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Başkanı

Değerli konuklar,

Değerli penalist arkadaşlarımın yapmış oldukları sunumları özetlemek ve 

dolayısıyla satır aralarını ihmal etmek gibi bir yöntem izleyeceğim. Ben paneli 

kapatmadan, daha önce hazırladığım ve burada bazı eklemeler yaptığım 

notlarımdan yararlanarak kimi değerlendirmeler yapacağım. ''Korsan tebliğ'' 

niteleğinde olmayacak bu değerlendirmeler.

AB ülkelerine konferanslar vermek için her gittiğimde ya da Genel 

Başkanlığını 16 yıl yürüttüğüm Türkiye-Avrupa Birliği Derneği'nin, 1990 yılından 

bu yana üyesi olduğu Uluslararası Avrupa Harekati'nin Fedaral Konsey 

toplantılarına Ulusal Konsey başkanı olarak her katıldığımda, kısacası her yerde ve 

platformda bana en çok söylenen, Türkiye'de hukukun ve özelliklede yargının son 

yıllarda giderek siyasallaşmakta, hatta ''devletleşmekte'' olduğu ve bundan da yargı 

bağımsızlığını ciddi boyutta etkilediğidir.

Bir başka eleştiri de, DGM'lerin kaldırılmasına karşın ''özel yetkili 

mahkemelerin'' bunların yerini aldığı, bununda sadece bir kandırmaca ve isim 

değişikliği olduğudur. Her fırsatta bana karşı bu eleştiriler dile getirilir. Yargılamalar 

önce çok ''uzun tutukluluk sürelerinin varlığını ve adil yargılanma hakkı ihlali'' ni de 

bir tokat gibi yüzüme vurmaktan hiç mi hiç geri durmaz bu Avrupalı dostlar (!)... 

Ne adına YARGI BAĞIMSIZLIĞI ADINA... Aynı konulara, bugün yayınlanan 

Avrupa Parlementosu raporunda da değiniliyor. Ve ben, siyasal iktidarın 

uygulamalrın karşısın da bu eleştirilerdeki önemli ''doğru''ları bilsem de, salt Türk 

olmam nedeniyle Avrupalı'lar karşısında belli bir duruş ve ''savunma refleksi'' 



sergilemek zorunda hissederim kendimi... Bu olgu ''Türk olma ezberi ve söylemi'' 

dir aslında... Esefle söyleyeyim, bu eleştirelere her seferinde muhatap olmaktan 

bıktım usandım. İşin savunulacak yanı kalmadı ve sonunda Avrupa karşısında artık 

güç durumda kalmamak için AB Derneği Genel Başkanlığından istifa ettim. Bu yaz 

Temmuz ayında yaptığımız Genel Kurulda yerime, Prof. Dr. Gül Turan'ı seçtik. 

Dernek adına Avrupa ülkelerinde yapacağı çalışmalarda kendine başarılar 

diliyorum. Türkiye'de Türk olmak kolaydır da, yurt dışın da, özellikle de 
Avrupa'da hele, hele bu dönemde Türk olmakçok, ama çok zor...

Özel yetkili mahkemelere ve savcılara karşı Avrupa'da ciddi bir reaksiyon 
uyanmış durumda. Şimdi bir de bir Genel Kurmay Eski Başkanı özel yetkili 
mahkemelerin yolunu tuttu. Ya da Anayasa rağmen tutturuldu... Olacak şey 
değil...Burada ''görev'' kavramını ve yorumunu iyi yapmak gerek. Yargı 
bağımsızlığını da geniş ölçüde ilgilendiren bu tür yaklaşımları da kapsayan 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg'in 
hazırladığı ''Avrupa Konseyi Türkiye Yargı Raporu'' basına dün sızdı. Bu 
raporda; ''Hâkimler ve savcıların bağımsızlığı ve terafsızlığı ile ilgili olarak 
Türkiye'de ciddi sorunlar var'' deniliyor. Ayrıca raporda şu hususalrda yer 
alıyor:

Ÿ Lehte kanıtlar değerlendirilmiyor,

Ÿ Tutuklama kararları, gerekli inceleme yapılmadan veriliyor,

Ÿ Suçun niteliği, kanıtların durumu ve dosya içeriği'' gibi basma kalıp 
ifadeler gerekçe kabul edliyor.

Hammarberg devam ediyor; demokratik ülkelerde olmayan '' özel yetkili 
mahkemeler'' derhal kaldırılmalı ve ''adil yargılanma'' ivedi biçimde 
sağlanmalı. Daha neler, neler var bu raporda da dile getirmeye zamanım yok...

AB ülkelerinde son zamanlarda katıldığım toplantıda bir Türk olarak 
bana söylenen bir başka görüş ve değerlendirme de şu; ''Türkiye, önceleri 
para-militer bir ülkeydi, şimdi faşizan yaklaşımlara sahip bir polis devletine 
doğru hızla yol alıyor''. Ve de noktayı koyuyorlar: ''bu yapıdaki bir ülkede ne 
hukukun üstünlüğünden, ne demokrasiden ne de bunların türevi olan yargı 
bağımsızlığından söz edilebilir. Böyle bir Türkiye'nin AB üyeliği hayaldir''... 
Evet adamlar bunları söylüyorlar bana ve Türkiye Avrupa'dan böyle 
görülüyor ve algılanıyor...

Bir belge var elimde ''HSYK'nın Yeniden yapılandırılması'' başlığını 
taşıyor. Adalet Bakanlığı çıkarmış ve kamuoyunu bilinçlendirme adına 
yayınlamış. Yeni bir bölge bu. Noksanlıklar var bu bölgede, hatta yanlışlıklar. 

Belgenin 24. Sayfasında nakın nediyor aynen okuyorum:



'' AB Komisyonunca Türkiye hakında düzenlenen ilerleme raporunda 
Adalet Bakanı ve Müsteşarın HSYK'ndan çıkması gereği yolunda bir 
öneri yapılmamıştır. Sadece 2003 ve 2006 yıllarına ilişkin ilerleme 
raporunda Bakan ve Müsteşarın kuruldaki varlığı bir tespit olarak yer 
almıştır''.

Bu acaba sadece bir tespit mi, yoksa ciddi bir eleştiri mi? Kaldı ki AB 
söyleyeceklerini öyle pat diye değil, satır aralarında söyler. Ama şimdi pat diye 
söylüyor.

Ben 42 yıldır AB çalışırım ve bu adamların mevzuatı neredeyse aldım. 
Ezberimi kağıda döküp geldim. Şimdi size 2004'ten 2011'e AB ilerleme 
raporlarında HSYK ile ilgili olarak neler yazılı olduğunu raporlardan 
okuyacağım. 

İLERLEME RAPORU 2004

Yargı bağımsızlığı anayasa ile güvence altına alınmış olmasına rağmen, 
hâkim ve savcılar idari görevleri bakımından Adelet Bakanlığına bağlıdır. 
Ayrıca atamalrı, terfileri, denetimleri ve geniş anlamda tüm kariyerleri 
Bakanın ve müsteşarın da üyesi olduğu ve oy hakkı bulunduğu HSYK 
tarafından belirlenir. Hâkim ve savcıların taşra teşkilatlarına atanma 
alasılıkları, onların tavır ve yargısal kararlarını etkiler. 

İLERLEME RAPORU 2005

Yargı bağımsızlığı anayasa ile güvence altına alınmış olmakla birlikte, 
anayasada bulunan diğer bazı hükümlerle zayıflatılmaktadır. Adalet Bakanı ve 
müsteşarı, hâkim ve savcılar atanmaları, terfileri, denetimleri ve geniş 
anlamda tüm kariyerleri ile ilgili olan HSYK üyesidir. Tüm yargıç ve savcıların 
performansını değerlendiren adli müfettişler HSYK'na değil, Adelet 
Bakanına ve Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Türkiye'de 
Adelet Bakanının ve Bakanlığın atama süreci üzerindeki etkisi ''yargı 
bağımsızlığı'' gölge düşürmektedir.

İLERLEME RAPORU 2006

Hâkim ve savcılar idari görevleri bakımından Adelet Bakanlığına 
bağlıdırlar. Tüm yargıç ve savcıalrın performasnını değerlendiren adli 
müfettişler HSYK'na değil, Adelet Bakanına ve Bakanlığa bağlı olark görev 
yapmaktadırlar. HSYK'da Bakan ve müsteşar oy hakkına sahip 7 üyeden 
2'sidir. Yürütmenin, Türkiye'de hâkim ve savcıalrın ilerlemelerine yönelik 
olarak alınacak olan ve yargı bağımsızlığını olumsuz biçimde etkileyecek 
kararları alma potansiyeli vardır. 



İLERLEME RAPORU 2007

Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kaygılarımız 
sürmektedir. Yüksek mahkeme hâkimlerinin atanmasına ilişkin tartışamalar 
yaşanmış ve HSYK, bir dönem Adelet bakanı ve müsteşarın katılmaması 
nedeniyle toplanmamış ve münhal kadrolara hâkim seçmemiştir.

İLERLEME RAPORU 2008

Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kaygıalr sürmektedir. 
HSYK'nun yapısına ve raporlama şekillerine ilişkin herhangi bir ilerleme 
sağlanmamıştır.

İLERLEME RAPORU 2009

Yargının bağımsızlığı tarafsızlığı ve verimliliği konusunda kaygılar devam 
etmektedir. HSYK'nın yapısına ve raporlama şekillerine ilişkin geçtiğimiz 
dönemde de herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır. 

İLERLEME RAPORU 2010

Yargı bağımsızlığı bakımından bazı düzenlemeler yapılmış olsa da, Adelet 
Bakanı hala HSYK'nun üyesidir. Kaldı ki, h'akim ve savcılarla ilgili incelem, 
denetim ve soruşturmalarda onay yetksi HSYK başkaı olan Adelet Bakanına 
aittir.

İLERLEME RAPORU 2011

Yapılan yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş olsa da, yargı mensubu olan4 
adayın atanması cumhurbaşkanının siyasi takdir ve kararına bırakılmıştır. 
Savunma hakkının temsilcisi olan Baro üyelerinin HSYK'nda daima daimi 
temsiline olanak tanınmamış, savunmanın temsili cumhurbaşkanının 
takdirine terkedilmiştir. Adelet Bakanı halâ hâkim ve savcılara yönelik disiplin 
soruşturmalarını veto etme yetkisine sahiptir. Mahkeme salonlarında 
savcıların avukatlarla aynı seviyede yer almamamları ve hâkimlerle aynı 
kapıdan salona girmeleri, Türkiye'de yargının bağımsızlığına gölge düşüren 
bir başka uygulamadır.

Bunlar Bakanlık belgesinde söylenenein aksine tespit falan değil, 
düpedüz eleştiri.

Hazır söz Adelet Bakanlığı belgesinden açmışken belgenin 25. 
Sayfasındaki bir cümleyi aynen okuyayım.

’' AB komisyonu raporları istişari nitelikte raporlardır. AB komisyonu bu 
raporlarda ileri sürülen fikirleri kendisi açısından da bağlayıcı kabul 
etmemektedir. Bu raporlar AB'ni resmi tutumunu yansıtmaz''...

Bu cümle Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreciyle ilgili Adelet 
Bakanlığındaki ''bilgi fakirliği''nin son derece anlamlı bir örneğidir. Bakanlık, 



bu raporları maalesef  '' danışsal nitelikte görüyor ve değil Türkiye için, AB 
için dahi bağlayıcını kabul etmiyor''... Oysa bu raporlar daha nasıl olsun ki, bu 
raporlar türkiye'nin AB'ye giden ''yolunu haritası'' dır (road map). 
Uymazsanız, yoldan çıkarsınız. Tüm üyelikte hayal olur. Zaten günümüzde 
Türkiye ve bu Hükümet AB'ye girecekmiş gibi yapıyor, AB de alacakmış gibi 
yapıyor. Olay ve ortadaki tablo budur. Bu konuda yanılmayı çok isterim. Ama 
AB ile müzakerelerin başladığı 3 Ekim 2005'den bu yana müzakere konusu 35 
başlıktan sadece 1'i kapanabildi. O da ''geçici'' olarak... Bu herşeyi açıklamay 
yeter sanırım. Oysa aynı tarihte Türkiye ile birlikte müzakerelere başlayan 
Hırvatistan tüm dosyaları kapattı ve en geç 2014 başında AB'ye tam üye 
oluyor. Sonuç olarak bu siyasal iktidar AB Dersinden sınıfta kalmıştır.

HSYK seçimleirde son derece ilginç görüntüler vermiştir. Yüksek Seçim 
Kurulu, ''yargı bağımsızlığı''nın garantisi olacak bu kurumun seçimlerinde 
propaganda ve kulis faaliyeti gibi etkinlikleri kesinlikle yasaklamıştır. Buna 
rağmen Adelet Bakanlığının üst düzey bürokratlarının, HSYK'na seçilmesini 
istediği aday listelerini gizli biçimde ama elden ele dolaştırdığı ve hemen, 
hemen her ilde hâkim ve savcıalr nezdinde yoğun kulis faaliyeti sürdürüldüğü 
basını ve kamuoyunu günlerce işgal etmiştir. ''Yargı bağımsılığı'' nın 
güvencesi olması gerektiren HSYK'nun seçimlerinde Adelet Bakanlığı üs 
düzey bürokratları (Müsteşar yardımcısı ve personel genel müdürü) aday 
olmuş ve rahatça seçilmişlerdir. Bu olgu bir yana, yine bu bürokratların 
hazırladıkları iddia edilen ve basınada sık, sık yansıyan söylemlere konu olan 
adayların hemen, hemen tamamının seçilmesi ''yargının bağımsızlığı ve 
yansızlığı'' ilkesi yanında kuşkular yaratmıştır. Bu tür ıugunsuz yaklaşımların 
Adelet Bakanının ve dolayısıyla yürütme erkinin bilgisi dışında yapılabildiğini 
düşünebilmek olanaksızdır. Bu süreci birebir yaşayanlar tarafından kaleme 
alınan kitaplarda ''Yargı Meselesinin Hallolduğu'' açıkça vurgulanmıştır. 
Hangi üyelerin ''Bakanlık Listesinde'' seçildikleride Basında ve internet 
sitelerinde yer almıştır. İşin ilginç yanı, bu tür iddialara karşı, töhmet altındaki 
kişiler ile ilgili Bakanlıktan en ufak bir açıklama yapılmadığıdır. Yada 
yapıldıysa bile bize ulaşmadı.

Sözlerime burada son verirken, değerli panelislere, tebliğleri için teşekkür 
ediyor, katkılarıyla panelimizi renklendiren değerli katılımcılara şükranlarımı 
sunuyor, Ankara Barosu'nun düzenlediği bu kurultayın ülkemiz ve hukuk 
dünyası için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyor, sevgi ve saygılar sunarak bu 
oturumu kapatıyorum. 



Prof. Dr. Necdet BASA

E.Müsteşar, YÖK Üyesi

YARGI BAĞIMSIZLIĞI , ULUSLARARASI  BAZI BELGELER 

VE ÖRNEKLER

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa'nın 2. maddesinde ifadesini bulan ve 

hukukun üstünlüğü temelli bir çatı altında örgütlenmiş olan “demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devletidir”.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı, yürütmenin eylem ve işlemlerinin yargı 

denetimine tabi olmasıdır. Yargının “olmazsa olmaz” ı da, mahkemelerin 

tam anlamı ile “bağımsızlığı ve tarafsızlığı”dır. Bağımsız yargının olmadığı 

bir yerde, hukuk devletinden ya da hukukun üstünlüğünden söz etmek 

mümkün değildir.

Hukukun üstünlüğü derken kastedilen, sadece “yasaların üstünlüğü” 

değil, “hukukçular ya da yargıçlar devleti” hiç değildir. Kastedilen, 

“hukuka saygı ve bağlılık”tır. Üstünlük, demokratik hukuk devleti 

çerçevesinde, anayasa ve yasalardadır. Nitekim yukarıda da değinildiği gibi, 

Anayasamızın 11.maddesinde, “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel 

kurallardır. Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz” denmek suretiyle Anayasa'nın 

bağlayıcılığı ve üstünlüğü vurgulanmıştır. 

Bugün Türkiye'de, hukuk devletinin tüm kurum ve kuralları ile geçerli 

olduğunu, uygulamaların tümüyle yasalara uygun olduğunu söylemek, 

maalesef  çok zordur.  “Herkes hukukun üstünlüğüne saygılı olmalıdır” 

derken, ülkemizde adeta bir “üstünlerin hukuku” nun oluşturulmak 

istendiğine ilişkin haklı kuşkular ve endişeler vardır.



Siyasi bir bunalımın tüm işaretlerini taşıyan bu istenmeyen duruma, 

demokrasiyi tehdit boyutlarına ulaşmış olan kurumlar arasında mevcut yıkıcı 

kavganın da dahil edilmesi halinde, kısaca ''devlet krizi'' ne dönüşme eğilimi 

gösteren  “demokrasi veya rejim krizi” teşhisi koymak, giderek kaçınılmaz 

hale gelmektedir.

Türkiye, çok engebeli geçiş dönemleri yaşamıştır; Genel bir demokrasi 

sorunumuzun olduğu da doğrudur ; Ama,geleceğe yönelik tehdit, hiç bu 

kadar vahim boyutlara ulaşmamıştır.

Hem devlet içindeki çeşitli kurumlar, hem de kurumlar içindeki gruplar 

karşı karşıya; Kıran , kırana,  yok edici bir mücadele sürmektedir.

''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti' ni cebir ve şiddet ile yıkmaya 

teşebbüs etmek'', ''cebren ıskat (devirme) ve anayasal düzene karşı 

eyleme girişmek” gibi “vahim” suçlamalar, adeta sıradanlaşmıştır.

 Temel değerler konusunda ciddi olarak ayrıştırılıyoruz.

Kim olduğumuz sorusuna ortak cevap vermede zorlanır olduk.

''Kurucu felsefe'' ile çatışıp, temel değerlerini ayaklar altında çiğneyen, 

dinin istismarı veya siyasallaştırılmasının da etkisi ile ortak paydalar 

üzerinde uzlaşamayan toplumların geleceklerinin ''karanlık'' olacağını bir 

türlü görmek istemiyoruz, göremiyoruz. Bu tür toplumların her türlü 

provokasyona açık hale gelerek, dahili ve harici bedhahların 

saldırılarına maruz kalacaklarını hesaplayamıyoruz.

Son yıllarda artan biçimde, 87 yıllık cumhuriyetimize meydan okuma 

var, cumhuriyetle hesaplaşma arzu ve teşebbüsü var.

Ve en vahimi ve üzücü   olanı , ''kalplerde nefret birikiyor'' .

Türkiye  Cumhuriyeti  ,  belki  ilk  defa ''beka sorunu''  ile karşı 

karşıyadır.

Şimdi  kısaca “Anayasa Tarihi”mizi hatırlayalım ;

ANAYASALARIMIZ:

Ülkemizde, önce Osmanlı devrinde 1876' dan günümüze kadar 

“anayasal demokrasi”, 1950 sonrasından bugüne kadar da “çok partili 

parlamenter demokrasi” deneyimi yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Siyaset 

dışı yollarla rejime müdahalelere rağmen, yasama-yürütme ve yargı arasında 

vahim boyutlara ulaştığı gözlenen iletişimsizlik, anlaşmazlık, hatta zaman, 

zaman yıkıcı sert çatışmalara ve gözlenen tüm eksikliklere rağmen, 

“parlamenter demokratik sistem” in genelde kabul gördüğünü söylemek, 



benimsendiği tespitini yapmak yanlış olmayacaktır.

Gerçekten, Türk yurdunda, Selçuklu ve Osmanlı döneminde devlet 

yönetiminde geçerli “töre” den, Timur ve Fatih Kanunnameleri' ne, 

padişahın bazı yetkilerini sınırlandıran anayasa benzeri 1808 Sened-i 

İttifak'a, oradan Türk tarihinin ilk yazılı insan hakları belgesi olarak da 

görülebilecek olan 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu' na (Tanzimat 

Fermanı'na), Müslüman – Hıristiyan eşitliğini öngören 1856 Islahat 

Fermanı' na ve oradan da modern anlamda ilk anayasamız olan 1876 

Kanun-u Esasi' ye uzanan önemli deneyimler yaşanmıştır.

Belçika Anayasası örnek alınarak hazırlanan ve devletin dini islamdır 

(madde 11), resmi dili Türkçedir (madde 18) diyen 1876 Kanun-u Esasi , 

icraatından sorumsuz tuttuğu padişahı, tüm anayasal sistemin merkezi ve en 

üstün gücü olarak görmekteydi(madde 5). Milletvekilleri yeminle göreve 

başlarlar ve yemin metninde padişaha sadakat vatana sadakatten, önce gelir 

(madde 46), yeni yasa ve yasa değişikliği, padişah onayı olmadan meclise 

getirilemez ve nihayet “yasalar din buyruklarına aykırı olamaz” (madde 64) 

gibi bugün için anlamsız görünen hükümlerin birçoğuyla ve 1878 yılında 

meclisin feshedilmesine rağmen, 7 kez değiştirilerek 1924 yılına kadar tam 48 

yıl yürürlükte kalmıştır.

1876 Kanun-u Esasi'den sonraki süreç, 1908 “İkinci Meşrutiyet” 

dönemidir. Padişah'ın, meclisin açılarak yetkilerinin paylaşılmasını yeniden 

kabul etmesiyle başlayan bu süreçte de, padişahın yetkilerinin 

sınırlandırılmasına karşın, meclisin yetkilerinin artırılmasına yönelik anayasa 

değişiklikleri yapılır ve böylece özgürlükçü ve demokratik bir döneme doğru 

önemli bir adım atılır.

Devletin ulus egemenliğine dayanması esasını benimseyerek, Amasya 

Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen esaslar 

doğrultusunda “egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” ifadesini içeren 1921 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile bu süreç devam eder. Sadece 24 maddeden 

ibaret olup, insan hakları ile ilgili herhangi bir hüküm içermeyen bu anayasa 

üç yıl yürürlükte kaldıktan sonra, yerini 1924 Anayasa'sına bırakır.

Bu süreçte altı çizilmesi gereken husus şudur: 

1921 Anayasa'sı, savaş döneminde çalışan meclisin kabul ettiği bir 

anayasa idi ve bu nedenle de, Meclise ait olması gereken mutlak bazı yetkiler, 

uygulamada zorunlu olarak başkomutan Atatürk'e verilmişti. Bu itibarla 

1921 Anayasa'sı, halka dayalı demokratik cumhuriyete yönelik bir başlangıç 



adımı olarak görülmeli, nitelendirilmeli ve kabul edilmelidir.

Öte yandan, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa'nın 7. maddesi ile 21 Nisan 

1924 tarihli Anayasa'nın 26. maddesinde Büyük Millet Meclisi'nin görevleri 

belirlenirken, meclisin ilk görevi olarak “din buyruklarının yürütülmesi” 

hususuna yer verilmişse de, unutulmamalıdır ki, 1921 Anayasası ile kabul 

edilen “egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur” hükmü ile iktidar – 

egemenlik erişilmez, karşı durulmaz bir güç olmaktan çıkarılmış ve 

anayasa hükmü ile gökyüzünden yeryüzüne indirilmiştir. Böylece de, 

teokratik monarşinin yerini, ulus-devlete dayalı ve demokrasiye yönelik bir 

cumhuriyet almıştır. Bu güçlü devrim, 600 yıl kendini “ümmet” ve “kul” 

sayan bir toplumun üyelerini, tüm engellere ve eksiklerine rağmen 

“özgür yurttaş” statüsüne kavuşturmuştur. Bir adım sonrasında, 1921 

Anayasası yürürlükteyken Cumhuriyet ilan edilmiş ve hemen sonra da, 

demokrasi kervanı, 1924 Anayasası ile yoluna devam etmiştir.

1924 Anayasası, 105 maddeden ibaret bir “devrim anayasası” idi ve 

doğal olarak demokratikleşmesi eksik bir modernleşme çabasının ürünü idi. 

18. yüzyıl “aydınlama düşüncesi” ile “1789 Fransız İnsan ve Vatandaş 

Hakları Bildirgesi” ilkeleri çerçevesinde “doğal hukuk” öğretisine göre 

düzenlenmiş ve 1945 yılına kadar tek parti yönetimiyle uygulanmıştır.

Bu Anayasa'da, 1921 Anayasa'sından farklı olarak, yargıç 

bağımsızlığı, yargıç güvencesi, yargılamanın açıklığı ve savunma gibi 

hususlar ile “Türklerin Hukuku Ammesi” başlığı altında temel hak ve 

özgürlükler düzenlenmiş, ekonomik ve sosyal haklara yer verilmediği gibi, 

devletin sosyal sorumlulukları da belirtilmemiştir.

Bilahare, 10 Nisan 1928 yılında bu Anayasa'dan, dini zorunluluklar 

taşıyan “16 ve 38. maddelerdeki Milletvekili ve Cumhurbaşkanı yemininde 

yer alan ''vallahi'' sözcüğü ile 26.maddede yer alan ve din işlerinin 

düzenlenmesinin TBMM'nin görevleri arasında sayılması hususu metinden 

çıkarılarak, “devletin dini İslam dinidir” ifadesi de kaldırılmıştır.

Bu süreç, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi ve 5 

Şubat 1937 tarihinde de, “laiklik” ilkesinin anayasaya eklenmesiyle 

devam etmiştir.

1960 yılında askeri yönetimin idareye el koyması ile demokratik gelişme 

süreci bir müddet askıya alınmış ve bir yıl sonra 1961 Anayasa' sı ilan 

edilmiştir.

Bu noktada şöyle bir tespit yapmak gerekmektedir: Türkiye 



Cumhuriyeti, 1960 yılına kadar bir “hukuk devleti” değil, bir “kanun 

devleti” idi. İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması 

zorunluluğu da, kuvvetler ayrımının olmaması nedeniyle etkin 

uygulama ve denetim alanı bulamıyordu. Yani ortada bir devlet vardı 

ve o devlet, “kutsal bir varlık” tı.

Bu noktada  bizim tespit ve  görüşlerimiz  şöyledir:

KUTSAL DEVLET

Cumhuriyetin kuruluşundan 1960'a kadar, yani 27 Mayıs 

Hareketine kadar, Türkiye Cumhuriyeti' nde kuvvetler ayrımı ilkesi 

uygulanmamıştır. Ülkede, adına “devlet” denen tek bir otorite vardır. 

O devlet her şeye egemendir. Yasama, yargı ve yürütme bir bütündür. Bu 

yetkilerin tümünü birden kullanan bir Cumhurbaşkanı vardı ve ilk kurucu 

Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk “Ebedi Şef” unvanı ile 

devleti yönetmekteydi. Yerine geçen İsmet İnönü de “Milli Şef ” unvanı ile 

devleti yönetmeye devam etti. Çok partili olmasına rağmen 1950'den sonra 

da “kuvvetler birliği ilkesi” devam etti. Yasama ve yargı (CHP muhalefet 

partisi mevcudiyetine rağmen) yürütmeye bağımlı kaldı (Meşruti 

Cumhuriyet). Ancak, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kabul edilen 

1961 anayasası ile “kuvvetler ayrımı ilkesi” uygulamaya girdi. Böylece 

ilk olarak “bağımsız yargı” rejimin güvencesi haline gelebildi. Ancak 

buna rağmen, rejimi bekleyen üst kurum olarak “kutsal devlet” 

anlayışı hep muhafaza edildi.

1924'ten bugüne kadar yapılan tüm anayasalarda, tıpkı “padişah gibi” 

her şeye kadir ve hâkim olan bir “kutsal devlet” ten söz edilmiş ve 

uygulamada ülke yönetimine ilişkin görev ve yetkilerin önemli bir bölümü 

bu kutsal devletin iradesine bağlanmıştır. Yani kutsal devlete adeta özel bir 

üstünlük ve dokunulmazlık tanınmıştır. Yürürlükteki 1982 Anayasası'nın 

14.maddesi, “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 

devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı 

amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” hükmünü amirdir. 

Yani Türkiye' de bir devlet var, o devletin de bir ülkesi ve bir de milleti 

var. Yani ülkenin ve milletin sahibi devlettir. Yargı erkini kullanan 

yargıçların önemli bir bölümü, hukuku değil, devletin çıkarlarını 

gözeterek karar verirler. Oysa çağdaş toplumlarda önce bir millet ve 

ülke vardır. Millet ülkenin gerçek sahibidir ve ihtiyacı olan devleti de 

o oluşturur. Yani bu durumda devlet, bir “hizmet örgütüdür”. 



İşte Ben'im anladığım ve saygı duyduğum devlet yapılanması budur. 

Bana göre Türkiye' de olması gereken de budur. Bu bağlamda çok sözü 

edilen reform çalışmalarının amacı da, böyle bir devlet anlayışı ve 

yapılanmasını gerçekleştirmek olmalıdır. Çağdaşlaşmanın, demokrasi 

inşasında mesafe kat etmenin yolu da, anahtarı da budur.

Temel hak ve özgürlüklere geniş yer veren 1961 Anayasası, Anayasa 

Mahkemesi, Senato ve yargı denetimine ilişkin diğer demokratik kurumları 

oluştururken, eğitimde üniversitelere ve TRT'ye özerk olarak anayasal statü 

kazandırmıştır. Ama en önemlisi, “hukuk devleti” kavramının anayasaya 

girmesidir. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi 

kılınması da bu cümledendir.

1971 yılında, yaşanan iç karışıklıklar gerekçesiyle özgürlük alanları ve 

içerikleri önemli ölçüde daraltılsa da, 1961 Anayasasının, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin en çağdaş ve demokratik anayasası olduğu kesindir.

Hatırlanacağı gibi, bu süreç de, 12 Eylül askeri müdahalesi ile kesilmiş, 

demokrasi yeniden askıya alınmış ve askeri yönetimin oluşturduğu 

“Danışma Meclisi” nce hazırlanıp, referandumla kabul edilmekle yürürlüğe 

giren 1982 Anayasası ile devam etmiştir.

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası'nda, 1995, 2001 ve 2004 yılları 

başta olmak üzere tam 17 kez değişiklik yapılmış, ancak yeni bir anayasa 

ihtiyacına ilişkin tartışmalar sona ermemiştir. Aksine halen gündemin ilk 

sıralarında bulunmaktadır.

1982 Anayasası'nı değerlendirmek, ayrı bir konudur. Bu itibarla burada 

sadece şu kadarını belirtelim ki, başlangıç bölümü dâhil, 1982 Anayasasının 

birçok hükmü değiştirilmiş olmasına rağmen, Anayasanın geneline 

yansıyan “devletçi ve otoriter ruh”  korunmuştur.

O halde, “kutsal devlet”ten hareketle yapmamız gereken ilk tespit 

şudur :

 “Kutsal Devlet” kavramı ve buna paralel uygulamaların olduğu bir 

yerde , “yargı bağımsızlığı”ndan söz edilemeyeceği açıktır. Yani, “Kutsal 

Devlet” ile “bağımsız yargı” bir arada bulunamaz.

Bu kısa tarihçeden sonra , Varılan nokta şudur: 

-   ''Parti disiplini'' adı altında ''lider sultası” na teslim olduğu için 

denetleme görevini yerine getiremeyen bir meclis ve  işlemeyen  

parlamenter demokrasimiz…



- Alenen çiğnenen yasaları ile kanayan, yaralı bir demokrasi…

- Her an dinlenme paranoyası, korku ve güvensizliğin hâkim olduğu 

tepkisiz bir toplum…

- Siyaset dışı müdahalelerin de etkisiyle giderek derinleşen siyasal ve 

toplumsal kutuplaşma ve kurumlar arası çatışma…

- “Yönetemeyen demokrasi” ve “adalet üretemeyen yargı”…

- Yasama ve yürütmenin tek elde toplandığı, yargıya da hâkim olma 

çabalarının ön plana çıktığı, başta medya olmak üzere hiçbir muhalif-

baskı grubuna tahammül gösterilmeyen bir  “tek adam hakimiyeti” …

 Yasamaya hakim olup, reform çığlıkları arasında,  zaten yürütmenin 

kıskacındaki yargıyı da denetimi altına almak istediği aşikar olan bir 

”yürütme”…

 Kısacası, “modernleşme-demokratikleşme” avazeleri arasında 

sinsice alt yapısı oluşturulan bir “sivil vesayet” tehlikesi ile karşı, 

karşıyayız.

İşte böyle bir ortamda, AKP'nin, “yargıyı ele geçirmek suretiyle 

muhtemel bir kapatılma tehlikesine karşı önlem” olarak da 

değerlendirilebilecek olan  bir “Anayasa Değişiklik Paketi”, 12 Eylül 2010 

tarihinde yapılan referandum sonucu yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı gibi,anayasaların, toplumsal mutabakat metinleri 

olmak özelliği dikkate alınmayıp, yeterince uzlaşma da aranmaksızın 

hazırlanan ve ağırlıklı hedefi “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 

ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeniden yapılandırılması suretiyle yargı 

bağımsızlığının ortadan kaldırılması ve yüksek yargı organlarının ele 

geçirilmesi” olarak belirginleşen bu anayasa değişikliği, hukuk devleti ilke ve 

uygulamaları açısından fevkalade vahimdir.

Siyasi iktidar sahipleri, ısrarla sözü edilen “Anayasa Değişiklik paketi” 

ni, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeten bir mantıkla ve AB normlarını da dikkate 

alarak hazırladıklarını iddia etmişlerdir.Bu iddia doğru değildir. Doğrusu, 

birazdan ifade edeceğim gibi, AB normlarına aykırı, dayatılan bir AKP 

düzenlemesi ile karşı karşıya olduğumuzdur.

Demokratik ülkelerde “hukuk devleti”  ilkesini pekiştirmek yanında, 

etkin ve adil bir hukuk sisteminden söz edebilmek için, insan hakları ve 

özgürlüklerin korunmasındaki asli rolleri de dikkate alınarak, hâkimlerin 

bağımsızlığının geliştirilmesi ile konumlarının güçlendirilmesinin önemi 



kabul edilecektir. Yargının rolünün geliştirilmesi ve bağımsızlığı ile birlikte 

etkinliğini güçlü kılıcı tüm önlemlerin alınması da bu cümledendir.

Nitekim “herkes, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 

tarafından davasının makul bir süre içinde, adil ve açık bir yargılamayla 

görülmesini isteme hakkına sahiptir” ilkesini içeren  “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi”nin 6. Maddesi de, yapılmak istenen “hukuk reformu” nun 

önemli bazı hedeflerine işaret etmektedir.

Benzer şekilde, “Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi”, “herkesin hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç 

isnadından bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, adil 

ve aleni olarak yargılanma hakkına sahip olduğu” nu, temel bir prensip 

olarak tanımaktadır (Madde 10). 

“Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi” ise, “herkesin 

mahkemeler önünde eşit olduğunu ve hakkındaki bir suç isnadının veya hak 

ve yükümlülükleri ile ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, 

hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil 

ve aleni olarak, sebepsiz gecikme olmaksızın, yargılanma hakkına sahip 

olduğunu” garanti altına almıştır (madde 14). 

Yargı bağımsızlığı konusu, halen ülkemizde de gündemin önemli bir 

maddesi olarak yoğun şekilde tartışılmaktadır.

Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulan ''Cumhuriyetin Nitelikleri'' 

nin temelini yargı bağımsızlığı oluşturmaktadır. Yargı bağımsızlığı, BM 

Bangalore Yargı Etiği ilkelerine göre hukuk devletinin ön koşulu ve adil 

yargılanmanın temel garantisidir. Bu nedenle hakim hem bireysel hem de 

kurumsal yönleriyle yargı bağımsızlığını temsil ve muhafaza etmelidir. Bu 

cümleden olarak, hâkim, doğrudan ya da dolayısıyla her hangi sebeple ya da 

herhangi bir yerden gelen müdahale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm harici 

etkilerden uzak, hâkimin olayları değerlendirmesi temelinde, vicdani hukuk 

anlayışı ile uyum içerisinde bağımsız olarak yargısal işlevini yerine 

getirmelidir. Hukuk, yargı bağımsızlığı ve yargılama yetkisinin kullanılması 

sırasında yasama ve yürütme kuvvetlerinin yargıya müdahale etmemesi, 

edememesi yanında, hâkimlerin sadece hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verebilmeleri anlamına gelmektedir. Aksi uygulama, yargı 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını ve dolayısıyla demokratik hukuk devletini 

tehlikeye düşürecektir. Bu gün ülkemizde yaşanan ve vahim sonuçlar 

doğurması kaçınılmaz olan, yürütmenin yargıya hakim olma çabası ve 



kavgasıdır. 

İlk soru şudur:

Şu anda yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve uygulamalar çerçevesinde

Türkiye'de Yargı Bağımsız mıdır ?

 Devlet olmanın niteliklerinden olan üç ayrı kuvvetin birbirini sınırlaması 

ve denetlemesi ile özgürlükler güvence altına alınmakta, demokrasi için 

uygun ortam sağlanmış olmaktadır. Günümüz demokrasilerinde, özellikle 

hukukun üstün olduğu parlamenter demokratik sistemlerin ayırıcı özelliği, 

yasama ve yürütmenin yargı denetimine tabi olmasıdır.

Bu nedenledir ki, yargısal faaliyet sonucu ortaya çıkması umulan adalet, 

devletin temeli olarak nitelendirilmektedir. Hukukun üstünlüğüne bağlı, 

demokratik hukuk devletlerinde, yargı bağımsızlığı ön koşuldur. Bu kabul 

gereğince de yargıçlar, devletin diğer görevlilerinden daha bağımsız, daha 

güvenceli bir statüde bulunmaktadırlar.Nitekim,ülkemizde Anayasamızın 9, 

138, 139, ve 140'ncı maddelerinde hâkim bağımsızlığı ve teminatına ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır. 

1982 Anayasası'nın 138, 139 ve 140 ıncı maddeleri, yargı bağımsızlığı 

konusundaki temel iç hukuk normlarını oluşturmaktadır. 138 inci maddeye 

göre, hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka 

uygun olarak, vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, 

makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 

hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde 

bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında ,Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin 

kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 

beyanda bulunulamaz. Ayrıca, 139 uncu madde gereğince, meslekten 

çıkarmayı gerektirecek mahkümiyet yada sağlık gibi istisnalar hariç, hâkimler 

ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan 

önce emekliye sevkedilemez. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması 

sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.  

Yargı mekanizmasının en etkin bölümlerinden birini teşkil eden ve  

Anayasanın 159 uncu maddesi uyarınca hâkim ve savcıların atama, nakil, terfi 

ve disiplin gibi özlük işlemlerinin yerine getirilmesiyle görevlendirilmiş olan 

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”,dur.

Yargıçlık mesleği açısından, yargıç adaylarının seçimi, nitelikleri, 



yargıçların atanması, meslekte yükseltilmeleri, tayinleri, nakilleri, yargıçların 

disiplin işleri, görevden uzaklaştırılmaları, görevden alınmaları, görev süresi 

ve özlük haklarına ilişkin diğer işlemlerin, yargı bağımsızlığı ilkelerine göre 

düzenlenmesi çok önemlidir. Zira bu konulara ilişkin tasarruflar, siyasi 

iktidarın yargıçlar üzerinde doğrudan veya dolaylı baskı kurmalarına imkan 

verebilir. 

 Gerçekten, 12 Eylül 2010 Referandumu ile Anayasa'nın, “Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu” başlıklı 159. Maddesi değiştirilmiş ve  

Kurul'un oluşumu, seçimi ve çalışma usul ve esasları yeniden 

düzenlenmiştir.Kurul'un 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan üye yapısı, 22 asıl ve 

12 yedek üye olarak değiştirilmiş ve Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı 

Müsteşarı da, başkan ve tabii üye olarak yerlerini korumuşlardır.

Sözü edilen yeni düzenlemeye göre, HSYK üyelerinden dördü, 

yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 

görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ve avukatlar arasından 

Cumhurbaşkanınca doğrudan seçilmiştir.

Ayrıca, Yargıtay (3 asıl,2 yedek), Danıştay (1 asıl, 1 yedek) , Türkiye 

Adalet Akademisi (1 asıl, 1 yedek) Genel Kurulları tarafından toplam 5 

asıl, 4 yedek üye seçilmiştir.

Diğer toplam 10 asıl, 6 yedek üye ise, birinci sınıf  adli (7 asıl, 4 yedek) 

ve idari (3 asıl,2 yedek) yargı hakim ve savcıları arasından, tüm adli ve 

idari yargı hakim ve savcıları tarafından seçilmişlerdir.Burada, seçim 

öncesi medyada yer alan “seçilecekler listesi”ne ilişkin “tam isabet” de 

unutulmamalıdır.

Yeni düzenlemede ayrıca;

Kurul'un yönetimini ve temsilini, eskiden de olduğu gibi, gene  Kurul 

Başkanı, yani Adalet Bakanı üstleniyor. Hakim ve savcıların denetlenmesi 

yetkisi, göstermelik  olarak Kurul'a devrediliyor. Zira, Adalet Bakanı, hakim 

ve savcılar hakkında  inceleme ve soruşturma yetkisini, halen olduğu gibi 

elinde tutuyor ; hem de bu yeni yapılanma, “darbe anayasası” tabiriyle 

eleştirilen 1982 Anayasası'nın ön gördüğü HSYK 'da,Adalet Bakanı ve 

Müsteşarı'nın da yer alması ve benzeri demokratik olmayan uygulamaların 

muhafaza edilmesindeki çelişkiye rağmen sürdürülüyor.

Kurul'un , sadece  meslekten çıkarma cezalarına ilişkin kararları, yargı 

denetimine açılıyor.

Kurul'un sekreterya hizmetleri için bir genel sekreterlik kuruluyor, ancak 



genel sekreteri atama yetkisi, Adalet Bakanına veriliyor. 

Bu yeni yapılanmada , Adalet Bakanı, Kurul adına tayin, terfi seçim ve 

disiplin gibi hakim ve savcıları doğrudan ilgilendiren hayati konularda nihai 

karar mercii olan Genel Kurul'a başkanlık ediyor, Kurul'un gündemini 

belirliyor.Hakim ve savcıların idari soruşturmalarını yapmaya devam edecek 

olan ve doğrudan kendisine bağlı “Adalet Teftiş Kurulu” na talimat vermeye 

devam ediyor. Göstermelik olarak HSYK bünyesine alınması ön görülen 

“Teftiş Kurulu”na da, başkan sıfatıyla soruşturma izni vermeyi sürdürüyor. 

Kısacası, yeni düzenlemede, Adalet Bakanının yetkileri, iddia edilenin aksine, 

daha da artırılıyor. Böylesine ikili bir denetim sisteminin uygulamada sorunlar 

üretmesi ise, kaçınılmaz görünüyor. 

Yeni düzenleme ile HSYK' na üye seçecek olan Türkiye Adalet 

Akademisi'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu ve başkanının da Adalet 

Bakanı tarafından atandığı unutulmamalıdır.

 HSYK'nun yeni yapılanmasında ,üye sayısının 7'den 22'ye 

yükseltilmesine rağmen,yüksek yargının sadece 5 asıl üye ile ( 3 Yargıtay,2 

Danıştay) temsil edilmesi, mevcut siyasi iktidarın yüksek yargıya 

güvenmediğinin kanıtıdır.

Bu bağlamda, siyasi otoritenin üstünlüğü esas alınarak hazırlandığı aşikar 

olan bu yeni yapılanma,  yargı bağımsızlığını güçlendirmiyor.Yargı tarafsızlığını 

geliştirmiyor.Yargının verimliliğini ve etkinliğini artırmıyor.Yargıda mesleki 

yetkinliği de yükseltmiyor.Aksine, yüksek yargının, HSYK'ndaki ağırlığına son 

veriyor. Yürütme, açıkça yargıyı ele geçirmeye çalışıyor. Mevcut iktidar 

döneminde, hükümetle yargı arasında yaşanan sorunların, adeta Anayasa 

değişikliği ile çözülmesine çalışılıyor. 

Sonuç olarak;

HSYK'nun Başkanı, Adalet Bakanı' dır. Adalet Bakanlığı 

Müsteşarı Kurul'un tabii üyesidir. Halen Adalet Bakanlığı'nın seçim 

öncesi müsteşar yardımcısı ve bazı genel müdürleri de HSYK üyesidirler. 

Seçimlerde yaşananlar da dikkate alındığında, böylesi bir oluşumun, yargı 

bağımsızlığı ile bağdaştırılamayacağı aşikardır.

Yargı bağımsızlığının, uluslararası düzenlemelere uygun olarak, hem 

kurumsal, hem de işlevsel açıdan sağlanması ise, ancak, yargı tarafından 

bağımsız bir yargı idaresi oluşturulması ile mümkün olabilecektir. Oysa, 

yürürlükte olan Anayasamızın, hakim ve savcıların idari yönden Adalet 

Bakanlığı' na bağlı olduğu düzenlemesini içeren 140/6 maddesi de,  bir  



anlamda yargı bağımsızlığına engel teşkil etmektedir. 

Hâkim ve Savcıların bağımsızlığının, kişilerin hak ve özgürlüklerinin en 

önemli teminatı olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

 Ayrıca, siyasi iktidarın kontrolündeki Adalet Bakanlığı'nın, hâkim ve 

savcıların mesleğe girişlerine ilişkin olarak, özellikle mülakat 

uygulamalarında da gözlendiği şekliyle sınırsız sayılabilecek bir yetkiye 

sahip olmasının da yargı bağımsızlığını derinden zedelediği de 

açıktır. 

Ve gene unutulmamalıdır ki, HSYK idari bir kuruldur ve bu nedenle 

de burada, ne kuruluşta, ne de karar alma sürecinde, hiçbir siyasi kriter 

uygulanamaz.Uygulanması gerekli ölçüler, oluşumunda  “nitelikli 

çoğunluk”  ve “liyakat”tir.

Öte yandan, biraz önce de değindiğim gibi, Anayasamızın 144. maddesi 

uyarınca,  adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri yönünden Adalet 

Bakanlığınca denetiminin, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden 

olan “iç denetçiler” tarafından yapılması; araştırma, inceleme ve soruşturma 

işlemlerinin ise, adalet müfettişleri eliyle yapılması da, uygulama dikkate 

alındığında, yargı bağımsızlığına gölge düşüren bir düzenlemedir; zira, 

Adalet Bakanının talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren adalet 

müfettişlerinin raporları, Hâkim ve savcıların tayinlerinde ve meslekte 

ilerleyebilmelerinde en etkin belge olarak kabul görmektedir. 

Her ne kadar yapılan denetimler neticesinde verilen raporlar, nihai karar 

verilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu' na gönderilmekte ise 

de, özlük haklarını temelden etkileyen bu denetimlerin,  hâkim ve savcıların 

üzerinde siyasi baskı yaratabilecek nitelikte olmaları nedeniyle ve hâkimlerin 

bağımsızlıklarını, dolayısıyla tarafsızlıklarını olumsuz etkileyebileceği ve 

böylece yargı bağımsızlılığının ihlaline varan sonuçlar doğurabileceği de bir 

vakıadır. 

HSYK' nın bağımsızlığı açısından büyük sakıncalar taşıyan önemli bir 

husus da, yorumu herkese göre değişkenlik gösteren “gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde,hizmetin aksamaması için,hakim ve savcıların geçici 

yetki ile görevlendirebilmeleri” uygulamasıdır.. Bu yetkinin de,ne yazık 

ki, yargı bağımsızlığını zedeler şekilde kullanılabildiği gözlenmektedir.

Bu kısa açıklamalar ışığında, kendi başkanını bizzat seçemeyen, 

gündemini “serbestçe” oluşturamayan,meslekten çıkarma cezası hariç, 

diğer kararları  yargı denetimine kapalı ve en önemlisi,denetimlerinin de 



Adalet Bakanlığı'nın söz sahibi olduğu HSYK ' nın , gerçek anlamda 

bağımsızlığından söz edilemeyeceği, kabul edilecektir.

Değerli Konuklar, bu noktada, yargı bağımsızlığının, yüksek yargı için 

değil, ülke için, rejim için, millet için gerekli ve vazgeçilmez olduğunu, bir kez 

daha dikkatlere sunmak istiyorum.

Varılan bu günkü noktada, siyasi iktidar sahiplerine, çağdaş 

demokrasilerde, ülke yönetimine ilişkin hak ve sorumluluğun, ancak ve ancak, 

kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun biçimde, “bağımsız yargı tarafından 

denetlenme” koşul ve kabulü ile verilebildiğini, hatırlatma gereği duyuyorum.

Unutulmamalıdır ki, “siyasallaştırılmış yargı, adalet değil, hüsran 

doğurur”.

Unutulmamalıdır ki, “siyasetin girdiği mahkemeden, adalet kaçar”…

Hal böyle iken ve günümüzde yürütmenin yargıya da hakim olma çabası 

ve kavgası bir vakıa iken,“HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinden bir 

kısmını Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM seçmesi demek”,bu günkü şekliyle 

tüm bu üyeleri “Başbakan tayin etsin”  demekle eş anlamlıdır. Başbakan'ın 

ve diğer parti genel başkanlarının “tek seçici” olarak milletvekillerini seçtiği 

bir ortamda ve siyasal yapıda, tek seçicinin bir de yüksek yargı üyelerinin 

seçiminde söz sahibi olmasının adı “yargı bağımsızlığı” olamaz; Bunun adı, 

“tüm davaların hem hâkimi, hem savcısı, hem de avukatı olma arzusu” dur. 

Yani “yargıyı kendi vesayeti altına alma girişimi” dir; “Sivil vesayete doğru bir 

adım daha atmak” tır; Zira hâkim ve savcıyı “hükümete bağımlı memur” 

yapmak istemenin başka bir adı yoktur.

Benzer şekilde,“Bizzat Başbakan tarafından seçilen milletvekilleri, yani 

atanmış milletvekili çoğunluğu,   Anayasa Mahkemesi'ne üye seçecek, yani 

atayacak, bu üyeler de, kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleyecek, 

gerektiğinde de “yüce divan” sıfatıyla kendisini atayanı veya atayanları 

yargılayacak, verdiği idari kararları denetleyecek, bunun da adına “yargı 

reformu” denecek!  Denemez tabii !  

Bana göre, Anayasa Mahkemesi ve H.S.Y.K.'nın üyelerinin bir 

bölümünün dahi olsa, ne yazık ki, tarafsız olamayan Sayın Cumhurbaşkanı ve 

T.B.M.M. tarafından belirlenmesi, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını 

zedeleyeceği gibi, yukarıda ifade edilen nedenlerle ve bugünkü şartlar altında, 

“otokrasinin ilanı” anlamına gelecektir. Demokratik bir hukuk devletinde, 

böyle hukuk dışı bir uygulamaya yer yoktur. Zira, sözü edilen üyelerden bir 

bölümünün belirlenmesi hakkının yasama ve yürütmeye bırakılması, ancak 



demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile uygulandığı, hukukun gerçek 

anlamda üstün olduğu ülkelerde, milletvekillerinin gerçek anlamda milletin 

temsilcisi olarak seçilmeleri durumunda söz konusu olabilir. Maalesef  bu 

gün itibarı ile Türkiye'de değil …

Ve nihayet,mevcut iktidar sahipleri, ısrarla AB uygulamaları ve Venedik 

Komisyonu Kriterlerine uygunluktan söz etmişler ve” Yargı bağımsızlığı 

elden gidiyor” diyenlere de, “yargı demokratikleşiyor” diye cevap 

vermişlerdir. Sürekli, yüksek yargı üyelerinden önemli bir kısmının 

meclislerce, cumhurbaşkanlarınca veya değişik yasama-yürütme 

işbirlikleriyle seçildiği ileri demokratik ülkelerden örnekler vermişlerdir. Ve 

özellikle Venedik Kriterleri'nce, yüksek yargı üyelerinin seçiminin 

siyasetçiler tarafından yapılmasının ,adeta tercih ve teşvik nedeni sayıldığı 

“aldatmacasını” yaymaya çalışmışlardır.Oysa, gerek AB Komisyonu  ve  

Venedik Komisyonu raporlarında , gerek hukuki konularda Avrupa 

standartlarını belirleyen  Avrupa Yargıçlar Danışma  Konseyi'nin 2007 

yılında hazırladığı raporda, “HSYK  ve benzeri kurullarda  başkanlık 

görevinin, tercihen siyasi parti mensubu olmayan, tarafsız kişiler 

tarafından üstlenilmesi ile yüksek yargı üyelerinin de siyasi 

organlarca seçilmemesi” tavsiye ediliyor ; yani, HSYK örneğinin aksine, 

Adalet Bakanı ve müsteşarının Kurul'a üye olmamaları gerektiği 

belirtiliyor.

Çok sık zikredildiği için “Venedik Komisyonu” ile ilgili birkaç cümle 

daha söylemek isterim: Asıl adı, “ Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi 

Komisyonu” olan, ancak, daha çok “ Venedik Komisyonu” adıyla 

bilinen bu kurum, 1990 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı ardından, Orta 

ve Doğu Avrupa ülkelerine yeni anayasa hazırlama sürecinde yardımcı 

olabilmek amacı ile kurulmuş olup, Avrupa Konseyi'nin danışma 

organıdır. Karar ve tavsiyeleri bağlayıcı değil, istişari niteliktedir. Avrupa 

Konseyi'nin bir organı olması nedeniyle de, Konsey'in başta Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere, tüm rapor ve kararlarını da 

dikkate alarak çalışmak zorunda olan bir mercidir.

İşte sözünü ettiğim bu  Venedik Komisyonu,  siyasi parti kapatma 

davalarının dışında, son günlerde sürekli tartışılan “yargı bağımsızlığı”, 

”referandum” ve “seçim barajı”  gibi güncel bir çok konuda da raporlar 

hazırlamış, tavsiye kararları almıştır.

HSYK 'nın oluşumu, üye seçimi ile çalışma usul ve esasları, 



yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile doğrudan ilgili olduğu için, bir çok 

uluslararası düzenlemenin de konusunu teşkil etmektedir.

 Şöyle ki :

YARGI  BAĞIMSIZLIĞI,  HSYK  VE BAZI  ULUSLARARASI  

DÜZENLEMELER,  AB  VE AVRUPA  KONSEYİ   RAPORLARI :

Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını düzenleyen uluslararası belgelerin en 

önemlileri:

Ÿ BM Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, 2003/43

Ÿ Avrupa Konseyi Hâkimlerin Rolü ve Bağımsızlığı Tavsiye Kararı, 

R(94)12

Ÿ BM Yargı Bağımsızlığı İlkeleri, 1985 www.abgm.adalet.gov.tr

Ÿ Avrupa Toplulukları Komisyonu Yılı Türkiye İlerleme Raporları 

(2005,2006,2007,2008, 2009), www.abgm.gov.tr

Ÿ Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları 

''Budapeşte İlkeleri','

Ÿ AB Komisyonu Uzmanlarınca Türk Yargısı Hakkında Hazırlanan 

İstişari  Ziyaret Raporları (2003, 2004, 2005, 2008), www.abgm.gov.tr

Ÿ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,

Ÿ Uluslar arası İnsan Hakları Bildirgesi,

Ÿ Siyasi ve Medeni Haklar Uluslar arası Sözleşmesi.

Ÿ Bunların dışında, özellikle ülkemiz açısından önem arz eden diğer 

rapor ve belgeler:

Ÿ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yargı Bağımsızlığı Bildirisi,

Ÿ Avrupa Yargıçlar Danışma Konseyi Raporları ve

Ÿ Venedik Komisyonu Raporları.( özellikle, 2007 tarihli “Yargısal

Atamalar Raporu” ve 2010 Tarihli “Yargıçların Bağımsızlığı Raporu” .

Şimdi de, ülkemizde halen yaşanan hak-hukuk ihlallerine 

ilişkin muhtemel değerlendirmelere ışık tutabileceği 

düşüncesiyle sözünü ettiğim bu kurum, kuruluş ve komisyonların, 

yargı bağımsızlığına ilişkin belge ve raporlarından bazı örnekler 

vermek istiyorum:

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”nin 6. Maddesi, “ Herkes, 

yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından 

davasının makul bir süre içinde, adil ve açık bir yargılamayla 

görülmesini isteme hakkına sahiptir” ilkesini içermektedir.  “ 



Benzer şekilde, “Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi”, “herkesin 

hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç 

isnadından bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, adil 

ve aleni olarak yargılanma hakkına sahip olduğu” nu, temel bir prensip 

olarak tanımaktadır (Madde 10). 

“Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi” ise, “herkesin 

mahkemeler önünde eşit olduğunu ve hakkındaki bir suç isnadının veya hak 

ve yükümlülükleri ile ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, 

hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından adil 

ve aleni olarak, sebepsiz gecikme olmaksızın, yargılanma hakkına sahip 

olduğunu” garanti altına almıştır (madde 14). 

Yargı bağımsızlığı konusu, halen ülkemizde de gündemin önemli bir 

maddesi olarak yoğun şekilde tartışılmaktadır.

Anayasamızın 2. maddesinde ifadesini bulan ''Cumhuriyetin Nitelikleri'' 

nin temelini yargı bağımsızlığı oluşturmaktadır. Yargı bağımsızlığı, BM 

Bangalore Yargı Etiği ilkelerine göre hukuk devletinin ön koşulu ve adil 

yargılanmanın temel garantisidir. Bu nedenle hakim hem bireysel hem de 

kurumsal yönleriyle yargı bağımsızlığını temsil ve muhafaza etmelidir. Bu 

cümleden olarak, hâkim, doğrudan ya da dolayısıyla her hangi sebeple ya da 

herhangi bir yerden gelen müdahale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm harici 

etkilerden uzak, hâkimin olayları değerlendirmesi temelinde, vicdani hukuk 

anlayışı ile uyum içerisinde, bağımsız olarak yargısal işlevini yerine 

getirmelidir. Hukuk, yargı bağımsızlığı ve yargılama yetkisinin kullanılması 

sırasında yasama ve yürütme kuvvetlerinin yargıya müdahale etmemesi, 

edememesi yanında, hâkimlerin sadece hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verebilmeleri anlamına gelmektedir. Aksi uygulama, yargı 

bağımsızlığını ve tarafsızlığını, dolayısıyla demokratik hukuk devletini 

tehlikeye düşürecektir .

Yargının temelini oluşturan unsurlardan bir diğeri de, yargının 

bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığının da hiçbir şüpheye yer vermeyecek 

şekilde açık olmasıdır. Bu unsur, yargının tarafsız olmadığına ilişkin her türlü 

kuşkunun ortadan kaldırılması şeklinde  belirginleşmektedir. Tarafsızlık, 

''BM Bangalore Yargı Etiği İlkeleri'' ne göre, yargı görevinin tam ve 

doğru bir şekilde yerine getirilmesinin esasıdır. Bu prensip, sadece bizatihi 

karar için değil aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da 

geçerlidir. Hâkim, yargısal görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimassız olarak 



yerine getirmelidir. Zira. bağımsız olmayan yargının tarafsız olması mümkün 

değildir. Bu hususun da, toplumun adalet duygusunu zedeleyeceği kesindir.

Yukarıda sözü edilen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa 

Yargıçlar Danışma Konseyi ve Venedik Komisyonu,  tam bir görüş birliği 

içindedirler ve bu kuruluşlara göre, “yargı bağımsızlığı”na ilişkin ortak 

Avrupa standardı; “ Hakimlerin atama,tayin-terfi, disiplin ve denetim gibi 

özlük işlemlerini yürütme yetkisini haiz kurumlar, yürütmeden bağımsız 

olmalıdır.Bunun için de, yargı bağımsızlığını sağlamakla görevli otorite, diğer 

yargıçlarca seçilmelidir” şeklindedir.

Aynı kuruluşlar, bu genel standardın dışında, bazı ileri demokrasilerde,” 

gelişmiş ve yerleşmiş hukuk kültürünün, yürütmeyi yeterince kontrole uygun 

olduğu gerekçesiyle yargıç atamalarında, yürütmenin de sınırlı bir etkisinin 

olmasının “, “yargı bağımsızlığı” ile çelişmediğini de kabul etmektedirler.

Ne yazık ki, ülkemizde, en azından şimdilerde, böylesi  istisnaya uygun  

bir ortamın mevcut olmadığını kabul etmek gerekmektedir.Bu nedenle de, 

gene aynı kuruluşların ifadelerine göre, yargıç atamalarının güvenceye 

alınabilmesi için anayasal ve yasal düzenlemeler gereklidir.Yasamanın, yüksek 

yargıya üye seçmesi de, bu cümledendir.

HSYK ' nın yeni yapılanmasının, bu ortak Avrupa standardına uygun 

olmaktan çok uzak olduğu, aşikardır.

HSYH' nın yeniden yapılandırılmasında referans olarak alınabilecek en 

önemli kuruluşlardan biri, yukarıda da sözü edilen, Avrupa Konseyi'nin, 

yargının güçlendirilmesi amacına yönelik olarak 2000 yılında kurduğu ve 

Avrupa'da yargıya ilişkin hususlarda en yüksek otorite olarak kabul edilen, 

Avrupa Yargıçlar Danışma Konseyi'nin (AYDK) , 2007 yılında 

hazırlayarak, tavsiye niteliğinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 

sunduğu ve “yargı üst kurullarının oluşturulması ile çalıştırılması usulleri 

hakkında ana ilkeleri düzenleyen” 10 No.lu Rapor'dur. 

Bu  belgede, “aktif  siyasetçiler, parlamenterler ve yürütme temsilcilerinin, 

yargı üst kurullarına üye olmamaları” tavsiye ediliyor ve “ kurul başkanlığı, 

tarafsız bir kişi tarafından üstlenilmelidir” deniyor.  

Güçler ayrılığı ilkesinin pekiştirilmesine yönelik olarak, “yargı üst 

kurullarının her türlü siyasi, ideolojik ve kültürel kaynaklı ön yargı ve dış 

baskılardan korunması” hususunun, “ana hedef ” olarak belirlendiği bu 

belgede, yargının tüm kesimlerinden üye alınmasının önemine işaretle “bu 

üyelerin, tercihen kendi meslektaşları tarafından seçilmeleri” nin önemi  de 



vurgulanıyor.

Kısacası, bu çok önemli, referans belgede, “siyasi otoritenin yüksek 

yargıya üye seçmemesi gerektiği” açıkça ifade edilerek, “yasama ve 

yürütmenin üye seçmesinde ısrar edilmesi halinde de,  mutlaka  nitelikli  

çoğunluk  aranmalıdır” deniyor.

Öte yandan,  Venedik Komisyonu , “referandumlarda birbiriyle ilgisi olmayan 

konuların aynı anda halkoyuna sunulmasını” uygun bulmadığını, 

değişikliklerinin  tümünün bir paket halinde halkoyuna sunulmasının  

demokratik sayılamayacağı gibi, “bireysel iradeye de  müdahale” 

anlamına geleceğini,  değişik raporlarında açıklamıştır. 

Bu cümleden olarak, Venedik Komisyonu, 21 Aralık 2006 tarihinde 

yürürlüğe giren “Referandumlar Hakkında Doğru Uygulamalar 

Raporu”nun, “Referanduma sunulan metinlerin usul bakımından geçerliliği” 

başlıklı bölümünün  30. Maddesinde şöyle diyor: “İçerik birliği, özgür oy 

iradesinin önemli bir unsurudur. Seçmenlerin, aralarında asli bir bağ olmayan 

farklı konularda tek bir oy kullanmaları istenmemelidir.Seçmenin, sorulardan 

birini desteklerken bir diğerine karşı olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Gerektiğinde, birden çok soru sorulmalıdır”.

Son olarak, “Venedik Komisyonu'nun, 12 Ocak 2009 tarihli ve 

Parlamentoya Seçilmede Sınırlamalar ve Barajlar Raporu”nun ,Arzu 

Edilmeyen Sonuçlar” bölümünde, Türkiye'de uygulanan %10 'luk seçim 

barajının yüksekliğine işaretle bu barajın % 3-5 'e düşürülmesinin  tavsiye 

edildiği” de unutulmamalıdır.

Şimdi de sizlere, yargı bağımsızlığı ve HSYK oluşumu arasındaki önemli 

ilişkinin mukayeseli olarak değerlendirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla 

biraz önce sözünü ettiğim uluslararası belgelerde ifadesini bulan bazı “temel 

ilkeler”den kısa örnekler vermek istiyorum:

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu ; ilke :

Yargıçların, yargı dışı kişi, kurum ve örgütlerden, örneğin siyasal 

partilerden, sivil toplum örgütlerinden, medyadan, davanın taraflarından veya 

davayla ilgili her hangi bir menfaati olan kişilerden gelebilecek ve hukuka, 

vicdanlarına göre karar vermelerini engelleyebilecek olumsuz etkilere karşı 

korunmaları gerekir”.

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Sonuç 6 :

“Yargı kurulları veya disiplin mahkemeleri, disiplin soruşturmaları 

üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmalıdır. Disiplin organlarının kararlarına 



karşı, bir yargı organı önünde temyiz olanağı sağlanmalıdır.

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Sonuç 10 :

“Yargıçlar, görevleri dolayısıyla  – fakat yalnızca görevleri dolayısıyla – 

dokunulmazlığa sahip olmalıdırlar”.

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Sonuç 13 :

“Yargının verdiği nihai kararlara diğer devlet organlarının müdahale 

edememesi, onları değiştirememesi ve saygı gösterip uygulaması gerekir. Bir 

başka ifadeyle, her hangi bir devlet organının yargı kararları üzerinde bir 

tasarrufu olması düşünülemez”.

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Sonuç 16;

Doğal Yargıç İlkesi ve Yargı Bağımsızlığı :      

 “Yasayla önceden belirlenmiş yasal yargıç veya doğal yargıç ilkesinin bir 

ifadesi olarak, davaların her bir yargıca dağıtılması, önceden yasayla veya 

yasaya dayalı özel düzenlemelerle, örneğin mahkeme tüzükleriyle belirlenmiş 

nesnel ve şeffaf  kriterlere dayanmalıdır. İstisnalar haklı bir gerekçeye 

dayanmalıdır”.

Bu ilke gereği, herkes yasayla önceden kurulmuş bir mahkemede 

yargılanma hakkına sahiptir. Yani, belli bir uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra, 

kişiye veya olaya özgü veya olağanüstü mahkemelerin kurulması, bu ilkeye 

aykırılık teşkil eder.

Venedik Komisyonu Yargısal Atamalar Raporu, s. 51 :

“Yargı içerisinde oluşabilecek korporatizmin olumsuz etkilerinden 

kaçınabilmek için, bir tarafta yargı bağımsızlığı ve öz-yönetimi ile diğer tarafta 

yargı organlarının hesap verme zorunluluğunun sağlanması ihtiyacı arasında 

bir denge kurulmalıdır. Bu bağlamda, yargıçlar hakkındaki disiplin 

tedbirlerinin, meslektaşların birbirlerini kollamasının yaratacağı olumsuz 

etkilerden uzak ve etkin bir biçimde uygulanması güvence altına alınmalıdır”.

Bu bağlamda, disiplin kararlarında, yargı bağımsızlığı açısından 

gözetilmesi gereken bazı standartlar :

Ÿ Disiplin suçları ve cezaları, önceden yasa ve yönetmeliklerde yer 

almalı ;

Ÿ Süreç, açık ve şeffaf  olmalı ;

Ÿ Süreçte, hukuki yollar kolaylıkla işletilebilmeli, bilgi ve belgelere 

rahatlıkla ulaşılabilmeli ;

Ÿ Disiplin makamı, bağımsız ve tarafsız olmalı ;



Ÿ Disiplin kararları, yargısal denetime açık olmalıdır .

Venedik Komisyonu Yargıçların Bağımsızlığı Raporu, Sonuç 

Bölümü;

Medya-Yargı İlişkilerine İlişkin İlke :

“Yargılama sürecini uygun olmayan baskılardan korumak maksadıyla, bir 

tarafta yargılama sürecinin korunması ile diğer tarafta basın özgürlüğü ve 

kamuoyunu ilgilendiren konuların açıkça tartışılabilmesi ihtiyacı arasında 

uygun bir denge sağlayabilmek için, dikkatle tanımlanan görülmekte olan 

dava –sub judice- ilkesinin uygulanması düşünülebilir”.

Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 1. İlke, 2. c :  

“Yargıçların profesyonel kariyerlerine ilişkin tüm kararlar, nesnel ölçülere 

dayanmalı ve yargıçların seçimleri ve kariyerleri, nitelik, safiyet, yetenek ve 

verimlilik ilkeleri ışığında liyakate bağlı olmalıdır. Yargıçların seçimleri ve 

kariyerlerine ilişkin karar alan otorite, hükümetten ve idareden bağımsız 

olmalıdır. Bu otoritenin bağımsızlığını güvence altına almak için, ilgili 

kurullarda, örneğin söz konusu otoritenin üyelerinin yargı tarafından 

seçilmesi ve usule ilişkin konuların bizzat bu otorite tarafından 

kararlaştırılması güvence altına alınmalıdır”.

(Yani, yargıçların atanmalarında ve yükseltilmelerinde esas alınacak 

ölçütler, yargı bağımsızlığı açısından büyük önem taşımaktadır).

Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 1. İlke, 2. d :  

“Bir kişi, yargıç olarak atandıktan sonra soyut veya somut her hangi bir 

güce veya iktidara bağımlı olamaz”. Yani, konuşmamın başından beri 

vurgulamaya çalıştığım gibi, “yargının tek efendisi hukuktur”.

Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 1. İlke, 3 :  

“Yargıçlar, ister atansınlar, ister seçilsinler, zorunlu bir emeklilik yaşına 

kadar veya belli görev süresi öngörülen hallerde ise, görev sürelerinin 

tamamlanmasına kadar güvenceli bir mesleki statüye sahip olmalıdırlar”.

Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 6. İlke, 2 :  

“Atanmış yargıçlar, zorunlu emeklilik yaşına kadar, geçerli sebepler 

olmaksızın, görevlerinden kalıcı olarak alınamazlar. Yasal olarak kesin bir 

şekilde tanımlanması gereken bu sebepler, yargıcın belli bir süre için göreve 

seçildiği ülkelerde uygulanabilir veya yargısal işlevlerin yerine getirilememesi, 

cezai suçların işlenmesi veya disiplin kurallarının ciddi ihlalleri söz konusu 

olduğunda ortaya çıkabilir”.



Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 6. İlke, 3 :  

“Yasalar, disiplin soruşturmasına tabi yargıçların, en azından AİHS' nde 

öngörülen adil yargılanma ilkesinin sağladığı imkanlara, örneğin 

soruşturmanın makul bir zaman dilimi içerisinde karara bağlanması ve 

yargıçların kendilerine yönelik suçlamalara cevap verme haklarının olması 

gibi koşullara sahip olduklarını güvence altına alan uygun usul hükümlerini 

içermelidir”.

BM Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri, 1 :

“Yargı bağımsızlığı, ülkenin anayasa veya yasasında yer verilmek suretiyle 

devlet tarafından güvence altına alınacaktır. Yargı bağımsızlığına saygı 

göstermek ve onu gözetmek bütün resmi ve diğer kurumların görevidir”.

BM Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri, 10, 13 :

“Yargıçlık mesleğine, yeterli hukuk eğitimi almış, yetenekli ve kişilikli 

bireyler seçilecektir. Seçim yönteminde, amaca aykırı düşüncelerin rol 

oynamasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Yargıçların seçiminde, 

kimseye karşı ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi veya diğer fikirler, milli veya sosyal 

köken ve malvarlığı gibi düşüncelerle hiçbir ayırım yapılmayacak; ancak, 

yargıç adayının ülke vatandaşı olması şartı, ayırımcılık olarak 

nitelendirilmeyecektir”.

“Yargıçlık sıfatının kazanılması, objektif  esaslara, özellikle kişilik, 

yetenek ve tecrübeye dayanmalıdır”.

BM Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri, 18 :

“Yargıçlar, ancak ehliyetsizlik veya kendilerini görevlerini yapmaktan 

alıkoyabilecek davranışları sebebiyle geçici veya sürekli olarak görevden 

alınabilir”.

Zaman yokluğu nedeniyle somut örnekler veremiyorum; ancak, 

dünyanın hiçbir çağdaş demokrasisinde, yargı bağımsızlığına ilişkin bu 

önemli ilkelere aykırı bir yapılanma söz konusu değildir.  Ne yazık ki, benim 

güzel ülkem, bu durumda “çağdaş demokrasi” tanımının dışında kalıyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Dostça kalın.



Doç. Dr. Sanem BAYKAL 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı 

Başkanı - Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuku Başkanı 

Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bu kadar değerli bir panelin parçası 

olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Ben 1991 yılında Avrupa Birliği hukuku çalışmaya başladım Sayın 

Hocam, Panel Başkanımız Prof. Dr. Haluk Günuğur'dan da ders alarak 

masterda ve o zamandan beri teknik olarak Avrupa Birliği hukuku çalışmaya 

devam ediyorum. Bu çerçevede de size Avrupa Birliği açısından bir aday 

ülkede ve daha sonra da bir üye ülkede yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı neden 

gerekli; neden Avrupa Birliği bu konuda birtakım esasları, koşulları 

öngörüyor; bunlara ilişkin birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Avrupa Birliği her konuda üye 

devletlere bağlayıcı kurallar getirebilen, her alanı düzenleyebilen bir yapı değil 

bildiğimiz gibi. Sınırlı yetkileri olan, Lizbon Antlaşması sonrası 

yetkilendirilme ilkesi denilen bir ilkeye tabi olarak faaliyet gösteren bir yapı. 

Bu çerçevede AB'nin yetkileri kurucu Antlaşmalar ve onları tadil eden 

sonraki tarihli antlaşmalarla üye devletler tarafından kendisine verilen 

politika ve düzenleme alanları ile sınırlı. Dolayısıyla aslında üye devletlerin 

yargı teşkilatları, bu yargı teşkilatlarının nasıl yapılanacağı, nasıl işleyeceği, 

bağımsızlıklarının ve tarafsızlıklarının nasıl garanti alınacağı, yargının 

işleyişine ilişkin temel kurallar bakımından Avrupa Birliği, üye devletlerde 

bağlayıcı olacak kurallar getirebilen bir yapı değil. Avrupa Birliğinin 

yetkisinde değil üye devletlerdeki yargı teşkilatını tespit edecek ve hayata 

geçirecek kuralları bağlayıcı biçimde öngörmek. 

Demek ki her üye devlet, aslında kendi yargı teşkilatını, kendi hukuk 



geleneklerine, kendi ihtiyaçlarına, kendi temel yapısına göre 

şekillendirmekte serbest. Bunu belirttikten sonra şunun altını çizmemiz 

gerekiyor: Avrupa Birliği aday ülkeler bakımından da, üye devletler 

bakımından da yargı teşkilatlarının yapılanması ve işleyişi bağlamında belli 

bazı esasların mutlaka geçerli olmasını istiyor. Bunu nereden biliyoruz? Bir 

aday ülke, katılım müzakerelerini sürdüren bir ülke olarak Türkiye, Avrupa 

Birliğinin yargı konusunda belli koşulları yerine getirmesi isteğiyle 

karşılaşıyor. Bağımsız, tarafsız, etkili, verimli işleyen bir yargı teşkilatının 

Türkiye'de de bir aday ülke olarak, AB üye adayı bir ülke olarak bulunması 

gerekliliğini tüm belgelerinde, örneğin 2001'de, 2003'te, 2006'da ve 2008'de 

çıkardığı Katılım Ortaklığı belgelerinde ve bunların yerine getirilişini 

denetlediği İlerleme Raporlarında ortaya koyuyor. Ayrıca Sayın Hocamın da 

belirttiği gibi bağımsız istişari heyetlerin ziyaretleri sonucu ortaya çıkan 

raporlar gibi belli araçlarla da bu esasların ortaya konması ve yerine 

getirilmesinin teşviki mekanizmasını güçlendiriyor.

Peki, burada bir tezat yok mu? Avrupa Birliği, kendi üyesi olan 

devletlerde geçerli olacak kuralları koyma yetkisi yoksa neye dayanarak bir 

aday ülkeden ve gerektiğinde üye devletlerden belli yargı kıstaslarının 

uygulanıyor olmasını isteyebiliyor? Öncelikle bunun altında yatan 

nedenlerden birinin, hepimizin çok iyi bildiği 1993 yılında getirilen ve aday 

ülkelerin uyması gereken, Avrupa Birliğine üyelik için uyması gereken 

Kopenhag kriterlerinde yattığını görüyoruz. Kopenhag siyasi kriterleri, 

hepimizin bildiği gibi demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün 

istikrarlı bir şekilde geçerli olduğu kurumsal yapıların aday ülkelerde mutlaka 

bulunması ve işlerliğinin, kalıcılığının sağlanması gerektiğini söylüyor. 

Hukukun üstünlüğü bir evrensel değer olarak Avrupa Birliğinin de üzerine 

inşa edildiği değerlerden birini oluşturuyor.

Nitekim Avrupa Birliği Antlaşmasının bugün itibariyle 2. maddesinde; 

Avrupa Birliğinin üzerine inşa edildiği değerler sayılırken, insan hakları, 

demokrasi, insanlık onuru, eşitlik, dayanışma gibi birçok ilkenin yanı sıra, 

hukukun üstünlüğünün de elbette sayıldığını görüyoruz. Demek ki bundan 

dolayı yeni girecek bir ülkenin mutlaka bu evrensel değerlere uyum 

sağladığının tespiti, bunu sağlamak için belli bir çabanın harcandığının 

görülebilmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, özellikle 2004 ve 2007'de gerçekleşen esas itibariyle 

Doğuya doğru genişlemelerin ardından, Avrupa Birliği özellikle yargı 



konusunun da müktesebat fasılları, Avrupa Birliğine uyum sağlamak üzere 

yerine getirilmesi gereken mevzuat uyumlaştırması arasında özel bir yeri olan 

bir konu olması gerektiğini anladı ve buna ilişkin bir önlem aldı. Daha önce 

müktesebat fasılları, yani AB'ye katılacak ülke bakımından müzakerelerin 

devam ettiği fasıllar arasında “Temel Haklar ve Yargı Faslı” yokken, bugün 23. 

Fasıl olarak bu faslın da getirildiğini görüyoruz. Bu alanın da AB 

müktesebatına uyum sağlanacak fasıllar arasına dahil edilmesinin nedeni, 

Avrupa Birliğinin aday ülkelerin özgürlükçü değerlere yargı teşkilatları 

bağlamında da sahip olabilmesi, hukukun üstünlüğünün gerçek anlamda 

yasama ve yürütmenin yargı denetimine tabi olacağı şekilde hayata 

geçirilebilmesi bakımından, özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi, 

Balkanlar gibi yerlerdeki memleketlerin ekstra çaba harcaması gerekeceğini, 

Avrupa Birliğinin sistemini bozmayacak düzeye getirilmesinin temininin 

ardından üye olmaları gerektiğini fark etmiş olmasıydı. Bu ülkeler, farklı siyasi, 

ekonomik ve hukuki sistemlerden Batı Avrupa'nın liberal sistemine doğru 

kapsamlı bir dönüşüm yaşamak durumunda kalacaklardı ve bu çerçevede 

yargı teşkilatlarının bağımsız, tarafsız ve verimli işleyişinin teminat altına 

alınmasını sağlayacak kapasite artışı da yine kapsamlı bir teşvik ve gözetim 

mekanizmasının hayata geçirilmesini zorunlu kılacaktı.

Peki, Avrupa Birliğinin bağlayıcı kuralları yoksa yargı konusunda, neye 

dayanarak Avrupa Birliği aday ülkelerden yargı teşkilatlarını belli bir noktaya 

getirmelerini sağlayacak, belli hususları talep edebiliyor? Burada Avrupa 

Birliğinin müstebatının hem siyasi kriterler, hem de yargı temel haklar faslı 

bağlamında, temelini oluşturanın genel olarak Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi gibi Avrupa Konseyi belgeleri olduğunu, Sayın Hocamın da 

özellikle atıfta bulunduğu pek çok tavsiye kararının, etik ilkelerin bunun altını 

doldurduğunu ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin de yargı 

bağımsızlığı konusundaki temel esaslarının, temel belgelerinin gereklerinin 

yerine getirilmesinin aday ülkelerden talep edildiğini görüyoruz. 

Şimdi Avrupa Birliğinin kendi koyduğu bağlayıcı kuralları yok, ama 

Avrupa Konseyinin esaslarını büyük oranda temel alıyor ve bunları 

geliştirecek birtakım tavsiye kararlarını kendisi de ortaya koyabiliyor. Ama 

acaba neden Avrupa Birliği yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı, etkili verimli 

işleyen yargıya bu kadar önem veriyor? Avrupa Birliğinin bu konuya bu 

derece hassasiyetle eğilmesi ve örneğin 2011 Genişleme Stratejisi bağlamında 

artık aday ülkelerle müzakereye ilk açılacak ve böylece en kapsamlı ve detaylı 



biçimde uyumun temin edilmesi için zaman tanınacağı belirtilen fasıllar 

arasında 23. Fasıl konularının sayılması –diğeri de “adalet, özgürlük ve 

güvenlik” başlıklı 24. Fasıl-, sadece hukukun üstünlüğünün gereği, 

Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine gelmesi bağlamında mı gerçekleşiyor? 

Bu kadar aslında soyut ve ilkesel değil belki de Avrupa Birliğinin tutumu, aynı 

zamanda bir ihtiyaçtan da kaynaklanıyor. Çünkü Avrupa Birliğine üye 

ülkelerde, Avrupa Birliği hukuku kurallarını idari ve yargısal anlamda 

uygulamak esas olarak ulusal idarelerin ve ulusal yargı oranlarının görevi 

durumunda. Avrupa Birliği hukuk düzeni, kurucu unsurları bakımından 

büyük oranda kendine yeterli bir hukuk düzeni, kural koyan organları ve bu 

organların koyduğu kurallar bütününe sahip bir hukuk düzeni, ama Avrupa 

Birliği hukuk düzeninde, uygulama makamları bakımından bir yetersizlik 

görüyoruz. 

Özellikle Avrupa Birliğinin kurumsal yapısı içinde Avrupa Komisyonu 

yürütme organı niteliğinde, ama içinde sadece 25 bin kişinin çalıştığı bir idari 

teşkilatlanmadan ibaret nitelikte. Avrupa Birliğinin kurallar bütününü 

düşünürseniz, enerjiden tüketicinin korunmasına, birtakım üretim 

standartlarından vize, göç, sığınma politikasına, tarımdan taşımacılığa, sosyal 

politikadan halk sağlığına kadar pek çok konunun 27 üye devlette, 500 milyon 

kişiye uygulanması gerek. Bunu kim yapacak o üye devletlerde? 120 bin 

sayfayı bulduğu iddia edilen AB müktesebatını uygulamayı ulusal idareler 

yerine getirecek elbette. Ama bu çerçevede sadece ulusal idareler değil, aynı 

zamanda ulusal mahkemeler de yargısal anlamda bir üye devlette AB hukuku 

kurallarını uygulamak bakımından yetkili ve sorumlular. Önlerine gelen bir 

davada, ulusal mahkemelerdir AB hukuku kuralını uygulayacak olan. 

Bu uygulamayı yaparken de, bir yandan bireylerin AB hukukundan 

kaynaklanan haklarını koruyacaklar, üye devletin AB hukukuyla çatışan 

düzenlemelerini değil, AB düzenlemelerine öncelik vererek yargısal 

uygulaması yerine getirecekler. Biraz önce Hocamın özellikle insan 

haklarının korunmasına yönelik uluslararası sözleşmeler bakımından 

Anayasamıza giren hükümle ilgili belirttiği husus olan öncelik ilkesi AB 

hukukunun geneli itibariyle büyük ölçüde geçerli olacak AB'ye üye olunduğu 

zaman. Dolayısıyla çatışma halinde ulusal mahkememiz AB hukuku kuralını 

uygulayacak. Nasıl yapacak bunu? Avrupa Birliği Adalet Divanına görüş 

sorarak; Avrupa Birliği Adalet Divanına uygulayacağı AB hukuku kuralının 

yorumunu, gerçek anlamını sorup, oradan gelen yorumu önündeki davaya 



uygulayarak. 

Dolayısıyla Türk yargısı, AB'ye üye olunduğu zaman Türkiye'de AB 

hukuku kuralarının uygulanmasından birinci derecede sorumlu olacak ve 

ancak o zaman Avrupa Birliğine girdiğimizde gerçekten –bir gün olursa elbette- 

standartlarımız, o istediğimiz yüksek standartlara ulaşabilecek. Çünkü aslına 

bakarsanız üye devletlerin pek çoğu, o hukukun üstünlüğü prensibini yerine 

getirmekte büyük hassasiyetle davranan üye devletler bile, kısa ya da orta 

vadede ekonomik, siyasi, sosyal çıkarları gereği AB hukuku kurallarını her 

zaman gerektiği gibi uygulayamayabiliyorlar, ama bu ihlallerinde önlerinde, 

kendilerine engel olmak ve AB hukukunun sınırları dahiline çekmek üzere 

yargısal faaliyette bulunan kendi ulusal mahkemeleri var. Hukukun 

üstünlüğü ilkesine bağlı, bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli işleyen yargı 

organları olarak AB hukukunun kendi ülkelerinde uygulanmasından 

sorumlu, görevli yetkili mahkemeler olarak. Bu nedenle de AB üyeliği 

hedefini bir devlet politikası olarak 50 yılı aşkın süredir devam ettiren 

Türkiye'de Avrupa Birliği hukukunun kendine özgü özellik ve niteliklerinin 

akademik düzeyle ele alınmasının ve ileriye dönük olarak Türk hukuk 

uygulayıcılarının AB hukuku alanında bilgi sahibi kılınmaları için sistemli 

akademik ve eğitsel çabaların sergilenmesinin gerekliliği ortadadır. 

Dolayısıyla Avrupa Birliğine girecek bir ülkede, pek çok açıdan mevzuat 

değişikliğinin yanı sıra, ciddi bir yargısal dönüşümün de gerçekleşmesi lazım. 

Avrupa Birliği işte teknik açıdan bunu da temin etmek amacıyla, bir ülkedeki 

yargının bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli işleyen bir yargı mekanizması 

düzeyine ulaşmasını istiyor; bunun için aday ülkelerin önüne pek çok belge, 

pek çok kriter konuyor. Bunların her birinin, her aday devlette uygulanmasında 

dönemsel sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bazen konan kriterleri tam olarak 

algılayıp hayata geçirmek de kolay olmayabiliyor, ciddi sorunlar çıktığı 

görülebiliyor, ama bu yönde Avrupa Birliğinin asıl çabasının hukukun 

üstünlüğünü genel bir prensip olarak koymanın yanı sıra, kendi oluşturacağı 

hukuk düzeninin gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak olduğunun ya da 

olması gerektiğinin belirtilmesi gerekiyor.

Son bir cümleyle bitireyim, üye devletler bakımından bu son derece 

önemli bir husus. Çünkü, eğer kendi üye devletlerinin ulusal yargı organları 

gerekli esasları yerine getirip, AB hukuku kurallarını gerektiği gibi 

uyguluyorlarsa, ama buna karşılık herhangi bir aday devlet bu yönde çok 

fazla bir işaret vermiyorsa, yargı organları gerçek anlamıyla bağımsızlığı ve 



tarafsızlığı, aynı zamanda etkili ve verimli işleyişi temin edecek tedbirleri alıp 

uygulamıyor, bu anlayışı içselleştiremiyorsa, o ülkenin üyeliği son derece güç 

olacaktır. Çünkü üye devletler kendi hukuk sistemlerini, kendi kurdukları bu 

uluslarüstü bütünleşmeyi tehdit edebilecek; söz konusu hukuk sistemini 

gerektiği gibi uygulamayan bir ülkeyi,  üye olduktan sonra sistemi 

bozabileceği endişesinden dolayı içlerine almakta ciddi tereddüt 

göstereceklerdir.

Teknik bir açıdan Avrupa Birliğinin neden yargının bağımsızlığı 

konusunda bir aday ülkede ve dolayısıyla üye olacak olan bir ülkede bu 

derece ısrarlı olduğunu sizlerle tartışmaya çalıştım. Umarım daha sonrasında 

değerli konuşmacıların da ifade edeceklerinin üzerine sorularınızla 

geliştirme imkânı bulabileceğim. Çok teşekkür ediyorum, saygılar 

sunuyorum.



Prof. Dr. Nur CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim 

Üyesi

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Yargı Bağımsızlığı 
I.Giriş

Yargı bağımsızlığı hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerinden biridir ve 

Anayasa'da ifadesini bulmaktadır (Ay m.9; 138/1). Ancak, yargı bağımsızlığı 

salt anayasal bir kavram değildir. Bu ilke muhakeme hukukunu yakından 

ilgilendirmekte ve hayata geçirilmesi de soruşturma-yargılama sürecinde 

gerçekleşmektedir.

 Ceza muhakemesi açısından düşünecek olursak, ceza muhakemesinde 

çatışan çıkarlar bulunmakta ve bunlar arasında denge ancak hakimin adil bir 

hükme ulaşmasıyla sağlanmaktadır. Hükmün adil olması hakimin hüküm 

verirken kişiliğinden sıyrılmasına, objektif  olmasına, yani muhakeme içi 

tarafsızlığına ve muhakeme dışı hiç bir etki altında kalmamasına bağlıdır. 

Muhakeme içi tarafsızlığın güvenceleri hakimin reddi ve çekinmesine ilişkin 

kurallardır. Muhakeme dışı etki ve baskıları engelleyecek olan ise yargı 

bağımsızlığı ile onu tamamlayan ilkelerdir.

Bu tebliğde yargı bağımsızlığı, mahkemelerin bağımsızlığı, hakim bağımsızlığı 

kavramları eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Anlatım düzeni olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre mahkemelerin 

bağımsızlığı, hakim bağımsızlığı kavramının içeriği konularına kısaca değinildikten 

sonra Avrupa ülkelerinden bazılarının hukuk sistemlerinde yargı 

bağımsızlığına ilişkin düzenlemeler ele alınmakta ve tebliğ değerlendirme 

bölümüyle sonlandırılmaktadır.



II. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mahkemelerin 

Bağımsızlığı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.6'da güvencelenen “adil yargılanma 

hakkı”nın kapsamındaki ilkeler arasında davaların bağımsız ve tarafsız mahkeme 

niteliğindeki bir organ tarafından karara bağlanmasını sağlama da 

bulunmaktadır.

Avrupa Insan Hakları Mahkemesi, bağımsızlık ile tarafsızlığı birlikte 

değerlendirmekte; bağımsızlık tarafsızlığın önkoşulu olmaktadır. 

Kısaca sözedilecek olursa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarında mahkemelerin bağımsızlığı konusunda asıl önemli ölçütün 

yürütme organına karşı bağımsızlık olduğu vurgulanmakta ve bu bağlamda 

üyelerin atanma biçiminin, görev sürelerinin, dış baskılara karşı alınan 

önlemlerin ve mahkemenin bağımsız görünümde olup olmadığının 

değerlendirildiği gözlemlenmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, hakimlerin atanma usulünün 

mahkemelerin bağımsızlığına tek başına etki etmeyeceğine, bağımsızlığın 

hakimlerin mutlaka ömür boyu atanması, görevlerine son verilememesi veya 

onayları olmaksızın kendilerine başka görev verilememesi anlamına 

gelmeyeceğine işaret ettiği de görülmektedir. Ancak, Mahkeme'ye göre, 

belirli bir süre için de olsa istikrara sahip olma ve hakimlik görevlerinin yerine 
1getirilmesinde hiç bir makama tabi olmama gerekir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005 tarihli bir kararında 

mahkemelerin bağımsızlığı konusunda üyelerinin atanmasının, hizmet 

sürelerinin, dış baskılara karşı güvencelerinin ve mahkemenin bağımsız 

görüntüde olup olmadığının gözönüne alınması gerektiğini tekrarladıktan 

sonra, Ukrayna'daki Bölge Mahkemesinin tarafsızlığına ilişkin şüpheleri 

objektif  olarak haklı görmüştür. Bu davada Mahkeme, davaya bakan hakim 

üzerindeki dış baskıya karşı yasal ve mali güvencelerin yeterli olmamasına, 

asliye mahkemesi başkanından gelebilecek baskıya karşı güvence 
2-3sağlanmamasına dayanmıştır .

1 Mahkeme bu gerekçelerle, İsviçre'de hükümet tarafından hakimlerin üç yıl için atanmasını tek başına 
Sözleşmeyi ihlal edici bulmamıştır. Bu şekilde atanan hakimlerin görevlerine son verilebileceğini gösteren 
delil bulunmadığını ve ayrıca hiyerarşik üstlerinin yetkilerine tabi olsalar da hakimlik görevlerini yerine 
getirirken bu görevlilerin ve askerlerin hiç kimseye yargı görevini yerine getirme şekli konusunda cevap 
vermek zorunda olmadıklarını, bağımsızlıklarının askeri örgütlenmeye ilişkin Konfederasyon yasasıyla 
güvence altına alındığını belirtmiştir.  Bak.Sutter/İsviçre Kararı,  01.03.1979, S.Cengiz/ F.Demirağ/ 
T.Ergül/ J.McBride/ D.Tezcan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması 
Kurum ve Kavramları, Ankara 2008, 105 vd.

2 Salov/Ukrayna, 06.09.2005, Cengiz/ Demirağ/ Ergül/ McBride/ Tezcan, 05 vd.   



III. Hakim Bağımsızlığının İçeriği

Yargılama makamını işgal eden hakimin bağımsız olması, onun görevini 

yaparken hiç bir etki ile baskı altında kalmaması ve hiç bir kişi veya merciden 

emir almaması, kısaca özgür olması demektir. 

Hakimin bağımsızlığı bizzat amaç değil, hukuki barışın gerçekleştirilme- 

sinde bir araçtır. Bu anlamda hakimin bağımsızlığı nesnel ve kişisel 

bağımsızlık olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan nesnel bağımsızlık emir-

talimat almamayı, kişisel bağımsızlık ise azledilmezlik ile görev yerinin 

değiştirilmezliğini anlatır.

Yargı bağımsızlığının gerçekleşmesi için, anayasada gösterilmesinin yanı 

sıra tamamlayıcı ilkelere de gereksinim vardır. Bu ilkeler, hukuk sisteminde 

yer alan ve yasama, yürütme, yargı organı ile diğer güçlere karşı bağımsızlığı 

sağlayacak olan güvencelerdir. 

Hakimlerin talimat almama, azledilmeme, maaşından yoksun 

bırakılmama, istekleri dışında tayin veya emekli edilmeme, bağımsız 

kurullarca göreve alınma ve bu kurullarca özlük işlerinin yürütülmesi 

güvencelerinin bulunması bağımsızlık açısından özellikle önemlidir.
Bu güvenceler aşağıda bazı Avrupa Birliği ülkeleri bakımından ele 

alınmaktadır.

IV. Avrupa Anayasalarından Bazılarında Yargı Bağımsızlığı

Yargı bağımsızlığı günümüzde Avrupa Birliğine dahil olan ülkelerin 

anayasalarına yerleşmiştir. 

1. Almanya Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

Almanya'da hakim bağımsızlığı kuvvetler ayrılığının bir unsurudur  ve 

yargının yasaya ve hukuka bağlılığı ile birlikte Alman Anayasası m.97/1'de 

şöyle güvencelenmektedir: “Hakimler bağımsızdır ve sadece kanunlara 

tabidir”.

Bu hüküm hemen hemen aynen Alman Hakimler Kanunu m.25 ile 

Mahkemeler Teşkilatı Kanunu m.1'de de yer almaktadır. 

Alman Anayasası m.97/2'ye göre ise, hakimler, görev süreleri bitmeden 

istekleri dışında sadece kesin hükümle ve yasada gösterilen şekilde ve 

sebeplerle görevden çıkarılabilir veya sürekli ya da geçici olarak görevden 

uzaklaştırılabilir veya başka pozisyona ya da emekliliğe sevkedilebilir. 

Yasakoyucu yaşam süresince atanan hakimlerin emekli olmaları için bir yaş 

sınırı tespit edebilir. Mahkemelerin teşkilinin veya yargı çevresinin değişmesi 

halinde hakimler başka bir mahkemeye tayin edilebilir veya tam maaşları 



verilmek koşuluyla görevden uzaklaştırılabilir.

Talimat Almama

Alman Anayasası ile yasalarında yargı açısından yer verilen bağımsızlık 

ilkesinin hukuki sonucu, yasama veya yürütme gücünün yargıya somut veya 

genel herhangi bir talimat verememesi olmaktadır. Bu hükümler hakimin 

maddi bağımsızlığını güvencelemektedir. Hakim, Alman Anayasası m.92 

anlamında yargı görevini icra ederken yasaların yorumunda hiç bir talimatla 

bağlı değildir. Ancak, bu durum adliyeye ilişkin idari görevler, örneğin 

stajyerlerin eğitimi veya infaz kurumlarının yönetimi konularında sözkonusu 

değildir. 

Mesleğe İlişkin Düzenlemeler
4Almanya'da yargı meslekten olan ve olmayan  hakimlerce icra edilir 

(Alman Hakimler Kanunu m.1). Alman Hakimler Kanunu meslekten 

hakimlere özgü kuralların yanı sıra meslekten olmayan hakimlerin 

özelliklerine, bağımsızlıklarına ve görev yapamayacakları hallere ilişkin 

hükümler de içermektedir (m.45 vd.). Meslekten olmayan hakimlerden ceza 

mahkemelerinde görev yapanlara “Schöffen” denilmekte ve bu hakimlerin 

hangi mahkemelerde çalışacakları ve nasıl atanacakları Mahkemeler Teşkilatı 
5Kanunu'nda gösterilmektedir (m.28 vd.).

 Alman Anayasası'nda hakimlere ilişkin hükümler büyük ölçüde federal 

hakim denilen yüksek mahkeme hakimlerini kapsamakta, diğer hakimler için 

benzeri hükümler eyalet anayasa ve yasalarında öngörülmektedir.

Alman Anayasası m.98/1'e göre,  Federal hakimlerin hukuki durumu 

özel bir federal kanunla düzenlenir. 

En son 2011 yılında değiştirilmiş olan 1961 tarihli Alman Hakimler 

3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İngiltere'de İçişleri Bakanlığına karşı sorumlu olan hapishane görevlisi, 
yönetici veya cezaevlerindeki denetleyicilerin başvuranlar aleyhinde suçlamalar hazırladıkları, kovuşturma 
başlattıkları ve suçlu olup olmadıkları konusunda karar verdikleri bir olayda, kovuşturma yapan ve karar 
veren makamlar arasında yapısal bir farklılık olduğunun söylenemeyeceği, dolayısıyla … hüküm 
vermelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı hususundaki kuşkuların objektif  olarak haklı olduğu ve ayrıca 
hüküm verirken adil olmadıklarının açık olduğu kanaatine ulaşmıştır. Bak.Whitfield vd./Birleşik Krallık,  
12.04.2005, Cengiz/ Demirağ/ Ergül/ McBride/ Tezcan,  105 vd.

4 http://www.schoeffen.de/ehrenamtlicher-richter-werden.html
5 1975 Tarihli Mahkemeler Teşkilatı Kanunu'na göre beldeler beş yılda bir halktan hakimler listesi 

oluşturur. Listeye alınma belde yönetiminin toplantıda hazır bulunan üyelerinin üçte ikisinin onayına 
bağlıdır. Toplantıda yasal olarak bulunması gereken üyelerin en az yarısının hazır olması gerekir. 
Listelerde seçilecek hakim sayısının iki katı aday yer alır. Halktan hakim listeleri cinsiyet, yaş, meslek ve 
sosyal statü bakımından tüm belde halkını yansıtmalıdır. Listeler bir hafta süre ile herkes tarafından 
görülebilir. Seçme Komisyonu beş yıl süreyle görev yapacak olan halktan hakimler ile yedeklerini seçer. 
Seçme Komisyonunun başkanı sulh mahkemesi hakimidir; üyeleri ise eyalet hükümeti tarafından 
belirlenen bir kamu görevlisi ile yedi güvenilir kişidir  (m.36, 40, 42).



Kanunu'nda hakimlik mesleği için aranan koşullar ve mesleğe ilişkin diğer 

kurallar gösterilmektedir.

Eyalet hakimlerinin hukuki durumu özel eyalet yasalarıyla 

düzenlenmektedırir. Federal Devlet, “Kamu Hizmetinde Ücret ve Geçimi 

Sağlamaya İlişkin Hükümlerin Yarışması” başlıklı Alman Ay m.74a/4'te aksi 

öngörülmeyen hallerde, eyalet hakimleri için çerçeve kurallar öngörebilir 

(Alman Ay m.98/3). 

Anayasa'da sadece Federal Devletin veya sadece Eyaletlerin yasal 

düzenleme yapabilecekleri haller gösterilmiştir.  Sadece Federal Devletin 

yasama faaliyeti yapabileceği hallerde eyaletler ancak kendilerine federal 

yasalarda açıkça yetki verilmesi halinde ve gösterilen çerçevede 

düzenlemeler yapabilirler (Alman Ay m.71).

Eyaletler eyalet hakimleri için, yürürlükteki Eyalet Anayasası hükümleri 

saklı kalmak koşuluyla, federal hakimlerin başka göreve verilmesi, emekli 

edilmesi veya azledilmesi hallerinin gösterildiği Ay m.98/2 hükmüne paralel 

düzenlemeler yapabilirler. Hakimler hakkındaki suçlamalar konusunda 

Federal Anayasa Mahkemesi karar verir (Alman Ay m.98/5).

Mesleğe Alınma

Federal devlet olan Almanya'da 16 eyalet vardır. Federal yasa olan Alman 

Hakimler Kanunu dışında her bir eyaletin de kendi hakimler yasası 

bulunmaktadır.

Almanya'da hakimlerin mesleğe alınması yöntemi politik etkilere fırsat 

tanımayacak bir yöntem değildir. Çünkü atamalar büyük ölçüde  bakanlık, 

yani bakan tarafından yapılmaktadır. Ancak, bu sistem eyalet yasalarıyla 

öngörülmektedir.

Eyaletler, hakimlerinin görevlendirilmesi konusunda Eyalet Adalet 

Bakanının Hakim Seçme Komisyonu ile birlikte karar vermesini öngörebilirler 

(Alman Ay m.98/4).

Nitekim, hakimlerin göreve alınması eyaletlerin tümünde eyalet adalet 

bakanlığınca tek başına veya bir hakim seçme komisyonu ile birlikte 

gerçekleştirilmektedir.

Alman Anayasasına  ve 2009'da değiştirilmiş olan 1950 tarihli Hakim 

Seçme Kanunu'na göre, Federal Yüksek Mahkemelerin hakimleri yetkili 

Federal Bakan ile sürekli olmayan bir hakim seçme komisyonu tarafından 

seçilmekte ve devlet başkanı tarafından atanmaktadır (Alman Ay m.95/2; 



6Hakim Seçme Kanunu m.1).  Bir yüksek mahkemeye hakim seçilmesine o 

alan için yetkili olan Federal Bakan katılacaktır. 

Hakim Seçme Komisyonunun kuruluşu Hakim Seçme Kanunu m.2-5 

hükümleri doğrultusunda olmaktadır. Komisyonda Eyalet Bakanı gibi 

görevlerinden dolayı yer alan üyeler ile Federal Meclis tarafından seçildikleri 

için yer alan üyeler bulunmaktadır (Hakim Seçme K. m.2). 

Komisyon, Adalet Bakanı tarafından toplantıya çağrılır; davet en az bir 

hafta önceden yapılmalı ve gündemi içermelidir (Hakim Seçme K. m.8).

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesi özel bir prosedüre tabidir. 

Alman Ay m.94/1'e göre, Alman Anayasa Mahkemesi Federal hakimler ile 

diğer üyelerden oluşur. Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısı Federal Meclis, 

diğer yarısı ise Federal Konsey tarafından seçilir. Bu üyelerin Federal Meclis, 

Federal Konsey, Federal Hükümet veya benzeri eyalet organlarının mensubu 
7olmamaları gerekir.

Alman Hakimler Kanunu'na göre meslekten hakimler için staj süresi iki 

yıldır; genel ilkeler bu Yasa'da gösterilmiş ve ayrıntılar Eyalet yasalarına 

bırakılmıştır (m.5b). Üniversitelerdeki hukuk profesörleri hakimlik 

yapabilirler (Alman Hakimler K. m.7).

Özlük işleri

Almanya'da hakim ve savcıların özlük işlerinin yürütülmesi için bizdeki 

anlamda özel bir kurul bulunmamaktadır. Hakimler periyodik olarak daha 

kıdemli hakimler tarafından değerlendirilir. 

Hakimlerin atanmaları ise, yukarıda değinildiği gibi Parlamento üyeleri 

veya eyalet bakanı ile hakim seçme komisyonları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Hakimlerle ilgili disiplin, nakil, emeklilik, görevden alınma gibi işlemlerde 

ve hakimlerin mesleki denetimi dolayısıyla m.26/3'de gösterilen nedenlerle 

tedbir alınmasında Federal Görev Mahkemesi ile eyaletlerin görev 

mahkemeleri nihai karar merciidir. Federal Görev Mahkemesi aynı zamanda, 

eyalet görev mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı gidilen kanunyollarını 

 6 Federal Yüksek Mahkemeler şunlardır: Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, (ülkemizde belli Yargıtay Dairelerinin 
yetkili olduğu) Federal İş Mahkemesi ile Federal Sosyal Mahkeme (Alman Ay m.95). 

 7 Anayasa Mahkemesi hakimleri 12 yıl görev yapabilir; üyelerin 40 yaşın üstünde olmaları gerekir ve tekrar 
seçilemezler. Federal Anayasa Mahkemesi Kanununa göre, seçim için her iki Mecliste de 2/3 çoğunluk 
aranır ve Federal Konseyde seçim doğrudan, Federal Mecliste ise dolaylı olur. Federal Meclis seçim yetkisini 
12 milletvekilinden oluşan ve nispi temsil ilkesine göre seçtiği bir Seçim Komisyonuna devreder. 
Bak.K.Kanadoğlu, “Alman Federal Anayasa Mahkemesi”, 2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı 
Bağımsızlığı, Ankara 2010, 61.



inceler (Alman Hakimler K m.62). 

Azledilmeme

Hakimin yargı görevini yaparken hiç bir talimatla bağlı olmaması 

şeklindeki nesnel bağımsızlığı, azledilmezlik ilkesiyle kişisel bağımsızlığının 

güvencelenmesi yoluyla güçlendirilmiştir.

 Asli ve plana uygun olarak kesin şekilde tayin edilmiş hakimler istekleri 

dışında sadece yargı kararıyla ve sadece yasada gösterilen şekilde ve nedenlerle 

görev süreleri bitmeden azledilebilir, sürekli ya da süreli olarak görevden 

uzaklaştırılabilir veya başka yere tayin ya da emekli edilebilir (Alman Ay 

m.97/2).

Bir federal hakim görevde veya görev dışında Federal Anayasayı veya bir 

eyaletin anayasal düzenini ihlal ederse, Anayasa Mahkemesi  Federal Meclisin 

yapacağı başvuru üzerine üçte iki çoğunlukla hakimi başka göreve atamaya 

veya emekli etmeye karar verir. Kasıtlı ihlalde ise görevden çıkarılma 

sözkonusu olabilir (Alman Ay m.98/2).

Diğer hakimler için benzer düzenleme eyalet yasalarıyla yapılmaktadır 

(Alman Ay m.98/5).

Emekli olma

Alman Anayasası m.97/2'ye göre, ömürboyu atanan hakimlerin emekli 

olmaları için yasayla bir yaş sınırı tespit edebilir. 

Alman Hakimler Kanunu m.48'de yaş sınırı 67 olarak tespit edilmiştir. 

Ancak, 1963 yılı öncesi doğumlu hakimler için doğum yıllarına göre 65 ve 66 

yaş sınırları öngörülmektedir. Bedensel engeli bulunan hakimler için 60 ve 61 

gibi yaş sınırları vardır. 

Hakimlerin kısmi statüde çalışması ve ailevi nedenlerle üç yıla kadar izinli 

sayılmaları mümkündür (Alman Hakimler K.m.48a).

Maaşından yoksun bırakılmama

Alman hukukunda, mahkeme teşkilatındaki değişiklik dolayısıyla 

görevden uzaklaştırılması halinde dahi hakimin maaşının tam olarak verilmesi 

öngörülmektedir (Alman Ay m.97/2).

Federal hakimlerin Federal Anayasa'nın ilkelerini veya bir eyaletin 

anayasal düzenini kasten ihlal etmeleri halinde meslekten çıkarılmaları 

mümkündür (Alman Ay m.98/2). Eyalet hakimleri için benzer düzenlemeler 

eyalet yasalarıyla yapılmaktadır (Alman Ay m.98/5).

Yer ve kürsü güvencesi



Almanya'da hakimlerin görev yerleri ancak kendi istekleri doğrultusunda 

değiştirilebilir. Bunun istisnası mahkemelerin teşkilatının veya yargı 

çevrelerinin değiştirilmesidir (Alman Ay m.97/2). Bu halde hakimler başka 

bir mahkemeye tayin edilebilir veya tam maaşları verilmek koşuluyla 

görevden uzaklaştırılabilir. Bu ise ancak yasayla yapılabilir. Eyalet 

yasakoyucuları bu konuda kendi eyaletlerine ilişkin yasal düzenlemeler 

yaparlar. Örneğin, üç ceza dairesi bulunan bir yerde ceza işleri azaldığı için 

daire sayısı ikiye indirilirse, üçüncü dairedeki hakim veya hakimler başka yere 

tayin edilir.

Hakimlerin yer veya mahkeme değiştirmek istemeleri halinde 

tayinlerinde yetkili olan makam tarafından başvuranlar arasında tercih yapılır.

Hakimler hakkında daha kıdemli olanlar tarafından yapılan 

değerlendirmeler bu tercihlerde gözönünde bulundurulur.

Alman Hakimler Kanunu m.30'a göre, ömürboyu atanan hakimlerin şu 

hallerde onaylarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yerleri 

değiştirilebilir veya görevlerine son verilebilir:

- Ay m.98/2 ve 5'e göre yargılanma, 

- Hakkında mahkemece disiplin soruşturması yapılmış olması,

- Yargının menfaatinin gerektirmesi, 

- Mahkeme teşkilatında değişiklik yapılması.

İlk üç halde kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmalıdır (Alman Hakimler 

K m.30/2). 

Hakimin birden fazla görevinin bulunduğu hallerde bunlardan biri 

hakkında göreve son verme sözkonusu ise, bu durum yer değiştirmeye eşit 

sayılır (Alman Hakimler K m.30/3).

Alman Hakimler Kanunu “Yargının Menfaatine Yer Değiştirme” başlıklı 

m.31'e göre, olguların hakimlik faaliyeti dışında bu türden bir tedbir 

alınmasını zorunlu kıldığı hallerde, yargının ağır bir ihlalinden sakınmak 

amacıyla ömürboyu veya süreli  atanan hakimler hakkında şunlara 

başvurulabilir: 

- Aynı maaşla başka bir hakimlik görevine geçirme, 

- Geçici olarak emekli etme, 

- Kesin olarak emekliye ayırma.

Alman Hakimler Kanunu m.34'de emeklilik nedeni olarak mesleki 

yetersizlik gösterilmektedir. Bu halde kesinleşmiş mahkeme kararı 



bulunmalıdır.

Alman Hakimler Kanunu m.48b'de ise hakimlerin zorunlu izne 

çıkarılmaları düzenlenmiştir.

Mesleki Denetim

Hakimler, bağımsızlıkları ihlal edilmemek koşuluyla Alman Hakimler 

Kanunu m.26 uyarınca mesleki denetime tabidirler. Örneğin, bir hakimin 

açıkça yanlış olan bir karar vermesi veya bir dosyayı aylarca ele almaması 

halinde Alman Hakimler Kanunu m.26/2'ye göre kendisine karşı ihtarda 

bulunma gibi düzeltici önlemlere başvurulabilir. Hakim böyle bir mesleki 

denetim tedbirinin bağımsızlığını ihlal ettiğini iddia ederse, talebi üzerine  

mahkeme bu konuda Alman Hakimler Yasasına göre karar verir (Alman 

Hakimler Kanunu m.26/3).

Bu tür talepleri inceleme görev mahkemesinin yetkisindedir. Dolayısıyla, 

hakim bağımsızlığının yargı güvencesi altında bulunduğu söylenebilir.

Federal hakimler için federal görev mahkemesi olarak  Alman 

Yargıtayında özel bir daire oluşturulur.  Bu dairede bir başkan, iki daimi üye 

ile iki de daimi olmayan üye bulunur. Başkan ile daimi üyeler Yargıtay üyesi 

olup Yargıtay başkanlığınca belirlenir. Daimi olmayan üyeler ise ilgili hakimin 

mensup olduğu mahkemenin daimi hakimlerindendir. Başkan ve üyeler ile 

yedek üyeler  beş yıl süreyle görev yaparlar. Daimi olmayan üyeler Federal 

yüksek mahkemelerin başkanlıkları tarafından düzenlenen öneri listesinden 

sırayla göreve gelirler. Bir mahkemenin başkanı ile onun daimi vekili görev 

mahkemesi üyesi olamaz. Görev mahkemesi m.132 anlamında hukuk dairesi 

sayılır  (Alman Hakimler Kanunu m.61).

Federal görev mahkemesi hakimlerin örneğin disiplin işlerini, 

emekliliklerini, yargının menfaatine nakilleri, daimi veya süreli atanan 

hakimlerin görevde yetersizlik dolayısıyla emekli edilmelerini, atama 

işleminin geri alınmasını, hakimlerin geçici veya sürekli olarak görevden 

alıkonulmalarını, mahkeme teşkilatının değiştirilmesi veya mesleki denetim 

dolayısıyla m.26/3'deki nedenlerle alınan tedbirleri ve Yasa'da gösterilen 

diğer işleri  nihai olarak karara bağlar. Federal Görev Mahkemesi aynı 

zamanda eyalet görev mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı gidilen 

kanunyollarını inceleme merciidir (Alman Hakimler K m.62). 

Eyalet görev mahkemelerinin teşkili ise Alman Hakimler K m.77'de 

gösterilmektedir. Bunların görevlendirilmesi ve yetkileri Federal Görev 



Mahkemesininkine paraleldir.

Disiplin soruşturması

Hakimler hakkındaki disiplin işlerinde görev mahkemeleri yetkilidir 

(Alman Hakimler K m.62, 78). Disiplin soruşturmasının başlatılması 

konusunda  mahkeme başkanı yetkilidir.

Federal Disiplin Soruşturması Kanunu hükümleri hakimler hakkında da 

geçerlidir. Bu konudaki kararları kural olarak görev mahkemeleri verir 

(Alman Hakimler K m.62-63 vd.). 

Görev mahkemesi, yukarıda değinildiği gibi, Federal devlet hizmetindeki 

hakimler için Yargıtay'daki özel bir dairedir (Alman Hakimler Kanunu m.61). 

Eyalet hakimleri için ise ayrı görev mahkemeleri oluşturulmaktadır.

Eyalet görev mahkemelerinin kararlarına karşı federal görev 

mahkemesine temyize gidilebilir (Alman Hakimler K. m.62).

2. Avusturya Hukukunda Yargı Bağımsızlığı 

2012 Yılında değişiklik görmüş olan 1920 tarihli Avusturya 

Anayasası'nda hakim bağımsızlığı güvencelenmiştir.

Avusturya Anayasası m.87'ye göre, hakimler yargı görevlerinin icrasında 

bağımsızdır.

Bir hakim yargı görevinin icrasında yasaya ve işbölümüne göre 

yükümlülüğünde olan adli işleri yerine getirmelidir. Yasa hükümlerine göre 

daire veya komisyonlarca yapılması gerekmeyen adliyeye ilişkin idari işler 

hariçtir. 

İşler, bir mahkemenin hakimleri arasında mahkeme teşkilatında 

belirlenen sürede ve önceden paylaştırılır. Bu işbölümüne göre bir hakime 

düşen dava, sadece mahkeme teşkilatına göre buna yetkili daire tarafından ve 

sadece engeli dolayısıyla veya görevlerinin kapsamı yüzünden makul sürede 

tamamlayamayacak olduğu hallerde ondan alınabilir.

Anayasa m.87a'ya göre, ilk derece hukuk mahkemelerinde yargının icrası, 

federal yasayla işlerin çeşitleri tam olarak belirlenmek suretiyle hakim 

olmayan, ancak özel olarak eğitilmiş federal görevlilere verilebilir. 

İşbölümüne göre yetkili hakim, bu tür işlerin tamamlanmasını kendi 

üzerinde tutabilir veya her an geri alabilir.

Hakim olmayan federal görevliler kendilerine verilen işlerin 

yürütülmesinde, sadece iş bölümüne göre yetkili olan hakimin talimatlarıyla 

bağlıdır. 



Anayasa m.88'e göre, hakimlerin emeklilik yaşı federal yasayla belirlenir.

Emeklilik dışında hakimler ancak yasada öngörülen hallerde ve usulde ve 

yargı kararıyla görevden çıkarılabilir veya onayları olmaksızın başka yere 

tayin veya emekli edilir. Bu kurallar, mahkemelerin teşkilindeki değişiklik 

dolayısıyla gerekli olan hallerde nakil ve emekliye sevkedilme bakımından 

geçerli olmaz. Böyle bir durumda, hakimlerin hangi süreyle öngörülen 

şekillere uyulmadan tayin edilecekleri veya emekliye sevkedilecekleri yasayla 

belirlenir.

Hakimlerin görevlerinden geçici olarak alıkonulmaları sadece mahkeme 

başkanlığının veya daha yüksek mahkeme makamının tasarrufuyla dosyanın 

yetkili mahkemeye gönderilmesi halinde sözkonusu olur.

3. Fransa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2008'de değiştirilmiş olan 1958 Tarihli Fransız Anayasası'nda yargı 

bağımsızlığı güvencelenmektedir.

Fransa Anayasası m.64'e göre, Cumhurbaşkanı olağan yargının 

bağımsızlığının garantörüdür.

Garantörlük Yüksek Yargı Konseyi tarafından desteklenir. Hakimlerin 

ve savcıların hukuki durumu bir organik yasayla düzenlenir. Hakimler 

azledilemez.

Yüksek Yargı Konseyinin oluşumuna ilişkin anayasal hüküm Fransa'da 

23 Temmuz 2008'de değiştirilmiş; bu değişikliği tamamlayan Yüksek Yargı 

Konseyi'nin işleyişine dair 22 Temmuz 2008 tarihli organik Yasa 1 Ocak 

2011'de yürürlüğe girmiştir.

Anayasa'nın 65.maddesinde 2008'de yapılan değişiklikten önce 

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi'nin başkanlığı Cumhurbaşkanı tarafından 

yürütülmekte, Adalet Bakanı ise başkan yardımcılığını yapmakta ve 

gerektiğinde Cumhurbaşkanına vekalet etmekteydi.

Yeni düzenlemeye göre ise, Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı artık 

Konsey'de yer almamaktadır. Senato raporlarında yürütme organı 

temsilcilerinin Konsey'den çıkartılmasının gerekçesi hakim ve savcı 

tarafsızlığını, bağımsızlığını, teminatını sağlama ve meslek etik kuralları 

çerçevesinde objektif  birliği ortaya koyma olarak gösterilmiştir. Değişiklikle 

dışarıdan atanan üç üyenin sayısı da altıya çıkartılmış ve bunun yine 

yürütmenin etkisini azaltma amacına yönelik olduğu ifade edilmiştir. 

 8 P.Memiş, “Fransız Yüksek Yargı Konseyi”, 2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, 
Ankara 2010, 125 vd.
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Konsey'de ayrıca avukat üye bulunmaktadır.

Yüksek Yargı Konseyi'nin yetkileri, hakim ve savcıların atanmasında 

önerilerde bulunma, disiplin işlemlerini yürütme, davranış ilkeleri konusunda 
9

ve yargının işleyişiyle ilgili her konuda karar vermedir.

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi, biri hakimler diğeri ise savcılar için 

yetkili olan iki daireden oluşmaktadır. Konsey'de toplam 22 üye 

bulunmaktadır. Hakimler için yetkili olan Daire'de Yargıtay Başkanının 

başkanlığında beş hakim ile bir savcı, savcılar için yetkili olan Daire'de ise 

Yargıtay Başsavcısının başkanlığında beş savcı ile bir hakim bulunmaktadır. 

Ayrıca Danıştay tarafından seçilen bir üye ile Ulusal Barolar Konseyi Başkanı 

tarafından Konsey Genel Kurulunun görüşü alınarak atanan bir avukat, 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan iki, Meclis Başkanı tarafından atanan iki ve 

Senato Başkanı tarafından atanan iki üye her iki kurulda da görev 

yapmaktadır. Adalet Bakanının, disiplin işleriyle ilgili olanlar dışındaki 

toplantılara katılması mümkündür. Üyelerden onbeşinin katılımıyla genel 
10kurul oluşmaktadır.

4. İtalya Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2007 Yılında değiştirilmiş olan 1947 Tarihli İtalyan Anayasası'nda 

hakimlerin bağımsızlığı güvencelenmiştir.

Anayasa m.101'e göre, yargı millet adına icra edilir. 

Hakimler sadece kanuna tabidir.

Anayasa m.102'ye göre, yargı, atanmaları ve hukuki durumları mahkeme 

teşkilatı hakkındaki kurallarla düzenlenen hakimler tarafından icra edilir.

İstisnai veya özel mahkemeler kurulamaz. Mahkemelerde sadece belli 

alanlar için, hakimlik sıfatı bulunmamakla birlikte uygun nitelikteki 

yurttaşların da faal olacağı özel daireler oluşturulabilir.

Halkın yargıya doğrudan katılma halleri ile şekli kanunla düzenlenir.

Anayasa m.104'e göre, hakimler özerk ve diğer her güçten bağımsız bir 

konumdadırlar.

 9 Ayrıntılı bilgi için bak. E.Sales (çev.B.Çelik), “2008 Anayasa Değişikliği Sonrasında Fransa'da Yargıçlar ve 
Savcılar Yüksek Kurulu”, Prof.Dr.Köksal Bayraktar'a Armağan, İstanbul 2011, 848 vd.

 10 Sales, 856. Yazara göre, bu değişikliklerle Konseyde yürütmenin ağırlığı azalmış ve yargı mensubu olmayan 
üye sayısının sekize çıkması Konseye karma yapılı bir nitelik kazandırmıştır. Bununla Konseyin siyasal 
iktidar karşısında daha bağımsız olacağı ve hakimlerin kendi kendilerince denetlendikleri izleniminin 
ortadan kalkacağı sonucuna varılabilir. Cumhurbaşkanının Konsey başkanlığına son verilmiş, ancak bir 
yerine iki üye atama olanağı tanınmıştır. Cumhurbaşkanı ile Senato ve Millet Meclisi Başkanları aynı siyasal 
partiye mensup olduklarından, aynı siyasi görüş temsilcileri, yargı örgütü dışından gelen altı üyeyi belirleme 
tekeline sahiptir. 



Cumhurbaşkanı Hakimler Yüksek Konseyi'nin başkanlığını yürütür.

Temyiz mahkemesi başkanı ve başsavcısı bu Konseyin doğal üyesidir.

Diğer üyelerin üçte ikisi farklı kategori hakimlerin tümü arasından, üçte 

biri ise Parlamentonun ortak oturumunda üniversite hukuk profesörleri ile en 
11

az onbeş yıllık avukatlar arasından seçilir.  

Konsey, Parlamento'nun belirlediği üyeler arasından bir başkan 

yardımcısı seçer.

Konseye seçilen üyeler dört yıl görevde kalır ve ara verilmeksizin tekrar 

seçilemez.

Görev süreleri boyunca Konsey üyeleri meslek listelerine kaydolunamaz 

ve Parlamento veya Bölge Konseyi üyesi olamazlar. 

 Anayasa m.105'e göre Konsey, mahkeme teşkilatı hakkındaki hükümler 

doğrultusunda hakimlerle ilgili atanma, görevlendirilme, tayin, terfi ve disiplin 

işlerinde yetkilidir.

5. İspanya Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

1992'de değiştirilmiş olan 1978 Tarihli İspanya Anayasası'nda hakim 

bağımsızlığı güvencelenmiştir. 

İspanya Anayasası m.117/1'e göre, hakimler bağımsız, azledilemez, 

sorumlu ve sadece yasaya tabidirler.

Yargı halk için ve kral adına (yargı gücünü oluşturan, bağımsız, 

azledilemez, sorumlu ve sadece yasaya tabi olan) hakimler tarafından icra 

edilir.

Hakimler sadece yasada gösterilen nedenlerle ve güvencelerle görevden 

çıkartılır veya uzaklaştırılır ya da başka yere tayin veya emekli edilebilir.

Yargı gücünün hüküm verme ve infaz etme şeklinde icrası her türlü 

davada sadece yasalarla öngörülen mahkemelere düşer. Yetki ve yargı şekli, 

yasayla tespit edilir.

Mahkemeler sadece yukarıda tespit edilen ve onlara yasayla açıkca verilen 

işlevleri görürler. 

Yargılama birliği ilkesi mahkemelerin çalışma şekli ve örgütlenmelerinde 

 11 İtalyan Anayasası m.104'te gösterilmeyen Konsey üye sayısı, Hakimler Yüksek Konseyi Kuruluş ve 
İşleyişine Dair Kanunda doğal üyelerin dışında 24 olarak belirlenmiştir. Hakim ve savcılar arasından seçilen 
16 üyenin biri  Temyiz Mahkemesi hakimi, bir diğeri Temyiz Mahkemesi savcısı, dördü savcı ve onu hakim 
olmalıdır. Kariyer üyesi denilen bu üyelerin seçimi için görev yapmakta olan tüm hakim ve savcılar oy 
kullanır. Üyeler oy çokluğuyla seçilir. Geriye kalan 8 üye ise Parlamentoda oylanarak hukuk profesörleri ve 
avukatlar arasından seçilir. Bak.E.Yarsuvat, “İtalya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”,  2010 Anayasa 
Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2010, 142.



esastır. Anayasal ilkeler dikkate alınarak, askeri alandaki askeri yargının 

yürütülmesi ve sıkı yönetim hallerindeki yargı yasayla düzenlenir.

İstisnai mahkemeler kurulamaz.

İspanyol Anayasası m.122'ye göre, yargı gücüne ilişkin organik yasada 

mahkemelerin  teşkili, çalışma şekli, yönetimi ile meslekten hakimlerin ve 

adliye idari personelinin hukuki durumu düzenlenir.

Bu ülkede Yüksek Yargı Konseyi yargı gücünü yöneten organdır.  

Organik kanun iş düzenini ve üyeler ile görevlerinin bağdaşmayacağı halleri, 

atanma, terfi, denetim ve disiplin işlerini düzenler (İspanyol Anayasası 

m.122/2). 
12Yüksek Yargı Konseyinin başkanı Temyiz Mahkemesi başkanıdır.  

Kurulun başkan dışında Kral tarafından 5 yıl için atanan 20 üyesi vardır. 

Bunların  onikisi her sınıftan hakim tarafından kanuna göre seçilir, dördü 

Meclisin, diğer dördü ise Senatonun önerisiyle onbeş yıllık mesleki deneyimi 

olan avukat ve hukukçular arasından beşte üç çoğunlukla seçilir ve kral 

tarafından atanır. 

6. Portekiz Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2001 Yılında değiştirilmiş olan 1976 tarihli Portekiz Anayasası'nda yargı 

bağımsızlığı güvencelenmiştir.

Anayasa m.203'e göre, mahkemeler bağımsızdır ve sadece yasaya 

bağlıdır.

Anayasa m.204'e göre, mahkemeler hüküm kuracakları olaylarda 

Anayasayı veya Anayasada yazılı ilkeleri ihlal edecek hukuk normlarını tatbik 

edemezler.

Anayasa m.215'e göre, yargılama mahkemelerinin hakimleri bütünlük 

teşkil ederler ve tek bir statüye tabi olurlar.

İlk derece mahkemeleri hakimlerinin tayin usulü ve şartları kanunda 

gösterilir.

İkinci derece mahkemeleri hakimlerinin atanması ilk derece hakimleri 

arasından liyakata göre yapılır. 

Yüksek mahkemeye üye katılımı, yasal ölçütler doğrultusunda hakimler, 

savcılar ve diğer layık olan hukukçular arasından gerçekleştirilir.

Anayasa m.216'ya göre, hakimler azledilemez; sadece yasada gösterilen 

 12 Başkan Kral tarafından atanır. Kralın atama kararları Adalet Bakanı tarafından imzalanıp onaylanır. Bak 
V.S.Daragenli Evik, “İspanyol Yüksek Yargı Kurulu”,  154.



hallerde görevden alıkonulabilir, emekli edilebilir veya görevden çıkartılır.

Kanunda gösterilen istisnalar dışında hakimler kararları dolayısıyla 

sorumlu kılınamaz.

Hakim yasada gösterilen ücretsiz öğretim faaliyeti veya hukuka ilişkin 

bilimsel araştırmalar dışında resmi veya özel görev alamaz.

Aktif  görevde olan hakimler yetkili Yüksek Konseyin izni olmaksızın 

yargı dışı görev üstlenemezler.

Hakimlik göreviyle bağdaşmayan diğer haller yasayla gösterilir.

Anayasa m.217'ye göre, Yüksek Hakimler Konseyi hakimlerin atanma, 

çalıştırma, nakil ve terfi işlerini uhdesinde tutar; ayrıca disiplin yetkisini de 

yasa çerçevesinde kullanır.

İlgili Yüksek Konsey idare ve vergi mahkemeleri hakimlerinin atanma, 

çalıştırma, nakil ve terfi işlerini uhdesinde tutar; disiplin yetkisini de yasal 

çerçevede kullanır.

Anayasa'da gösterilen teminatlar saklı kalmak üzere diğer hakimler 

bakımından çalıştırma, nakil, terfi ve disiplin yetkisinin kullanılması yasayla 

düzenlenir. 

Yüksek Hakimler Konseyi Yüksek Mahkeme Başkanının başkanlığında 

şu üyelerden oluşur: a) Cumhurbaşkanının atadığı iki üye, b) Meclisce seçilen 

yedi üye, c) eşitleri tarafından ve nisbi temsil ilkelerine göre seçilen yedi hakim 

(Ay m.218).

Hakimlik güvencesine ilişkin kurallar Yüksek Hakimler Konseyi 

üyelerine de uygulanır.

7. Belçika Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2008 Yılında değiştirilen 1994 tarihli  Belçika Anayasası'nda hakim 

bağımsızlığı güvencelenmiştir.

Belçika Anayasası m.151'e göre, hakimler yargı yetkilerinin 

kullanılmasında bağımsızdır. Belçika Anayasası m.152'ye göre,  hakimler 

yaşam boyu görev yapmak üzere atanır; ancak, yasada gösterilen belli yaşta 

emekli edilir ve yasada öngörülen emekli aylığını alırlar.

Bir hakim sadece mahkeme hükmüyle işten el çektirilir veya görevinden 

azledilebilir.

Hakimin başka yere atanması, ancak onaylaması halinde ve yeni bir 

tayinle olabilir.

Anayasa m.153'e göre, mahkemelerdeki ve yüksek mahkemelerdeki 



savcıları kral atar ve görevden alır.

Anayasa m.154'e göre, yargı mensuplarının maaşları yasayla tespit edilir.

Belçika'da ülkenin tamamı için yetkili bir Yüksek Yargı Konseyi vardır. 

Konsey yetkilerini kullanırken hakim bağımsızlığına saygı gösterir (Ay 

m.151). Konseyin üyelerinin yarısı Fransızca, diğer yarısı ise Felemekçe 

konuşan topluluktan seçilmektedir. Konsey, hakim ve savcıların alınmasında 

adayları önerir, atanmalarında ve eğitimlerinde yetkilidir; ayrıca şikayetleri 
13değerlendirir.

8. Danimarka Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

1953 Tarihli Danimarka Anayasası'nda hakim bağımsızlığı 

güvecelenmiştir.

Anayasa m.64'e göre, hakimler görevlerinde sadece yasaya tabidir; 

hüküm bulunmaksızın görevden çıkarılamaz ve mahkemelerin yeniden 

düzenlenmesi dışında istekleri dışında başka yere tayin edilemezler. 65 yaşını 

dolduran hakimin görevine son aldığı maaşla son verilebilir.

9. İsveç Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2010 Yılında değiştirilen 1975 tarihli İsveç Anayasasında yargı 

bağımsızlığı güvencelenmiştir.

İsveç Anayasası XI.Bölüm m.3'e göre, Meclis dahil hiç bir merci bir 

mahkemenin somut bir olayda nasıl hüküm vereceğini veya belli bir olayda 

bir hukuk kuralını nasıl tatbik edeceğini belirleyemez. Keza başka hiç bir 

merci adli görevlerin münferit hakimler arasında nasıl dağıtılacağı 

konusunda karar veremez.

Anayasa aynı Bölüm m.7'ye göre, hakimler ancak şu hallerde görevden 

affedilebilir:  

- Bir suç işlemesi veya görev yükümlülüklerini tekraren fahiş biçimde 

ihmal etmesi dolayısıyla açıkça görevi bakımından elverişsiz görülmesi,

- Belirlenmiş emeklilik yaşına ulaşması veya kanunen diğer emekliliğe 

geçme yükümlülüğünün sözkonusu olması veya sürekli görev yapamaz halde 

bulunması.

Hakim, örgütsel nedenlerle aynı düzeyde başka bir hakimlik statüsüne 

tayin edilebilir.

 13 Konsey'in kırkdört üyeden oluştuğu, üyelerin yarısının Senato tarafından üçte iki çoğunlukla hakim ve savcı 
olmayanlar arasından seçildiği, diğer yarısının ise meslekdaşları tarafından seçilen hakim ve savcılardan 
oluştuğu konusunda bak. E.Aksoy Retornaz, “Belçika Adalet Yüksek Kurulu”, 2010 Anayasa Değişiklikleri 
Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Ankara 2010, 151 vd.



Anayasa XI.Bölüm m.9'a göre, hakim mahkeme kararı yerine başka bir 

makamın kararıyla görevden alınırsa, bu kararı yargı denetiminden geçirme 

hakkına sahiptir. Hakimin görevinden el çektirilmesi veya sağlık kontrolüne 

mecbur tutulması veya disiplin cezası alması halinde de bu olanak 

bulunmaktadır.

Mahkemelerce yapılacak yargıya ilişkin hükümler, mahkemeler 

teşkilatının genel ilkeleri ve mahkemelerdeki usul, anayasada gösterilenler 

dışında, yasayla düzenlenir (İsveç Ay XI m.2). 

Hakimlerin atanması, çoğunluğunu hakimlerin oluşturduğu bir kurulun 

önerisiyle Hükümet tarafından yapılmaktadır. Açık kadroların duyurulması 

ve atama kuruluna sekreterlik hizmetleri ise İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi 

tarafından sağlanmaktadır.

İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi, yargının genel anlamda eşgüdümünü 

sağlamakla görevli bir kurumdur. Bu kurum hakimlerin ve mahkeme 

çalışanlarının eğitimi için kurslar düzenlemekte, bu kurslara gerekli kaynak ve 

desteği sağlamaktadır.

Ulusal Mahkemeler İdaresi tümü hükümet tarafından atanan bir 

Danışma Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurulun dokuz üyesi vardır. 

Hükümet tarafından atanan genel müdür bu kurulun başkanıdır. Kurulun 

üyeleri üç hakim, iki meslek örgütü temsilcisi, iki yasama meclisi mensubu, 

bir avukat ve Jönköping ili valisidir. Kurulun insan kaynakları, mali işler, bilgi 
14teknolojileri gibi konularla ilgili 8 idari birimi ve 200 çalışanı bulunmaktadır.

Hakimlerin denetimi Devlet Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. 

Mahkemelerin her yıl Ulusal Mahkemeler İdaresine bildirdikleri bütçe 

İdarenin hükümetle görüşmeler sonucunda kesinleştiğinde, mahkemelere 

dağıtım yine Ulusal Mahkemeler İdaresi tarafından yapılmaktadır. 

10. Yunanistan Hukukunda Yargı Bağımsızlığı

2001 Yılında değiştirilmiş olan 1975 tarihli Yunanistan Anayasası'nda 

yargı bağımsızlığı güvencelenmiştir.

Anayasa m.87'ye göre, yargı mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler 

nesnel ve kişisel bağımsızlığı olan hakimlerden oluşur.

Hakimler görevlerini yaparken sadece anayasa ile kanunlara tabidir; hiç 

bir zaman anayasanın feshiyle verilecek hükümlere boyun eğmemelidir.

Hakimler ile savcıların denetimi Hakimler Yüksek Kurulundaki yüksek 
 14 B.Çelik, “İsveç Ulusal Mahkemeler İdaresi”, 2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, 

Ankara 2010, 145 vd.



dereceli hakimler ve yüksek dereceli savcılar tarafından yasal ölçütlere göre 

yapılır.  

Anayasa m.88'e göre hakimler, ehliyet ve seçilme koşullarını gösteren bir 

kanuna göre ve başkanlık kararnamesiyle ömürboyu atanır.

Hakimlik mesleği ile maaşlar özel yasalarla düzenlenir. Bu konulara ilişkin 

olarak Anayasa'da gösterilen bazı ihtilafların çözümünde Ay  m.99'daki özel 

mahkeme yetkilidir. Bu hallerde mahkeme heyetine bir profesör ile bir avukat 

da katılır.

 Hakimlerin tayinleri için şart koşulan eğitim ve deneme süresi en çok üç 

yıl olarak yasayla belirlenir; bu süre içerisinde hakimlik görevi yapılabilir. 

Ayrıntılar yasayla düzenlenir.

Hakimler ancak, ceza hükmü dolayısıyla, ağır bir görev suçu, hastalık, 

bedensel engel veya yasal ölçütlere göre tespit edilen mesleki yetersizlik 

dolayısıyla ve mahkeme kararıyla azledilebilir.  Burada Ay m.93/2 ve 3 

dikkate alınmalıdır.

Hakimler ve savcılar  için yaş sınırı 65, yüksek dereceli hakimler için ise 67 

yaşın tamamlanmasıdır. Bu hükmün uygulanmasında hakimin emekli olacağı 

yılın 30 Haziran tarihi esas alınır.

Hakim başka bir yargı alanına alınamaz. İstisna olarak Anayasa'da 

gösterilen hallerde böyle bir tayin yapılabilir (Ay m.88/6). Ayrıntılar yasada 

düzenlenir.Ay m.89'a göre, yargı mensupları başka meslek ve ücretli faaliyet 

icra edemezler

İstisna olarak yargı mensupları Atina Akademisi üyeliğine veya yüksek 

okul öğretim üyeliğine seçilebilirler; özel bir yasayla öngörülmesi koşuluyla  

disiplin, denetim veya yargı yetkisi bulunan konsey veya kurullarda faaliyette 

bulunabilir ve yasama kurullarında yer alabilirler (Ay m.89/2). 

Yargı mensupları idari görevlerle görevlendirilemez. Yargı mensuplarının 

eğitimine ilişkin görevler adli görevlerdir. Yargı mensupları uluslararası 

örgütlerde devleti temsil görevini üstlenebilirler. Yasayla öngörülen hallerde, 

sadece mesleki görevleri çerçevesinde hakemlik yapabilirler. (Ay m.89/3).

Yargı mensupları hükümette yer alamaz (Ay m.89/4).

Anayasa m.90'a gore, hakimler Yüksek Hakimler Konseyinin verdiği 

karara göre başkanlık kararnamesiyle göreve alınır, terfi eder, başka yere tayin 

edilir. Konsey, Yüksek Mahkeme Başkanı ile bu mahkemede en az iki yıldan 

beri çalışan üyeler arasından kur'ayla belirlenen temsilcilerden oluşur. 



Kurulda savcılık temsilcileri bulunur.

İdari yargı, mali yargı alanlarındaki yüksek yargı konseylerinin oluşumu da 

Anayasa'da gösterilmektedir (Ay m.90).

V. Değerlendirme

Yukarıda yapılan açıklamalar Avrupa Birliği ülkeleri ile Türk hukuku 

açısından değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır.

1. Avrupa Birliği Ülkeleri Açısından Değerlendirme

Yargı bağımsızlığının güvenceleri yönünden ele alınan Avrupa ülkelerinin 

anayasaları incelendiğinde ortak bir çok düzenleme bulunduğu 

görülmektedir. 

Bu anayasalarda öncelikle yargı bağımsızlığı ilkesine veya bu anlama gelecek 

ifadelere yer verildiği görülmektedir (Almanya Ay m.97/1, İtalya Ay m.104, 

İspanya Ay m.117/1, Portekiz Ay m.203, İrlanda Ay m.35/2, Belçika Ay 

m.151/1, Yunanistan Ay m.87). 

Yine bu anayasalarda hakimlere talimat verilemeyeceği (Almanya Ay m.92, 

İsveç Ay Bölüm XI m.3), hakimlerin sadece yasalara tabi veya bağlı olacakları 

vurgulanmaktadır (Almanya Ay m.97/1, İtalya Ay m.101, İspanya Ay 

m.117/1, Portekiz Ay. m.203, İrlanda Ay m.35/2, Danimarka Ay m.64, 

Yunanistan Ay m.87). 

Avrupa ülkelerinde yargı bağımsızlığı, yasalara bağlılık ve talimat almama 

ilkelerinin yanı sıra, hakimlerin azledilemeyecekleri (Almanya Ay 97/2, Fransa 

Ay m.64, İspanya Ay m.117/1, Portekiz Ay m.216, Belçika Ay m.152), 

maaşlarından yoksun bırakılamayacakları (Almanya Ay m.97/2), emeklilik yaşının 

yasayla belirleneceği veya belli yaştan önce emekli edilemeyecekleri (Almanya Ay 

m.97/2, Avusturya Ay m.88, İspanya Ay m.117/1, Belçika Ay m.152, 

Portekiz Ay m.216), ancak yasal nedenlerle görevden alıkonulacakları veya 

çıkartılacakları (Almanya Ay m.97/2, Avusturya Ay m.88, Portekiz Ay m.216, 

İspanya Ay m.117, İsveç Ay Bölüm XI m.7, Yunanistan Ay m.88) yine 

anayasal hükümler olarak düzenlenmiştir. 

Hakimlerin göreve alınmalarında bu ülkelerde yürütme organının 

doğrudan doğruya veya kurullardaki üyelerin sıfatları ya da atanmaları 

itibariyle etkili olduğu görülmektedir.

Hakimlerin göreve alınmaları ve özlük işleri Avrupa ülkelerinden 
bazılarında daimi görev yapan özel kurullarca yürütülmektedir. Fransa (Ay 
m.65), İtalya (Ay m.104), İspanya (Ay m.122/2), Portekiz (Ay m.217), Belçika 



(Ay m.151/2)  ve Yunanistan'da (Ay m.90) bizdeki Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna benzeyen yüksek yargı kurulları  bulunmaktadır. Buna 
karşılık, Almanya, Avusturya ve Danimarka'da bu anlamda kurullar yoktur. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu bulunmayan Almanya'da Federal Yüksek 
Mahkemelerin hakimleri ilgili federal bakan ile sürekli olmayan bir hakim 
seçme komisyonu tarafından seçilip devlet başkanı tarafından atanmaktadır 
(Alman Ay m.95/2). Eyalet hakimleri ise eyalet adalet bakanı tarafından tek 
başına veya hakim seçme komisyonuyla birlikte atanmaktadır (Ay m.98/4). 

Yüksek Yargı Kurulu bulunan Fransa (Ay m.65), İtalya (Ay m.105), 
Portekiz (Ay m.217), İspanya (Ay m.122/2) ve Yunanistan'da (Ay m.87, 90) 
kurullar, hakimlerin atanma, görevlendirilme, tayin, terfi ve disiplin işlerinin 
tümünü veya bir kısmını yapmaktadır.

İsveç'de Kurul bulunmakla birlikte, bu Kurulun hakimleri seçme, atama, 
terfi ve disiplin işlerini yürütme yetkisi yoktur; bütçe yönetimi, mahkeme 
yönetimi ve politika belirlemede tavsiyelerde bulunma gibi yetkileri vardır. 
Bu Kurul sadece hakimler içindir ve bir genel müdür, hükümetin atadığı altı 
hakim, iki parlamenter ile iki sendika temsilcisinden oluşmaktadır.

Kurul bulunan ülkelerde bu kurulların oluşumu büyük ölçüde yürütme 
ağırlıklıdır. Örneğin, Portekiz'de Kurulun başkanlığını Yüksek Mahkeme 
Başkanı yürütmekle birlikte, Kurul üyelerinden ikisini Cumhurbaşkanı, 
yedisini Meclis atamakta, yedi üyeyi ise hakimler seçmektedir (Portekiz Ay 
m.217).

İtalya'da Kurula Cumhurbaşkanı başkanlık etmekte, Temyiz Mahkemesi 
başkanı ile yardımcısı doğal üye olmakta, diğer üyelerin üçte ikisi hakimler, 
geri kalanı ise Parlamento tarafından (üniversite hukuk profesörleri ile en az 
onbeş yıllık avukatlar arasından) seçilmektedir (İtalya Ay m.104).

İspanya'da Temyiz Mahkemesi Başkanının başkanlık ettiği, üyelerini 
Kralın atadığı Kurulun oniki üyesini hakimler, dört üyesini Meclis, dört 
üyesini Senato (15 yıllık avukat ve hukukçular arasından) seçmektedir 
(İspanya Ay m.122/2).

Fransa'da 2008 yılında Yüksek Yargı Konseyi'nin başkanı olan 
Cumhurbaşkanı ile doğal üyesi olan Adalet Bakanının Kurulda yer almasını 
engelleyen yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu değişikliğin gerekçesi olarak 
hakim bağımsızlığını güçlendirme gösterilmiştir. Bu ülkede Kurulun hakimler ile 
savcılar için ayrı daireleri bulunmakta ve başkanlık Yargıtay Başkanı (savcılar 
için Yargıtay Başsavcısı) tarafından yürütülmektedir. Kurul, hakim, savcı, 



danıştay temsilcileri ile Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi Başkanı ve Senato 
başkanı tarafından tayin edilen üyelerden oluşmaktadır (Fransa Ay m.65).

Yunanistan'da Kurula Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlık etmektedir 
(Yunanistan Ay m.87, 90).

2. Türk Hukuku Açısından Değerlendirme

Bu tebliğin konusu Avrupa Birliği Açısından Yargı Bağımsızlığı olduğundan, 
ülkemizdeki durum yukarıda ele alınmamıştır. Ancak, sonuç olarak kısa bir 
karşılaştırma yapıldığında şu hususlar dikkati çekmektedir: 

Anayasaları incelenen Avrupa Birliği ülkelerinde yargı bağımsızlığına 
ilişkin anayasal düzenlemeler ülkemizdeki durumla büyük ölçüde paralellik 
göstermektedir. Türkiye Cumuhuriyeti Anayasası'nda da bu ülkelerde olduğu 
gibi, yargı bağımsızlığı (Ay m.9, 138) güvencelenmektedir. Öte yandan 
Anayasa'da, hakimlerin kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine 
göre hüküm verecekleri (Ay m.138), hakimlere talimat verilemeyeceği, genelge 
gönderilemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunulamayacağı (Ay m.138/2), 
görülmekte olan bir dava hakkında Mecliste yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı veya herhangi bir 
beyanda bulunulamayacağı (Ay m.138/3) vurgulanmaktadır. Yasama ve 
yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda 
oldukları, kararları değiştiremeyecekleri ve yerine getirilmesini 
geciktiremeyecekleri (Ay m.138/4) yine anayasal bir düzenlemedir. Hakimler 
azledilemezler ve kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekli 
edilemezler (Ay m.139/1). Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı 
kesin hüküm bulunması, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyecek 
olma veya meslekte kalmanın uygun olmadığına karar verilmesi dışında, 
hakimler bir mahkeme veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, 
ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar (Ay m.139). 

Bu hükümlere karşın bizde yargı bağımsızlığından sürekli kuşku 
duyulmakta, Avrupa ülkelerinde ise bu kuşku aynı yoğunlukta ortaya 
çıkmamaktadır.

Bunun nedeni, pozitif  hukuk kurallarının farklılığı değil, hukuk devleti 
ilkelerinin özümsenme düzeyindeki farklılık dolayısıyla uygulamanın farklılığı 
olsa gerektir.

Hukuk kültürünün bulunması, sağlam bir hukuk devleti geleneğinin 
varlığı, sivil toplum kuruluşlarının etkinliği ve toplumsal dengeler yargı 
bağımsızlığından kuşku duyulmasını en aza indiren unsurlar olmaktadır. Bu 



ülkelerde bizden farklı olan hususlar bunlardır.

Avrupa ülkelerinde de yargı bağımsızlığı konusunda şikayetler bulunduğu 
kuşkusuzdur. Örneğin, Fransa'da Yüksek Yargı Konseyinin yürütme ağırlıklı 
yapısı değiştirilirken gösterilen gerekçelerden biri yargı bağımsızlığını 
güçlendirme olmuştur. Almanya'da toplam 14 bin hakim ve savcı üyesi bulunan 
25 ayrı birliğin katılımıyla oluşan Alman Hakimler Birliği'nin amaçlarından biri 

15 16hakim bağımsızlığını gerçekleştirmek olarak gösterilmektedir .  O halde bu 
ülkelerde de hakim bağımsızlığının yeterli ölçüde sağlanamadığı endişesi 
vardır; ancak, ülkemizdeki boyutta değildir.

Öte yandan, demokrasi kültürü ile hukuka saygı bilincinin eksikliğinin 
yanı sıra, ülkemizde hakim bağımsızlığı açısından güvence eksikliği de vardır. 
Örneğin, Almanya'daki anlamda yer ve kürsü güvencesi bizde hakimlere 
sağlanamamıştır. İstemediği halde başka il veya ilçeye ya da mahkemeye 
gönderilme ihtimalinin bulunması, hakimlerin yargısal faaliyetlerinde 
bağımsız ve de tarafsız hareket etmelerini olumsuz yönde etkileyecek 
hususlardır. 

Hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olmaları 
(Ay m.140), Adalet müfettişlerinin denetim yetkisi (Ay m.144), Kurul'un 
disiplin cezası vermesi (Ay m.159/8), soruşturmayı Kurul müfettişlerinin 
yapması, Kurul'un meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki 
kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaması (Ay m.159/9), Adalet 
Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak hakim ve savcılar ile adalet müfettişlerini 
ve hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri (onayları alınarak da olsa) 
atama yetkisinin Adalet Bakanına ait olması (Ay m.159/10) da sakıncalı 
düzenlemelerdir.

Burada değinmeden geçemeyeceğim bir diğer husus ise Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun yürütme ağırlıklı yapısının son değişiklikle 
birlikte daha fazla yürütme ağırlıklı hale gelmiş olmasıdır (Ay m.159). Önceki 
dönemde bu yapıyı sürekli eleştirmiş ve özellikle Adalet Bakanı ile Bakanlık 
Müsteşarının Kurulda yer almamasının yargı bağımsızlığını güçlendireceğini 
savunmuştum. Bu yapının değiştirilmesi konusundaki düşüncem aynen 
devam etmektedir. 

Kanımca, ülkemizde hakimler ile savcılar için ayrı yüksek kurullar 
oluşturulmalı, üyeler sadece dört yıl görev yapmalı, bu kurullarda 

 15 http://www.drb.de
 16 Konuya ilişkin olarak bak. H.-J.Papier, “Die richterliche Unabhängigkeit und ihre Schranken”, NJW 2001, 

1089 vd.; S.Rückert, “Bundesgerichtshof, der unbequeme Richter”, Zeit Online Zeitgeschehen, 
06.10.2011.
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Barolar Birliği temsilcilerine de yer verilmelidir.  Öte yandan, idari görevler 
yönünden hakimler Hakimler Yüksek Kuruluna, savcılar ise Savcılar Yüksek 
Kuruluna bağlı olmalıdır.

Bu kurulların tüm kararlarına karşı yargı yoluna gidilebilmelidir.

Son olarak belirtelim ki, hakim ve savcıların mesleğe alınmalarında Adalet 
Bakanlığının yetkisi bulunmamalıdır. Hakim adaylarının seçimi Hakimler 
Yüksek Kurulu, savcı adaylarının seçimi ise Savcılar Yüksek Kurulu 

18tarafından yapılmalıdır.

Hukukun üstünlüğünün yeteri kadar özümsenmemiş olduğunu hemen 
her gün uygulamaya yansıyan yeni bir örnekle gözlemlediğimiz ülkemizde 
yargı bağımsızlığı açısından bu tür düzenlemelerden destek alınması 
zorunluluğu halen daha devam etmektedir. 

 17 Günümüzde ceza muhakemesinde silâhların eşitliği ilkesi iddia makamı ile savunma makamının ceza 
muhakemesindeki haklarının dengeli olması şeklinde anlaşılmaktadır. Ancak Türk hukukunda  savcılık, 
savunma makamının karşısındaki makam olarak düşünülmemekte, yargılama makamına yaklaşan bir 
konuma oturtulmaktadır. Bunu duruşma salonlarında savcının hakimin yanında oturması, savcılığın adliye 
binasında yer alması gösterdiği gibi; hakimler ile savcıların özlük işlerini yürütecek olan Kurulun ortak bir 
kurul olması da göstermektedir. Bu nedenle hakimler ile savcılar için ayrı yüksek kurullar oluşturulmalıdır. 
Bu öneriyle, savcıların güvencesiz bir konuma getirılmesi değil, silâhların eşitliği ilkesi açısından, savcı ile 
hakim arasındaki mesafenin hakim ile savunma arasındaki mesafeye denk olmasının sağlanması ve savcılara 
sunulması gereken tüm güvencelerin hakimlerinkinden ayrı düzenlenmesi gerektiği belirtilmek 
istenmektedir. Bu açıdan, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 27 Aralık 2011 tarihinde TBMM 
Başkanlığına sunulan Teknik Raporda “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” başlığı altında yeni Anayasa'da 
şu hükmün yer almasını önermiş bulunmaktayım: “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve meslek güvencesi esaslarına göre ayrı ayrı kurulur ve görev yapar. / Hakimler Yüksek Kurulu 
9 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Hakimler Yüksek Kurulunun dört asıl ve iki yedek üyesi Yargıtay Genel 
Kurulu tarafından Yargıtay üyeleri arasından, üç asıl ve bir yedek üyesi Danıştay Genel Kurulu tarafından 
Danıştay üyeleri arasından, iki asıl ve bir yedek üyesi Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından en az onbeş 
yıllık avukatlar arasından dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilemez. / Kurul kendi üyeleri 
arasından başkanını seçer. /Savcılar Yüksek Kurulu 9 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. /Savcılar Yüksek 
Kurulunun dört asıl ve iki yedek üyesi Yargıtay Genel kurulu tarafından Yargıtay Cumhuriyet savcıları 
arasından, üç asıl ve bir yedek üyesi Danıştay Genel Kurulu tarafından Danıştay kanun sözcüleri (savcıları) 
arasından, iki asıl ve bir yedek üyesi Barolar Birliği Genel Kurulu tarafından en az on beş yıllık avukatlar 
arasından dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilemez. Kurul kendi üyeleri arasından başkanını 
seçer.

18 Bu açıdan, yukarıda değinilen raporda “Hakimlik ve Savcılık Mesleği” başlığı altında şu hükmün yer almasını 
önermiş bulunmaktayım: Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hakim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu 
görevler meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür./Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik 
teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. /Hakim ve savcıların nitelikleri, hakları ve ödevleri, aylık ve 
ödenekleri, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri hakimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir. /Hakim ve savcıların atanmaları, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin veya görev 
yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası 
verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve 
yargılanmalarına karar verilmesi, meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakimlik teminatı esaslarına göre Hakimler Yüksek Kurulu/Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yürütülür. 
/Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Hakimler Yüksek Kuruluna/Savcılar Yüksek Kuruluna 
bağlıdır./Hakimler ve savcılar, kanunda gösterilenden başka resmi ve özel hiç bir görev alamazlar. 
/Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. /Hakim ve savcı olup da adalet 
hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidir. Bunlar, hakimler 
ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilir, hakimlere ve savcılara tanınan her türlü 
haktan yararlanırlar.

.



Carlo ANTONIO

Bolonya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi

Judicial Independence in the European Union

First Draft

As stated in the Preamble of  the European Charter of  Fundamental 

Rights, the European Union is based “on the principles of  Democracy and 

the Rule of  Law”. For the Rule of  Law to be made effective judicial 

independence is essential, since only independent judges can apply the law in 

a fair and impartial way. Therefore, the relationship between Rule of  Law and 

judicial independence is clear and judicial independence must be considered 

a basic trait of  the European Union and of  its State members.

At the international level, there are different influential definitions of  

judicial independence. For instance, the Basic Principles on the 

Independence of  the Judiciary, published in 1985 by the United Nations, 

states that “The judges shall decide matters before them impartially, on the basis of  facts 

and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, 

pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason” 

(principle n.2). Recently – in 2008 – an influential group of  legal scholars has 

developed the principle of  judicial independence in greater detail, issuing the 

so-called “Mount Scopus: 2008 International Standards of  Judicial 

Independence”.

However, in the context of  Europe and of  the European Union the 

activity of  the Council of  Europe has to be considered as especially 

significant. In fact, all EU countries belong to the Council and also the EU is 

going to join the Council, as foreseen by the Lisbon Treaty. This is the reason 



why we are going to consider the activity of  the Council in greater detail.

The Council of  Europe and judicial independence

The Council of  Europe has developed several networks working in the 
field of  the administration of  justice. Among them, significant are: the 
Consultative Council of  European Judges (CCJE); the Consultative Council 
of  European Prosecutors (CCPE); and the European Commission for the 
Efficiency of  Justice (CEPEJ). These networks are composed of  judges, 
prosecutors and administrators and contribute with different types of  
opinions and studies to the activity of  the Council. In fact, the Council has 
issued several Recommendations in this field. The subject of  judicial 
independence was first formally addressed in a 1994 Recommendation. 
Recently, the Council has updated its work by publishing, in November 2010, 
a new Recommendation on the subject of  judicial independence. It goes 
without saying that this Recommendation had to be considered a basic text 
also in the context of  the EU.

The 2010 Recommendation on “Judges: independence, efficiency 

and responsibilities”

The Recommendation deals extensively with the role of  the judiciary in a 

democratic political system. Its most significant points are the following:

• “The independence of  individual judges is safeguarded by the 

independence of  the judiciary as a whole.” (n.4) Therefore, the 

corporate dimension of  judicial independence is emphasized.

• “The principle of  judicial independence means the independence of  
each individual judge in the exercise of  adjudicating functions. In 
their decision making judges should be independent and impartial 
and able to act without any restriction, improper influence, pressure, 
threat or interference, direct or indirect, from any authority, including 
authorities internal to the judiciary. Hierarchical judicial organisation 
should not undermine individual independence.” (n.22). Therefore, 
also the internal dimension of  judicial independence – i.e. that vis-à-
vis other judges - is considered of  great significance.

· An important role in safeguarding judicial independence is entrusted 

to an independent authority, such as the Council of  the judiciary. 

These councils “are independent bodies, established by law or under 

the constitution, that seek to safeguard the independence of  the 

judiciary and of  individual judges and thereby to promote the 

efficient functioning of  the judicial system.” (n.26) “Not less than 



half  the members of  such councils should be judges chosen by their 

peers from all levels of  the judiciary and with respect for pluralism 

inside the judiciary.” (n.27) The elective composition of  the Council 

is therefore emphasized.

· In fact, the Council is called to play a crucial role in matter of: 

selection and career of  judges (n. 46), tenure and irremovability (n. 

49), training (n. 57), assessment (n.58), discipline (n. 69).

Judicial Independence in EU countries: some cases

Today, although all EU member states share some basic institutional 

traits, they still present some significant variations in the judicial organization 

and therefore in the way judicial independence is safeguarded. Broadly 

speaking, there are three general types characterizing these states (and one of  

them can be subdivided in two sub-types).

The first type is best represented by England. In this country – as in all 

common law countries – judges are recruited among experienced 

professionals, i.e. lawyers with some years of  seniority. Judicial independence 

is safeguarded by life appointment (“during good behaviour”) and by the fact 

that promotions are not frequent: judges tend to stay in the office in which 

they have been appointed until retirement. Judges consider themselves still 

part of  the legal professions, together with barristers and solicitors. 

Moreover, since 2005, their independence is even more protected by the fact 

that in all appointments a crucial role is played by the Judicial Appointment 

Commission, a body composed of  7 judges and 8 non-party lay members.

A second type is represented by those judiciaries of  continental Europe 

that have preserved the traditional setting of  the civil law tradition. Germany 

can be considered a good example of  this type (along with Sweden, for 

instance). In Germany, all law graduates must follow a period of  training – 

the Referendariat. Thereafter, judges are recruited through a public 

competition that takes into account the performance during the training 

period. However, judges – in a way similar to other civil servants – are 

inserted in a bureaucratic, pyramid-like organization with a career, i.e. with 

ranks and related promotions. Although consultative council composed of  

judges give advice, promotions are managed by the higher ranking judges, 

but also the ministry of  Justice play a role, at least for top positions. 

Therefore, even though German judges have tenure – i.e. they cannot be 

dismissed without a judicial ruling – the career system could influence their 



expectations, and therefore their behaviour.

The third type is the by-product of  a series of  institutional reforms that, 

in the second half  of  the XX century, have significantly changed the 

traditional setting of  the civil law tradition. Its most significant trait is the 

presence of  a Council of  the judiciary with important prerogatives and for 

this reason it can be considered as satisfying to a higher extent the 

requirements of  the Council of  Europe. However, there are wide variations 

in the powers and composition of  the judicial councils. For instance, in 

France the recruitment of  judges is managed by the ministry of  Justice, that 

still keep some powers in matter of  initial training and also – but to a more 

limited extent – on promotions. The judicial council (Conseil Superieur de la 

Magistrature) is entrusted with significant powers in the field of  promotions 

and discipline but, especially after the reform of  2008, is only in part 

composed of  judges elected by their peers: of  its 15 members only 6 are 

judges elected by the corps. On the other hand, Italy represents the other 

version of  this type. There, the judicial council (Consiglio Superiore della 

Magistratura) enjoys full power on all decisions affecting judges – and 

prosecutors - from recruitment to retirement. The council is composed by 

two third of  judges – and prosecutors – directly elected by their colleagues 

and by one third of  lawyers elected by Parliament. In fact, the Italian sub-

type seems to correspond in full – and maybe even to a larger extent - to the 

requirements of  the Council of  Europe recommendation and this can 

possibly be the reason why it seems to enjoy some attractiveness among new 

EU members.

Judicial independence, judicial impartiality and the Rule of  Law

Judicial reforms strengthening judicial independence are, without doubt, 

important, but not sufficient to achieve judicial impartiality and, therefore, 

to support the Rule of  Law. In fact, we should distinguish between at least 

two different meanings of  the concept of  judicial independence:

Institutional independence, which is usually further distinguished in 

substantive – i.e. the principle that the judge is subject only to the law – 

and personal. This latter dimension – an important support to the 

former - concerns all those safeguards allowing the judge to decide 

impartially without fearing negative consequences: as we have seen 

above, matters of  removal, discipline, career and salary. However, in 

considering institutional independence – and especially the personal 



dimension - we should distinguish between:

· Formal rules: they are not necessarily applied, as often in non 

democratic and transitional regime but rarely in consolidated 

democratic countries, since rule implementation is an element of  

democratic consolidation.

· Institutional rules: to the extent that formal rules are implemented, 

you can infer institutional independence.

· Unwritten rules, practices, customs praeter legem supportive of  judicial 

independence: they are important, especially in cases of  high 

institutional continuity (e.g. UK).

Behavioural independence or “independence on the bench”, i.e. the extent 

to which the judge actually adjudicates impartially. Institutional 

independence should be considered a necessary but not sufficient condition 

to this end: although behavioural independence involves several factors 

related in a complex way, institutional independence plays without doubt a 

significant – although not decisive - role in allowing judges to decide 

impartially.

In general, it seems that reforms strengthening judicial independence are 

supportive of  judicial impartiality and of  the Rule of  Law but, if  carried out 

beyond a certain level, their positive impact tends to decrease (see tables 1 

and 2). In other words, while some degree of  independence is necessary, it 

must be balanced with strong professionalism. For instance, it is the selective 

recruitment of  the English tradition that assures the high quality of  its 

judges. But also the data showing the better performance of  the traditional 

setting of  Germany (and also Sweden) – where professional accountability is 

strengthened by the fact that higher ranking judges can check the activity of  

their colleagues - tend to point at the significance of  professional checks and 

at the risks of  an excessive level of  internal independence. More precisely, in 

order to have impartial judges professionalism is likely to be as important as 

independence. In fact, identification with the institutional requirements of  

the judicial role – i.e. impartially adjudicating cases according to the law - is 

related to the professional qualifications of  the judge, because professionally 

well qualified judges tend to better adhere to the tenets of  the judicial role. 

This can be the reason why a too high level of  – especially internal – 

independence is dysfunctional, if  it means weak professional checks. Too 

independent judges can become unaccountable and be captured by powerful 



external interests and this can happen especially where professional 

identification is already weak. 

Therefore, in designing and implementing judicial independence 

reforms the role of  the broader set of  organizational constraints judges face 

should be taken fully into account. In other words, in order to avoid the 

pitfalls of  judicial irresponsibility – and to assure that judges will be bound 

by law, at least to a reasonable extent – professional identification is crucial 

and professional identification can be achieved only by congruent patterns 

of  recruitment and socialization. In this process a crucial part can be played 

by the relationships with the other legal professions: especially the bar and 

the university. If  we want judges adjudicating in impartial way and according 

to the law, we must assure that their reference group – that is those they take 

into account in their behaviour – be composed mainly by legal 

professionals: selection and career models must be organized 

consequently.Tab.1. Judicial Independence in the EU (2007)

 CountryappcareerdiscaverageMalta2211,667Estonia2232,333Sweden

2232,333Ireland3333,000Cyprus3333,000UK3333,000Germany3243,000

Greece3333,000Czech R.3333,000Latvia3333,000Lithuania3333, 

000Austria3343,333Denmark3343,333Finland3343,333France3343,333Lu

xembourg3343,333Spain4243,333Netherl3443,667Poland4433,667Bulga

ria4433,667Portugal4444,000Hungary4444,000Belgium4444,000Sloveni

a4444,000Romania4444,000Slovak R.4444,000Italy4444,000

USA1111,000

Countries of  Central and East Europe are in bold. We add USA as a 

reference point.

app: initial recruitment; career: promotions after initial appointment; 

disc: discipline and removal. Tab.2. The World Governance Indicators 

Rule of  Law index Country19962007Bulgaria-0,11-0,14Romania-0,15-

0,17Poland0,640,28Slovak R.0,230,35Italy0,980,43Lithuania0,290, 

49Latria0,130,57Greece0,940,65Hungary0,840,74Czech 

R.0,870,77Slovenia0,870,84Portugal1,140, 95Cyprus0,760, 

96Estonia0,511,00Spain1,351,12France1,471,32Belgium1,551,52Malta0,4

31,55UK1,831,75Netherl1,811,76Ireland1,711,77Germany1,791,78Luxe
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Soru -  Cevap

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)

20 dakika kadar soru-cevaplar ve bunlara karşı panelistlerin vereceği 

yanıtlar olacak.

O nedenle arkadaşlarımızda mikrofonlar var, panelistlere soru yöneltmek 

isteyen değerli katılımcılar lütfen önce isimlerini söylesinler ve arkasından 

sorularını olabildiği ölçüde yorumsuz olarak yöneltsinler lütfen, kime 

yönelttiğinizi de söyleyerek.

VELİ KAFES (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı)- Ben yurtdışında gelen 

sayın konuğumuza bir soru yöneltmek istiyorum, ama öncelikle hepinize çok 

teşekkür ederim, burada çok önemli konulara değiniliyor. Ancak genellikle 

yargı bağımsızlığının önemi üzerinde durulurken evrensel ihtiyaçlar 

doğrultusunda bir şeylerden bahsedildi. Bunlara hak vermemek mümkün 

değil, işe alım, kariyer, terfi sistemi ve diğer noktalar. 

Ancak ben yurtdışından gelen konuğumuza şunu sormak istiyorum. 
Bizim yabancı ülkelerden farklı mı bilemiyorum, bizim mesleki olarak 
hissettiğimiz bir şey var, sadece hâkimler yönünden konuşacağım, savcılar 
yönünden değil. Hâkimlik mesleği yapan diğer ülkelerdeki yargıçlar, 
görevlerini yaparken güvenlik yönünden, can ve mal güvenliği yönünden bir 
sıkıntı hissediyorlar mı? Bunu çok merak ediyorum, çünkü Türkiye'de, bizim 
ülkemizde adliyelerde insanlar vuruluyor, duruşma salonunda vuruluyor. 
Hâkimlerin odasına herkes, hiçbir kayıt alınmaksızın istedikleri anda girip 
çıkabiliyor. Hâkimler odalarında fiziksel saldırıya uğruyor, duruşma 
salonunda hakarete maruz kalıyorlar. Bu tür endişeleri taşıyorlar mı onu 



merak ediyorum.

Bir de bizim ülkemizde hiçbirimiz hâkimlerin memur olmasını 
istemiyoruz, memurlaştırılmasını istemiyoruz. Ancak özlük hakları 
memurlarla birlikte değerlendiriliyor. Diğer ülkelerde nasıl değerlendirilir 
özlük hakları, memurlarla mı karşılaştırılır? Bunu öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim.

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- Teşekkür 
ediyoruz.

TURGUT ... (Danıştay Başsavcısı)- Biz Sayın Başkanla 43 yıl önce 
hukuk devleti idealiyle yol çıktık, ama bugün geldiğimiz nokta beni şahsen 
ülkem adına üzüyor bunu söyleyelim. Hukuk devletine inanan, hukuk devleti 
idealine inanan herkesi de üzdüğünü düşünüyorum. Bu bakımdan da konu 
yargı bağımsızlığı olduğunda, söz istemekten kendimi alamıyorum. Bu 
nedenle Sayın Başkan izin verirse, konuşmasının başında yorum yok dedi, 
ama bir katkıda bulunmak istiyorum, ayrıca da bir soru soracağım.

Katkım, Sayın Değerli Hocamız Basa'nın konuşmasında yapmış olduğu 
iki tespitten yol çıkılarak yapılacak. Sayın Hocam dediler ki, 12 Eylül 
referandumundan önce bu yapılan Anayasa değişikliklerinin Venedik 
kriterlerine uygun olduğunu söylediler, ama bu gerçek değil dedi, birincisi bu. 
İkincisi, Avrupalıların kendi ülkelerine söylediği ilkelerle, bize söyledikleri 
farklı dedi. Yani Doğu için iyidir diyorlar dedi. 

Ben önce ilk saptamayla ilgili bir katkıda bulunmak istiyorum. 
Biliyorsunuz Venedik Komisyonu, Venedik kriterlerinin koyucusu olan 
Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyinin bir danışma organı. Asıl adı da, 
açılımlı adı da Gözden Geçirilmiş Hukuk Aracılığıyla Demokrasi 
Komisyonu. Venedik Komisyonu denmesinin sebebi de, toplantılarını 
Venedik'te yapması, başkanı da bu yüzden İtalyan. Şimdi bu komisyonun 12 
Eylül referandumundan bir yıl önce Bulgaristan ile ilgili olarak vermiş olduğu 
bir rapordan söz edeceğim. 

Bulgaristan bir Anayasa yapıyor 2009'dan önce, raporun tarihi de 9 Mart 
2009 herhalde ya da 13 Mart 2009 olacak. Bu Anayasasında bizim Hâkimler 
Savcılar Yüksek Kuruluna benzer bir kurul oluşturuyor, Yüksek Yargı 
Kurulu adı altında bir kurul oluşturuyor. Bu kurulda tasarının ilk şeklinde 
Bakan var, Bakanın oy hakkı var, Bakanlığın bürokratları da var. Ayrıca bu 
kurula parlamento tarafından yapılacak seçimlerde -ki, oy oranı salt çoğunluk 
anladığım kadarıyla- ilk raporunda komisyon bunu eleştiriyor. Bunun üzerine 



ikinci bir taslak hazırlıyor Bulgaristan. Bu taslakta Bakanlığın bürokratlarını 
çıkarıyor bu defa yüksek kurulun oluşumundan. Bakanı bırakıyor, ama 
Bakanın oy hakkını elinden alıyor, Bakana temsili bir görev veriliyor yalnızca. 
Ayrıca parlamentodan seçilecek üyeler için de beşte dört çoğunluk getiriyor.

Sözünü ettiğim raporunda komisyon şunu söylüyor: Bir defa diyor ki 
beşte dört iyi olmuştur diyor. Çünkü diyor asıl olan yargıçların bağımsızlığı ve 
teminatı açısından parlamentoda tüm partilerin uzlaşmayla bu kurula üye 
seçmesidir diyor. Eğer beşte dört çoğunluğu olmazsa, salt çoğunlukla olursa, 
bu yalnızca siyasi iktidarın temsilcisi olur diyor kurula seçilecek üye. Bizdeki 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin, parlamentodan seçilen Anayasa Mahkemesi 
üyelerinde uygulanan yöntemden farklı. Bizde iki oy, beşte dört, ondan sonra 
salt çoğunluk, daha sonra da mevcudun çoğunluğu şeklinde, bunu eleştiriyor.

Benim asıl söylemek istediğim Bakanla ilgili. Bakanın oy hakkının elinden 
alınması iyi olmuştur diyor, ama bizim tercihimiz Bakanın o kurulda 
olmamasıdır diyor. Bu bilinirken bizde 12 Eylül referandumuyla yapılan 
değişiklikle, Bakan çok daha iyi konuma getirildi, eskisinden daha güçlü 
konuma getirildi. Bakanın hiyerarşisinde, emir ve talimatı altında bulunan 
müsteşar kurulun tabi üyesi ve seçimlerde Bakanlığın tüm bürokratları kurula 
getirildi. Şimdi bu nasıl bir kriter, bu saptamayı yaptım.

Ayrıca ikinci saptamayla ilgili olarak da şunu söyleyeyim: Kriterleri bu 
olan Venedik Komisyonunun Başkanı, 12 Eylül 2010 gününden 5 gün önce, 7 
Eylül 2010 gününde bir Türk gazetesine Almanya'da vermiş olduğu 
beyanatta şunu söyledi. Yani Doğu için iyidir sözünü doğrulamak istiyorum. 
Dedi ki, bu Anayasa geçmezse Türkiye için felaket olur dedi. Şimdi ben tabi 
Batılıların artık Türkiye'ye Doğu için iyidir şeklindeki yaklaşımlarından 
vazgeçmeleri gerekir diyorum, bu bir gerçek.

Bir de şu var, soru da içeriyor bu. Yargı bağımsızlığı tabi yargıçların 
görevlerini herhangi bir dış etkiden, hatta iç etkiden de bağışık olarak 
yapmalarını sağlamak amacıyla var olan bir ilke. Amaç yargı bağımsızlığını 
gerçekleştirmek olduğuna göre, amacı yöneltmek ve emretmek olan siyasi 
iktidarın temsilcisi, adamı olan Bakanın ve onun emrindeki bürokratların 
kurulda, hâkimlerin mesleki hayatlarını baştan sona kadar yöneten, onlara 
etkili olan kurulda etkili olarak görev almalarının yargı bağımsızlığına katkısı 
ne olabilir? Bunu ben yıllar önce bir hukukçu akademisyene sordum, 
maalesef  cevap alamadım. Buradaki arkadaşlarımıza soruyorum.

Bir de anekdottan söz edeceğim izin verirseniz. Kusura bakmayın 



vaktinizi çok alıyorum, ama çok önemli. 12 Eylül referandumundan önce 
büromda çalışıyorum, yazı işleri müdürüm geldi. Başkanım dedi, -o zamanlar 
7. Daire başkanıyım- bu Anayasa değişikliği hakkında lehte de söyleniyor, 
aleyhte de söyleniyor, ben bir şey anlamadım dedi, bana açıklar mısınız dedi. 
Tam ben cevap vermeyi düşünüyordum, o sırada içeri elinde tepsiyle çay 
getiren odacı geldi. Bunu duydu, döndü müdürüm bunda anlamayacak ne var 
dedi, herkes bundan sonra kendisi yargıcını kendisi bulacak dedi. Tabi çok 
abartılı bir cevap, ama bu başka bir gerçeği ifade ediyor. Yargıçların bu 
sistemle etkiye açık hale gelebilecekleri gerçeğini ifade ediyor. 

Benim odacımın anladığı bu gerçeği, aydın geçinen, aydın olduğunu 
söyleyen birçok bilim adamının, hukukçunun ya da hukukçu olmayan bilim 
adamının anlayamaması beni hayrete düşürüyor. Ben anladıklarını tahmin 
ediyorum, ama amaçları ne olabilir diye düşünüyorum.

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- Ama biz anladık 
en azından, çok teşekkürler. O zaman Sayın Basa'ya söz veriyorum, 
eklemeleriyle birlikte toparlama yaparsanız.

Prof. Dr. NECDET BASA (Eski Müsteşar- Eski YÖK Üyesi)- Önce 
Nur Hocanın ifade ettiği, belirttiği Fransa'daki sistemle ilgili küçücük bir 
hatırlatma, ama fevkalade önemli olduğunu düşündüğüm bir hatırlatma 
olacak bu. Fransa'da 2008 senesinde Anayasanın değiştirildiğini ifade etti 
Hoca, bu beşinci Cumhuriyet kurumlarının modernizasyonuna ilişkin yasa, 
adı da odur. 2011 Ocak ayında yürürlüğe girmiştir, yürürlüğe girdi, uygulama 
esasları daha tam olarak belirlenmedi. 

Ancak, ondan önce bu bizim Yüksek Hâkimler Savcılar Yüksek 
Kurulunun muadili kurulla alakalı olan bir düzenlemedir. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan kurulun içerisinde görev alır. Bu değişiklikle hâkimler savcılar ayrı 
meslek grupları olarak odaklaşmışlar, hâkimler grubunun başı Yargıtay 1. 
Başkanı olmuş, savcılarla ilgili meslek grubunun başı Yargıtay Başsavcısı 
olmuş, değişiklik çok önemli olarak bu. Ancak Adalet Bakanlığı o süreçte bir 
kitapçık gibi bir şey yayınladı, görenleriniz belki vardır. O kitapçıkta Avrupa 
ülkelerinin belli başlı uygulamalarını, kendi uygulamalarına gerekçe teşkil 
etmek üzere örnek olarak Türk kamuoyuna takdim etti.

Anlı şanlı Adalet Bakanlığımız ne yazık ki şunu yaptı değerli arkadaşlar. 
2008'de sözü edilen Anayasa değişikliğinin önceki halini kitapçığına aldı. 
Oysaki değişikliğin esas içeriğini teşkil eden Cumhurbaşkanı ve Adalet 
Bakanının kuruldan çıkarıldığına ilişkin bölümden tek cümleyle olsun söz 



etmedi. Yorumsuz bunu dikkatlerinize sunmakla yetiniyorum.

Şimdi iki veya üç tane ilkeden söz edip, sözlerimi bağlayacağım. Venedik 
Komisyonu yargıçların bağımsızlığı raporundan söz etmiştim, onun 6 no.lu 
bir sonuç raporu var. Orada önemli olan şu: Yargı kuruları veya disiplin 
mahkemeleri, disiplin soruşturmaları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip 
olmalıdır diyor. Disiplin organlarının kararlarına karşı bir yargı organı 
önünde temyiz olanağı sağlanmalıdır. Hatırlayınız, Hâkimler Savcılar Yüksek 
Kurulu ile ilgili son kabul edilen, yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinde 
sadece hâkimlerin meslekten çıkarılmalarına ilişkin hususta yargı yolu açıktır, 
onun dışında yargı yolu tamamen kapalıdır. Okuduğum, sözünü ettiğim bu 
ilkeye tamamen bir aykırılık burada söz konusu.

Yine Birleşmiş Milletler Yargı bağımsızlığının temel ilkeleri, 10 ve 13 no.lu 
bildirilerinde, yargıçlık mesleğine yeterli hukuk eğitimi almış, yetenekli ve 
kişilikli bireyler seçilecektir diyor. Seçim yönteminde amaca aykırı 
düşüncelerin rol oynamasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Yargıçların 
seçiminde kimseye karşı ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi veya diğer fikirler, milli 
veya sosyal köken ve malvarlığı gibi düşüncelerle hiçbir ayrım yapılmayacaktır 
diyor. Ancak yargıç adayının ülke vatandaşı olması şartı ayrımcılık olarak 
nitelendirilemeyecektir, yargıçlık sıfatının kazanılması objektif  esaslara, 
özellikle kişilik, yetenek ve tecrübeye dayanmalıdır diyor.

Avrupa Konseyinin de bir tavsiye kararı var aynı konuda. O da yargıçların 
seçimleri ve kariyerlere ilişkin karar alan otorite hükümetten ve idareden 
bağımsız olmalıdır diyor. Yorumsuz dikkatlerinize sunuyorum. Hâkim 
adaylarının Adalet Bakanlığında nasıl seçildiğini biliyorsunuz, imtihanların 
nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bütün imtihanları yazılı olan bölümlerini büyük 
bir başarıyla geçmiş olanların, mülakatta nelerle karşılaştıklarını sadece 
hatırlatarak yetiniyorum.

Değerli arkadaşlar, yargı bağımsızlığı sadece yüksek yargı için değil, ülke 
için, rejim için, millet için gerekli ve vazgeçilmezdir, bunu dikkatlerinize 
sunuyorum. Yine biraz önce sözünü ettiğim bu kriterlerin 1 numaralısı nedir 
bilir misiniz? Yargı bağımsızlığı devletin asli görevlerindendir. Devlet yargı 
bağımsızlığının gerçekleştirilmesine yönelik tüm önlemleri almak 
mecburiyetindedir. Burada inanmış bir demokrat olarak benim altını çizmek 
istediğim bir başka husus var. O da şudur: Siyasi iktidar sahiplerine –ki, tüm 
çağdaş demokrasilerdeki uygulama budur- ülke yönetimine ilişkin hak ve 
sorumluluk, ancak ve ancak kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun bir biçimde 



bağımsız yargı tarafından denetlenmek koşul ve kabulü ile verilebilir. Siyasi 
bir iktidara talipseniz, ancak bağımsız yargı tarafından denetlenmeyi peşinen 
kabulleneceksiniz, başka türlü siyasi iktidara sahip olma talebinde bulunma 
hakkınız yoktur. Bu bağlamda yargı, her halükârda eşitler arasında birinci 
olarak telakki edilmeli ve kabul edilmelidir.  

Son cümlem Sayın Başkan, siyasallaştırılmış bir yargıdan söz ediyoruz, 
orada adalet değil, sadece hüsran olur ve siyasetin girdiği mahkemeden adalet 
kaçar, bu bilinen bir sözdür. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- İki soruyla 
birlikte Nur Hocaya da döneceğim. Galiba soru var, buyurun.

KATILIMCI- Öncelikle gerçekten tebrik ediyorum, çok katkı aldım, 
hakikaten çok kıymetli konuşmacılar. Hocam siz de hakikaten Avrupa'ya tek 
yönlü bilet değil, çift yönlü bilet almamız gerektiğini söyleyen bir 
konferansınıza katılmıştım, onu da tekrar saygıyla anıyorum. Benim efendim 
Sayın Carla Antonio Hocamıza kendi kıymetli akademisyenimize bir sorum 
olacak. Müsaade ederseniz İngilizce sorabilir miyim?

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- Son soruyu 
alıyorum, buyurun. Çok kısa ne olur soru, sonra da Nur Hocaya söz 
vereceğim.

AĞRI BAROSU ESKİ BAŞKANI- Eski lafını sevmiyorum, gerçi 
önceki diyoruz, ama ağzımdan kaçtı. Sayın Carla'ya soruyorum; ülkemizde 
yargılama her ne kadar millet adına yapılıyor deniliyorsa da, maalesef  
hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve özellikle Kürt sorunu 
nedeniyle yargı siyaset ve devlet adına yapılıyor. Dolayısıyla tarafsız ve 
bağımsız olamıyor. Avrupa ülkelerinde yargılama millet adına mı yapılıyor, 
devletin bekası ile hak ve özgürlükler karşı karşıya geldiğinde yargı bağımsız 
olabiliyor mu? Devletten yana mı, siyasetten yana mı, yoksa milletten yana 
hak ve özgürlüklerden yana mı tavır alıyor? Saygı sunuyorum.

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- İki cümleyle 
değil, 7 cümleyle birlikte bağlayacağım. Buyurun.

Prof. Dr. NUR CENTEL (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi-
Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Öğretim Üyesi)- Son söz olarak 
yargı bağımsızlığı açısından mesleğe alınmadan sonraki sürecin daha önemli 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 
mesleğe nasıl alındığı önemli değil hâkimlerin, sonraki sürecin istikrarlı 
olması önemli diyor, birçok kararında böyle söylüyor. Yani hâkimlerin yer ve 



kürsü güvencesinin bulunması, tayinlerde vesaire disiplin işlerinde hep 
mahkemeye gidebilmesi önemli. 

Ben Almanca kaynaklara daha rahat bakabildiğim için Almanya'yı 
ayrıntılı inceledim. Orada görev mahkemeleri, işte bu özlük işlerinin büyük 
bir kısmını yapıyorlar ve dolayısıyla yargı bağımsızlığından bize göre daha az 
kuşku duyuluyor. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. HALUK GÜNUĞUR (Oturum Başkanı)- Ben teşekkür 
ediyorum, gayet kısa bu mesajlar için. İzin verirseniz ben de birkaç cümleyle 
bu paneli kapatmadan önce sizin vaktinizi alacağım. Aslında gelmeden evvel 
bir metin hazırlamıştım, aşağı yukarı bir 10-12 kadar sürüyordu. Fakat bunun 
tamamını sunmaya herhalde benim de başkan olmama rağmen vaktim 
olmayacak, ama birkaç hususa da değinmeden bu paneli kapatmak 
istemiyorum doğrusu. Sabrınıza sığınarak, bazı hususları dile getirmek 
istiyorum. 

Bir katılımcı arkadaşımız, Hocam siz bir konferansınızda Avrupa 
Birliğiyle ilgili gidiş-dönüş bileti almak gerekir, yani bunun iki yönü var 
demiştiniz. Doğru, yine aynı şeyi söylüyorum, gittik ve hemen orada 
kalamadan geri dönüyoruz, yani öyle gözüküyor, yani dönüş biletini bir an 
evvel kullanıyoruz gibi geliyor ki, maalesef  görünen tablo o. Sık sık bu 
hocanız Avrupa'ya gider, konferanslar verir, çünkü Avrupa Birliği 
Derneğinin Genel Başkanıydı, bu yaz bıraktım. Nedenini birazdan 
söyleyeceğim. Bu toplantılarda aynı zamanda Türk sivil toplumunu da 
Avrupa'da temsil ederim, Türkiye Avrupa Birliği Derneği adına. Orada bana 
giderek çok ağır gelen eleştiriler geldi, salt Türk olmam nedeniyle.

Nedir bu? Türkiye'de hukuk siyasallaşmıştır diyorlar ve devam ediyorlar, 
sadece siyasallaşmamıştır, devletleşmiştir diyorlar. Bu çok ağır bir şey ve tabiî 
ki Türk olmanın refleksiyle de derhal savunmaya geçiyorsunuz ve çok 
elinizde kozlar olmamasına rağmen yine de bir şeyler söylemek ihtiyacında 
bulunuyorsunuz. Yani bu hakikaten çok ağır geliyor bana, bu bir. 

İkincisi, DGM'lerle ilgili çok ciddi eleştiriler alıyorum Avrupa'da. 
DGM'ler kaldırıldı evet, yerine özel yetkili mahkemeler geldi. Farkı nedir 
diyorlar, farkına cevap veremiyorum ben. Bir hukuk profesörü olarak ben 
DGM'lerin, bugün dönüp gelip de özel yetkili mahkeme haline gelen 
mahkemeler arasındaki farkı anlatmam mümkün değildir. Bu bir 
aldatmacadır, bu bir isim değişikliğinden hiçbir anlama gelmiyor, bunun net 
biçimde altını çiziyorum. (Alkışlar)



Uzun tutukluluk süreklerini hiçbir hukuk sistemi Avrupa'da kabul etmez 
ve bunu da sık sık dile getiriyorlar ve de adil yargılanma hakkı tabi. Yani bugün 
Avrupa parlamentosu bir rapor yayınladı, yarın basmasında çıkar. O raporda 
da bu iki konunun üzerinde çok ciddi biçimde gidiyorlar, onun altını çizeyim 
ve esefle söylemem gerekir ki, birçok noktada haklı oluyorlar ve ben artık 
mazoşist olmamak adına, acı çekmekten zevk almamak adına ben bu görevi 
bıraktım. Benden sonra Avrupa Birliği genel başkanlığını yürütecek bir 
profesör arkadaşımız İstanbul'dan atandı Profesör Göl Turan, ona da bu 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Şimdi bakın, Sedat Ergin'in bugünkü yazısını okursanız çok önemli bir 
Avrupa Konseyinin insan hakları komiseri var, adı Thomas Hamerberk, bu 
çok önemli bir adam. Bir rapor hazırladı, Sayın Kazan'ın elinde rapor var, 
kaldırdı. Evet, sonuçta buradan bir-iki cümle söyleyeceğim. Hepsini tabi bu 
kadar kısa zamana sığdırmak mümkün değil.

Diyor ki; ceza haline gelen bu tutuklamalarda lehte kanıtlar 
değerlendirilmiyor. Çok önemli bir şey, incelemeden tutuklama yapılıyor ve 
kararlar otomatik biçimde alınıyor diyor. Suçun niteliği, kanıtların durumu, 
dosyanın içeriği gibi basmakalıp cümlelerle gerekçe uydurulup, tutukluluk 
durumlarının devamına karar veriliyor diyor. Bakın bunlar çok önemli, özel 
yetkili mahkemeler derhal kaldırılmalıdır, adil yargılama sağlanmalıdır. Bunlar 
o kadar önemli şeyler ki. 

Elimde bir belge var, Allah sizi inandırsın, yani satır satır okudum, Nur 
Hocaya da gösterdim, çizdik hepsini kıpkırmızıya boyadım. Burada diyor ki; 
Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden yapılandırılması. 
Kamuoyunda ki, birtakım hani güya sözüm ona yanlışlar varmış da, onu 
düzeltme adına Adalet Bakanının yayını. Hakikaten utanıyorum bir hukuk 
hocası olarak bu yayını okumaktan. Burada diyor ki 24 sayfada, bunu 
okumadan kapatamayacağım özür dilerim. Yani çok ciddi bir şeyle karşı 
karşıyayız, olacak şey değil. 

Bakın ne diyor; AB komisyonunca Türkiye hakkında düzenlenen ilerleme 
raporlarında, Adalet Bakanı ve Müsteşarının HSYK'dan çıkması gerektiği 
yolunda bir öneri yapılmamıştır. -yalan tabi, çünkü yalanını göstereceğim- 
Sadece 2003 ve 2006 yıllarındaki ilerleme raporlarında Bakan ve Müsteşarın 
kuruldaki varlığı bir tespit olarak ileri sürülmüştür. Böyle bir şey yok, bakın 
elimde Haluk Günuğur Hocanız 42 senedir Avrupa Birliği çalışır, elimdeki bu 
dokümanın içerisinde bütün ilerleme raporları var. Kimsenin beni aldatması 



mümkün değildir, ben bunları size söyleyeceğim, 5 dakika da bu alacak özür 
dilerim.

Bakın, ilerleme raporu 2004; yargı bağımsızlığı Anayasayla güvence altına 
alınmış olmasına rağmen, hâkim ve savcılar idari görevleri bakımından 
Adalet Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca atamaları, terfileri, denetimleri ve geniş 
anlamda tüm kariyerleri Bakanın ve müsteşarın da üyesi olduğu ve oy hakkı 
bulunduğu HSYK tarafından belirlenir. -bu cümleye dikkat edin- Bu 
savcıların taşra teşkilatına atanma olasılıkları, onların tavır ve yargısal 
kararlarını etkilemektedir. 

Devam ediyor, 2005; yargı bağımsızlığı Anayasayla güvence altına alınmış 
olmakla birlikte, Anayasa'da bulunan diğer bazı hükümlerle 
zayıflatılmaktadır. Adalet Bakanı ve Müsteşarı, hâkim ve savcıların 
atanmaları, terfileri, denetimleri, geniş anlamda tüm kariyerleriyle ilgili olan 
HSYK üyesidir. Tüm yargıç ve savcıların performanslarını değerlendiren adli 
müfettişler, HSYK'ya değil, Adalet Bakanına ve Bakanlığına bağlı olarak 
görev yapmaktadır. Türkiye'de Adalet Bakanının ve Bakanlığının atama 
süreci üzerinde yargı bağımsızlığına gölge düşürmektedir.

İlerleme raporu 2006; hâkim ve savcılar idari görevleri bakımından 
Adalet Bakanlığına bağlıdır, tüm yargıçlar ve savcıların performanslarına 
değinen adli müfettişler, yine HSYK'ya değil, Adalet Bakanlığına ve 
Bakanlığa bağlıdır ve devam ediyor. 2007 raporunda da buna benzer şeyler 
var, sonunda döne dolaşa, döne dolaşa 2010 ve 2011'ini size okuyacağım. 
Yani Adalet Bakanlığının tespit dediği hususlara bakın neler diyor, son iki 
rapor.

2010 raporu; yargı bağımsızlığı bakımından yapılan bazı düzenlemeler, 
Adalet Bakanının hâlâ Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunda olmasıyla 
değişmemiştir. Kaldı ki hâkim ve savcılarla ilgili inceleme, denetim ve 
soruşturmalarda onay yetkisi HSYK başkanı olan Adalet Bakanına aittir.

İlerleme raporu 2011; yapılan yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiş olsa 
da, yargı mensubu olmayan 4 adayın Cumhurbaşkanı tarafından, siyasi takdir 
ve kararıyla atanmış olması adil değildir. Savunma hakkının temsilcisi olan 
baro üyelerinin, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunda daimi olarak temsiline 
olanak tanınmamış, savunmanın temsili Cumhurbaşkanının takdir yetkisine 
terk edilmiştir. Adalet Bakanı hâlâ hâkim ve savcılara yönelik disiplin 
soruşturmalarını veto etme yetkisine sahiptir. Mahkeme salonlarında, 
savcıların avukatlarla aynı seviyede yer almamaları ve hâkimlerle aynı kapıdan 



salona girmeleri, Türkiye'de yargı bağımsızlığına gölge düşüren bir başka 
uygulamadır.

Dolayısıyla bütün AB belgelerinde bu ve buna benzer olgular, Adalet 
Bakanlığının yayınlarının tersine ve bizlerin bildiği çerçevede doğruları dile 
getiren biçimde önümüze konulabiliyor. Bu yapıda, sonuçta gidilen nokta o 
ve bana da hep onu söylediler. Bu kafa yapısında bir ülkenin ve bu mevzuatta, 
bu düzenlemelerle Avrupa Birliğine tam üye olması da hayaldir. Bu siyasi 
iktidar Avrupa Birliğine girecekmiş gibi yapıyor, Avrupa Birliği de Türkiye'yi 
alacakmış gibi yapıyor ve sonuçta bu mış gibi yapmalar maalesef  Türkiye'nin 
AB yolunu da tıkamıştır. Bunun da altını hem Avrupalılar çiziyor, hem de 
Türkiye'de aklı başında olan ve 42 yıldır bu davaya hizmet eden Haluk 
Günuğur olarak bunu söylüyorum ve isterim ki ben yanılayım, ama maalesef  
gelen olaylar beni yanıltmadı.

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun son seçimleriyle ilgili de bir kısım 
var, ama vakit kalmadığı için onu maalesef  dile getiremeyeceğim. Bu tablo 
karşısında Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu söyleyebilmek de pek 
mümkün değildir. Sözlerime burada son veriyorum, panelist arkadaşlarıma 
değerli tebliğleri için teşekkür ediyorum. Bizi şu saate kadar dinleyen değerli 
katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum. Biraz gecikmeyle ancak 
bitirebildik, ancak konu ve sunumlar son derece içerikli olduğu için bu durum 
ortaya çıktı. Bunun için de bizi bağışlamanızı diliyorum. Hepinize en içten 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Açık oturumumuza katılan sayın konuşmacılarımıza ve siz 
değerli dinleyicilerimize çok teşekkür eder, sayın konuklarımıza plâketlerini 
takdim etmek üzere Ankara Barosu Sayın Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ve 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hilal Akdeniz Hanımı sahneye 
davet ediyorum.

Sayın Prof. Dr. Haluk Günuğur, Sayın Prof. Dr. Necdet Basa, Sayın Prof. 
Dr. Carla Antonio Guarnieri, Sayın Prof. Dr. Nur Centel. (Alkışlar)



Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- Hoş geldiniz sayın konuklar, ikinci oturumumuz olan 

“Avrupa İnsan Hakları Işığında Yargı Bağımsızlığı ve Yargıcın Tarafsızlığı”  

konulu oturumumuza hoş geldiniz. Oturum Başkanı Sayın Prof. Dr. Sami 

Selçuk'tu, yalnız kendisi mazeretlerini bildirdi ve katılamayacağını iletti bize. 

Onun yerine Sayın Prof. Dr. Muharrem Özen oturumu yönetecek, kendisini 

sahneye davet ediyorum. (Alkışlar)

Konuşmacılar Sayın Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Sayın Dr. Gökhan 

Güneysu. Maalesef  bugünkü oturumumuza katılamayacak olan yabancı 

konuğumuz Alexia Stneser'de aramızda değil. Hepinize iyi seyirler dilerim. 

Prof. Dr. MUHARREM ÖZEN (Oturum Başkanı)- Evet efendim, 

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Yargı Bağımsızlığı ve Yargıcın 

Tarafsızlığı” başlıklı oturumu açıyorum. Sunuşta da ifade edildi, ben bir 

mazeret nedeniyle oturum başkanlığını üstlendim, umarım hakkını veririz. 

Bir de yine daha önce ilan edilen bir konuğumuzda olacaktı yurtdışından, o da 

gelemedi. Bu açıdan belki biraz şanslıyız, ama bir taraftan da şansımızı zaman 

açısından ifade ediyorum. Öğle yemeğine doğru sarkan bir oturumlardan 

geliyoruz. Bu süreleri de sanırım iki konuşmacı arkadaşımız makul bir çizgide 

sürdüreceklerdir. 

Bir kere Hukuk Kurultayımızda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının her 

boyutunun tartışıldığını görüyoruz. Bizim bu oturumda da Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi ışığında konuşmacı meslektaşlarımız önemli konulara 

işaret edeceklerinden eminim, ama gerçekten kuvvetler ayrılığının çok önemli 

olduğu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının her gün gündemde olduğu 

ülkemizde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Anayasanın 90. maddesi 

ışığında, iç hukukun bir parçası olduğunu, içtihatlarının da bağlayıcı olduğunu 

göz önünde bulundurduğumuzda, bugün güncel ve dünden bugüne sarkan 

sorunlarımıza yeniden ışık tutacağını düşünüyorum. 



Dr. Gökhan GÜNEYSU

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Hakimin 
Tarafsızlığı

Giriş

Nerede toplum varsa, orada hukuk da vardır. Hukuk toplumsal 

biraradalığımızın, ortak yaşamımızın vazgeçilmez bir unsuru olmaktadır. 

Dolayısıyla, hukuk ve hukuk sistemine ilişkin algılarımızın, olumlu veya 

olumsuz tecrübelerimizin “toplumsal birliktelik” ile yakından ilişkisi vardır.

Bir toplumda hukuk algısı kötüye gitmekteyse, hukuk eliyle adalete 

ulaşılacağına artık kani olunamıyorsa, bu durumun ciddi toplumsal sorunlar 

yaratmasından korkmamız yanlış olmayacaktır. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) de “adaletin yerine getirilmesi yetmez, bunun görülmesi 
1de gerekir” derken, tam da bu toplumsal menfaate işaret etmektedir.  

Adaletin sağlanması toplumsal huzurun önşartlarından biridir.

İşte bu nedenle, yargılamada bağımsızlık ve de tarafsızlık çok önemli iki 

konudur. Burada ilk olarak Özbudun'a atıfla, Türk literatüründe bağımsızlığın 
2tarafsızlıktan daha fazla ele alınıp işlendiğine işaret etmeliyiz.  HSYK'nın 

3yapısı veya hakimlerin terfi sistemi  gibi konular nedeniyle bağımsızlık haklı 

olarak sıkça işlenmiş bir konudur ancak tarafsızlık o kadar incelemiş değildir. 

Halbuki bağımsızlık tarafsızlığın bir önşartıdır. Gerek şarttır ancak yeter şart 

değildir. Bağımsız olan bir hakimin ve mahkemenin tarafsız olması 

1 Nilüfer Boran Güneysu, Medeni Usul Hukukunda Karar, Basılmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, 
Eskişehir, 2011, s. 53; Bu toplumsal menfaate dikkat çekilen kararlardan biri olarak; Fey v. Austria 
(Application no. 14396/88)

2 Ergun Özbudun, Türkiye'nin Anayasa Krizi, Liberte Yayınları, 2009, s.73.
3 Osman Can, Darbe Yargısının Sonu, Timaş Yayınları, 2010, s. 143-148.



mümkündür. Ancak sadece bağımsızlık sağlanmış olması nedeniyle hakimin 

tarafsız davrandığı iddia edilemez. Bağımsız olmayan bir hakimin ise 

tarafsızlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Anayasamız da hakimin bağımsızlığı hakkında açık bir hüküm 

içermektedir. Anayasa'nın 138. maddesinin 1. fıkrasına göre “Hâkimler, 

görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak 

vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler”. Bu fıkrada ve maddenin 

devamında bağımsızlıkla ilgili düzenlemeler göze çarparken, tarafsızlığa 
4ilişkin açık ve dolaysız bir düzenleme mevcut değildir.  Ancak Şahbaz'ın da 

ifade ettiği üzere, “Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî 

kanaatlerine göre hüküm verirler” hükmü ışığında tarafsızlığın da düzenleme 
5kapsamında değerlendirilmesi doğru olacaktır.

Biz bu çalışmamızda esas olarak AİHM kararları ışığında hakimin 

tarafsızlığı konusunu ele almayı planlıyoruz. Hakimin tarafsızlığı meselesi 

AİHM tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6. maddesi 
6bağlamında ele alınmıştır.  Maddenin 1. fıkrasına göre “Herkes, gerek 

medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine 

yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş 

bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 
7hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir.”.

Bağımsızlık

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi karar verecek olan 

mahkemenin kamusal kurumlardan ve de davanın taraflarından bağımsız 

olmasını talep etmektedir. AİHM'e göre bağımsızlıktan bahsedebilmek için 
8 hakimin kendi vicdanına ve hukuka göre karar vermesi sağlanmış olmalıdır.

Bağımsızlık hem teşkilatın kurulması hem de çalışma metodu ile ilgili bir 

kavramdır. Yani yapısal ve fonksiyonel bağımsızlıktan bahsetmek gereklidir. 

Yapısal bağımsızlık; mahkemenin kurulması, hakimlerin görev süresi gibi 

konulara ilişkindir. Ancak hakimler arasında tamamen eşitlik olması 

gerekmez; hakimler arasındaki hiyerarşik yapılanmalar otomatik olarak 

4 İbrahim Şahbaz, AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Anayasa Yargısı, 25, 2008, s. 238.
5 Şahbaz, s. 238.
6 Hakan Karakehya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. Maddesi (Adil Yargılanma Hakkı) Bağlamında 

Ceza Muhakemesinde Duruşma, Savaş Yayınevi, Ankara, 2008, s. 187.
7 http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/aihs_01.html.
8 Oleg Jurewitsch Schirinsky, Die Umsetzung der Verfahrensgarantien aus Art. 6 EMRK in der russischen 

Rechtsordnung, Basılmamış Doktora Tezi, Düsseldorf  Üniversitesi, 2006, Düsseldorf, s. 73.
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Sözleşme'nin ihlali anlamına gelmemektedir.  Önemli olan hakimin görevini 

serbest bir şekilde yerine getirip getirememesidir. Hakim eğer serbest bir 

şekilde hukuku uygulayabiliyorsa ve vicdanından başka bir sese kulak 

vermek zorunda bırakılmıyorsa, o zaman hakimin bağımsızlığından 

bahsedilebilir. Ancak bir hiyerarşik sistemde hakimin kendisinden üstün 

konumdaki hakimleri dinlemek zorunda bırakılması durumunda, AİHS'in 

ihlali gerçekleşmiş olacaktır. 

Buna iyi bir örnek terfi sisteminden verilebilir. Hakimlerin terfi 

sisteminde, yüksek mahkeme içtihatlarına uygunluk aranmasını şart koşan 

bir hukuk sisteminde sözleşmenin ihlalinin gerçekleşmiş olabileceğini ifade 

etmek mümkündür. Eğer bir hakim daha tecrübeli olan hakimlerin çalıştığı 

yüksek mahkeme kararlarına düşük uyarlık gösteren kararlar vermekteyse, 

bu hakimin mesleğinde yükselmesi mümkün olmayacaktır. Bu da netice 

itibariyle kendisinin ister istemez yüksek mahkeme kararlarını çok sıkı bir 

şekilde takip etmesi sonucunu yaratacaktır. Belirleyici olan hukuk ve vicdan 

değil, yüksek mahkemenin hukuku nasıl yorumladığı olacaktır.

Mahkemelerin kurulmasında Yasama veya Yürütme organının rolleri 

olabilir. Bu da otomatik olarak bir Sözleşme ihlali olarak görülmemektedir. 

Burada da belirleyici olan hakimlerin serbest bir şekilde görev yapmaları ve 

kimseden talimat almamalarıdır. Talimat almama durumu kanunen tespit 

edilmiş olmalıdır ancak bu tek başına yeterli değildir. Fiili olarak da 
10hakimlerin talimat almamaları gereklidir.

Tarafsızlık

İlk olarak hakimin veya mahkemenin tarafsızlığı denildiğinde ne 

anlaşılması gerektiğine bakmalıyız. Genel olarak, hakim, yargılama görevini 

yerine getirirken sadece ve sadece hukuka ve de vicdanına göre hareket 
11 etmeli, bunlara uygun olarak karar vermelidir.

Feyyaz Gölcüklü'nün ifade ettiği gibi, hakimin tarafsız olabilmesinin bir 

şartı da yargılama sürecinde hakimin her türlü önyargıyı bertaraf  ederek, 

önyargılara kapılmadan karar verebilmesidir. Buna ilaveten, hakimin 

yargılama sürecinde ister istemez bazı kanaatlere kapılması mümkündür. 

Önemli bir başka nokta da değişen dosya ve delil durumu ışığında hakimin 

9 Schirinsky, s. 73.
10 Schirinsky, s. 74.
11 Levent Gönenç, “Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, TEPAV Anayasa Çalışma Metinleri 3, Ankara, 

2011, s.8.



sahip olduğu görüşlerde de değişikliğe gidebilecek esnekliği göstermesi şarttır. 

Tarafsızlığı etkileyen şartlardan biri de hakimin aksine ihtimal vermeyecek 

şekilde koşullanmış olarak karar vermesidir. 

Adil yargılanma hakkını düzenleyen AİHS m. 6 kapsamında AİHM 

hakimin tarafsızlığı meselesine değinen önemli kararlar vermiştir. Tarafsızlık 

meselesine yaklaşımında mahkeme iki yarı tarafsızlıktan bahsetmekte ve 

bunlar için ayrı kontrol kriterleri getirmektedir. Mahkemeye göre tarafsızlık 

sübjektif  ve objektif  tarafsızlık olarak iki çeşittir.

Sübjektif  Tarafsızlık

Sübjektif  tarafsızlıkta, belirli bir davada, o davaya bakan hakimin kişisel 

fikri/kanaati araştırılmaktadır. Hakimin şahsi nedenlerle belli bir tarafı veya 

menfaati kayırıp kayırmama niyetine bakılmaktadır. Elbette bu tespiti kolay 

olamayan bir durumdur.

AİHM'e göre; aksi ispatlanıncaya kadar kişisel tarafsızlığın mevcut 

olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Ancak hakimin taraflı olduğunu 

gösteren deliller mevcut ise, işte o zaman sübjektif  tarafsızlığın 

sağlanamadığına hükmedilmektedir. Yakın zamanlardaki mahkeme içtihadına 

bakıldığında sübjektif  tarafsızlığın olmadığına dair ciddi ve de kuvvetli 

delillerin arandığına işaret etmeliyiz.
122006 tarihli Belukha v. Ukrayna davasında  mahkeme yerel mahkemenin, o 

mahkemenin inşaat işlerini ücretsiz olarak yerine getirmeyi üstlenmiş olan ve 

de bu işleri yerine getiren bir yapı firmasının davasına bakarken; sübjektif  

tarafsızlığı koruyamadığını karar bağlamıştır.
132006 tarihli Sacilor-Lormines v. Fransa davası kararında  ise belli bir 

bakanlığın taraf  olduğu davaya bakmakta olan hakim, henüz dava da 

sonuçlanmamışken, ilgili bakanlıkta kritik bir pozisyona terfiyen atanmıştır. 

Bu terfi de kendisine bildirilmiştir. AİHM bu olayda da ihlal olduğunu, terfi 

ettirilme işleminden hakimin davanın sonuca bağlanmasından önce haberdar 
14olduğuna işaret ederek, hükme bağlamıştır.  Bu terfi sonucu hakimin artık 

tarafsızlığını koruyamayacağına karar vermiştir.
15 2007 tarihli Tocono and Profesorii Prometeisti v.  Moldova kararında, bir okul 

taraf  olduğu davaya bakmakta olan hakimin oğlunu çeşitli nedenlerle daha 

12 Belukha  v. UKRAINE (Application no. 33949/02)
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=belukha
&sessionid=85187997&skin=hudoc-en .

13 Sacilor Lormines v. France, (Application No. 65411/01).
14 Sacilor Lormines v. France, para. 69.



önceden okuldan atmıştır. Bu okuldan atma kararına hakim de okul için bu 

kararın bazı (istenmeyen) etkileri olacağı şeklinde bir tehdit ile karşılık 

vermiştir. Bu davada da AİHM yargılamanın (sübjektif  anlamda) tarafsız 

olmadığına hükmetmiştir. Görüldüğü üzere, hakimlerin sübjektif  

tarafsızlıklarına hükmedebilmek için ciddi ve de ikna edici deliller gereklidir. 

Esas olan hakimlerin sübjektif  olarak tarafsız olduklarıdır.

Objektif  Tarafsızlık

Objektif  tarafsızlık söz konusu olduğunda AİHM'in atıfta bulunduğu 

genel ilke “adaletin yerine getirilmesi yetmez, bunun görülmesi de gerekir” 

ifadesidir. İlk olarak, 1982 tarihli Piersack v. Belçika kararında mahkemelerin 

kamuda güven hissi yaratmalarının önemine işaret edilmiştir.

AİHM'e göre; kişinin mahkemenin tarafsızlığına ilişkin “meşru” 

herhangi bir şüphesi veya korkusu söz konusu olabiliyorsa, o zaman AİHS'in 
166. maddesi ihlal edilmiştir.  Özellikle ceza yargılamalarında olmak üzere, bir 

hakim hakkında meşru bir korku veya şüphe varsa, o hakimin o davadan 

kendiliğinden çekilmesini beklemektedir mahkeme.

Hakimin dava konusu anlaşmazlığı esastan çözmesi gerekmektedir, 

hakimden beklenen budur. Ancak an itibariyle bu konumda olan, yani davayı 

esastan çözmesi beklenen kişi davanın önceki safhalarında başka görevler 

üstlenmiş olabilir. Sadece önceki safhalarda görev almış olması nedeniyle 

hakimin tarafsızlığını kaybettiği iddia edilemez. AİHM her davayı kendi 

şartları ve de özellikleri ışığında değerlendirmektedir ve bu değerlendirmeye 

göre tarafsızlık konusunda kararını vermektedir. Bu değerlendirmede 

belirleyici olan husus hakimin dava hakkındaki tarafsızlığını kaybedecek ve 

onu belki de bir taraf  haline getirecek mahiyette işlemler yapıp yapmadığıdır. 

Örnek vermek gerekirse, istinabe yoluyla sadece makamına gönderilmiş olan 

soruları ilgililere yöneltmiş olan, dolayısıyla dava ve dosya hakkında kapsamlı 

bilgi edinme fırsatı bulunmayan hakimin daha sonra bu davaya bakmasını 
17AİHS'in bir ihlali olarak değerlendirmemiştir mahkeme.  Bununla birlikte, 

hakimin daha önceki safhalarda savcı olarak görev yapmış olması halinde 

15 Tocono and Profesorii Prometeişti v. Moldova  (Application no. 32263/03).
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=tocono&
sessionid=85187997&skin=hudoc-en

16 Karakehya, s. 199-200; INTERIGHTS, Manual for Lawyers, Right To A Fair Trial Under The European 
Convention On Human Rights (Article 6), s. 30.

17 Fey v. Austria, (Application no. 14396/88) aktaran, Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
Kararlarından Adil Yargılanma Hakkı; Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, 
Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Beta Basım A.Ş., 2005, s. 200.



18tarafsızlığının bozlduğuna hükmedilmektedir.

Ringeisen davasında; bir mahkemenin vermiş olduğu kararın üst derece 

mahkemesi tarafından bozulması ve dosyanın mahkemeye iade edilmesi 

halinde de sözleşme ihlali tespit edilmemiştir. Buna göre bu ikinci yargılama 

yeni bir yargılama olarak değerlendirilmelidir.

Bir hakimin önceki bir derecede vermiş olduğu bir kararı daha sonraki bir 

aşamada incelemek durumunda kalması halinde ise AİHM tarafından ihlale 

sebebiyet verildiği tespit edilmektedir. Bu yaklaşımın altında yatan mantık 

basittir. Kişilerin kendi yaptıkları hatayı kabul etmesinin gerçekçi bir beklenti 

olmayacağı ifade edilmektedir. 

Objektif  tarafsızlığı bozan sebeplerden biri de diğer hakimlerin 
19müdahalesidir. Daktaras v. Lithuania kararında, Yüksek Mahkeme'nin Ceza 

İşleri Bölümü Başkanı, temyiz sürecinde olan bir davaya müdahale etmiştir. 

Başkan'a göre istinaf  safhasında verilen karar bozulmalı ve ilk derece 

mahkemesinin verdiği karar onanmalıdır. Kendisinin, temyizde görevli 

hakimlere yazdığı dilekçede bu noktayı açıkça vurguladığı ve kendi görüşünü 

empoze ettiği görülmektedir. Temyiz kararı da Başkan'ın işaret ettiği şekilde 

çıkmıştır. AİHM bu yargılamada da bir ihlal görmüştür. 

Objektif  tarafsızlıkta önemli olan davalının veya dava tarafının algısıdır. 

Bu algı şu an için halkımızda ne durumdadır? Bu konunun kapsamlı şekilde 

araştırılması son derece önemlidir. Mithat Sancar'ın araştırmasında örneğin, 

halkımızın adalet ve de tarafsızlık konusunda kaygı sahibi olduğu tespitine 
20ulaşılmıştır.  Bu algının daha olumlu bir hale gelmesi toplumsal yaşamımız 

açısından büyük önemi haizdir.
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Öğretim Üyesi

İHAS Işığında Bağımsız - Tarafsız Mahkeme ve Türkiye

Mahkemelerin bağımsızlığı başka her hangi bir kişi, kurum veya 

organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin 

(ekonomik ve sosyal gruplar dahil) baskısı altında kalmamak, diğer bir 

deyişle mahkemenin özgürce, hukuk ve vicdani kanaatine göre karar 

vermesi demektir; tarafsızlık ise hakimin yargılama yaparken yan tutmaması, 

taraflara karşı nesnel olması ve kişiliğinden sıyrılabilmesi anlamına gelir. 

İHAS adil yargılanma hakkını düzenleyen maddede (md 6) mahkemenin 

hem bağımsız hem de tarafsız olmasından söz eder. Bu ilke adil yargılamanın 

ön koşuludur. Mahkeme bağımsız ve tarafsız değilse adil yargılanma 

hakkının diğer koşullarının sağlanması bu hakkın hayata geçmesi için yeterli 

olmaz.

1) İHAM Kararlarında Bağımsızlık

Mahkemenin bağımsızlığı kuralı sadece bireylere yönelik olarak adil 

yargılanma hakkı açısından değil genel anlamda, iktidarın hukukla 

sınırlanması, hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin gerçekleşmesi, 
1toplumun hukuka saygısını ve güvenini sağlama açısından da çok önemlidir.  
2Yargı bağımsızlığı kuvvetler ayrılığının doğal bir sonucu olmakla birlikte,  

eğer demokratik ve hukukun üstünlüğünün benimsendiği bir sistemden söz 

edilecek ise, ister yasama ve yürütme ilişkileri açısından kuvvetler ayrılığı 

1 Yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilişkisi açısından bkz. İbrahim Ö. Kaboğlu, “Türkiye'de Hukuk 
Devletinin Gelişimi”, İnsan Hakları Yıllığı, 1990, C. 12, s. 144.

2 Bkz. Şeref  Ünal, Anayasa Hukuku Açısından Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı, TBMM 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu yay. No. 65, Ankara 1994, s. 6.



ister kuvvetler birliği benimsensin yargı bağımsızlığı değişmez bir veri olmak 
3zorundadır.  Sözleşme organları tarafsızlık ve bağımsızlık kavramlarını 

kuvvetler ayrılığı ile bağlantılı bir biçimde tartışmamaktadır, İHAM'a göre, 6. 

md taraf  ülkelere belirli bir teorik anayasal kavramın yerine getirilmesi 
4

yükümlülüğünü vermemektedir,  dolayısıyla İHAM 6. md'deki tarafsızlık ve 

bağımsızlık koşullarının yerine getirilip getirilmediğini önüne gelen somut 

olayın şartlarını inceleyerek karara varmaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yargılama yapan organın bağımsız 

olup olmadığına karar verirken çeşitli ölçütleri ele almaktadır. Bunları şöyle 

sıralamak mümkündür:  mahkeme üyelerinin niteliği, atanma ve görevden 

alınma şekli, görev süresi, üyelere emir verme yetkisine sahip bir makamın 

mevcut olup olmaması, mahkeme üyelerinin dışarıdan gelecek müdahalelere 

karşı sahip olduğu güvenceler, mahkemenin bağımsız bir görüntü verip 
5vermemesi.  Bu son ölçüt açısından önemli olan, demokratik toplumlarda 

mahkemelerin halka ve özellikle ceza yargılaması açısından sanığa yargılama 

sürecine ilişkin vermesi gereken güven duygusudur.

a) Yargıçların Niteliği

Mahkeme üyelerinin bağımsızlığı değerlendirilirken, bu üyelerin sahip 

olduğu nitelikler, tek başına bir şey ifade etmemekle birlikte, 

bağımsızlıklarının göstergelerinden biridir. Örneğin olağan yargı mensubu 

bir hukukçu olması bağımsızlık bakımından güçlü bir göstergedir. İHAM  Le 

Compte, Van Leuven and De Meyere- Belçika davasında Tabipler Birliği İtiraz 

Konseyini bir yargı yeri, bir mahkeme olarak görmüş ve Konseydeki üyelerin 

niteliklerini göz önüne almıştır. Konsey eşit sayıdaki hekim ve yargı 

mensuplarından oluşmaktadır; Kraliyet tarafından atanan yargı 

mensuplarından biri her zaman Konseyin başkanıdır ve ağırlıklı oya sahiptir 

(casting vote); kurul üyelerinin bir kısmının yargı mensubu olma nitelikleri 

hem bağımsızlıkları, hem de tarafsızlıkları açısından güvence olarak 
6görülmüştür.

Yargı yeri üyeleri arasında memurların bulunması da tek başına ihlal 

3 Bkz. Bülent Tanör, Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, BDS yay. İstanbul 1990, s. 390.
4 McGonnell v. U.K., 08.02.2000, para. 51, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc  
5 Bkz. Francis G. Jacobs – Robin C. A. White, The European Convention on Human Rights, 2. ed., Oxford 

Univ. press, New York 1996, s. 138; Feyyaz Gölcüklü, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 'Adil 
Yargılanma'”, AÜSBF Dergisi (İlhan Öztrak'a Armağan), Ocak-Haziran 1994, C.49, N. 1-2, s. 211; Karen 
Reid, A Practitioner's Guide to The European Convention on Human Rights, Sweet & Maxwell, London 
1998, s. 89; Richard Clayton, Hugh Tomlinson, The Law of  Human Rights, Oxford University press, 
Oxford, New York 2000, s. 655.

6 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 23.06.1981, para. 57-58.



nedeni olarak görülmeyebilmektedir, yargı yerinin bağımsızlığına ilişkin 

güvenceler olup olmadığına, yargı işlevini yerine getirirken kamu 
7 

otoritelerinden talimat alıp almadığı daha fazla önem kazanmaktadır. Yargı 

yeri içinde yargıç dışında bir devlet memurunun yer alması, bu yargı yerinin 

kararına karşı md 6/1'in gereklerini yerine getiren tam yetkili bir olağan 

mahkemeye başvurma hakkı varsa da sorun teşkil etmemektedir. 

Fakat şunu hatırlatmakta fayda vardır: İHAM'ın bu son belirtilen türdeki 

kararları olağan mahkemelere değil yargısal usullere benzer bir usul izleyerek 

bağlayıcı kararlar verebilen idari kurullara ilişkindir. İHAM mahkeme 

kavramını çok geniş yorumlamakta ve yargısal nitelikte sonuç doğuran bazı 

idari kurulları da mahkeme gibi değerlendirmekte ve adil yargılanma ilkesine 
8 uygun işleyip işlemediğini incelemektedir. İşte bu nedenle olağan yargı 

mensubu olmayan üyelerin yargısal karar veren merci içinde bulunması 

yeterli güvenceler sağlandığı takdirde kabul görebilmektedir. 

b) Yargıçların Atanma Biçimleri ve Güvenceleri

Yargıçların atanma biçimleri ve diğer güvenceleri bir mahkemenin 

bağımsız ve tarafsız olup olmadığını anlamak için İHAM tarafından 

Sözleşmenin 6. md'si bakımından incelenen ölçütlerdir. Fakat bu ölçütlerden 

sadece birinin uygun görülmemesi ihlale neden olmamaktadır, bütün 

ölçütler bir arada değerlendirilerek karara varılmaktadır.

aa)      Atanma biçimleri

Bağımsızlık ilkesi tarif  edilirken mahkeme üyelerinin atanma 

biçimlerinin de İHAM tarafından incelendiği belirtilmiştir. Fakat, İHAM her 

ne kadar mahkeme tanımının kilit noktasının esas olarak “yürütme organına 
9 10karşı tamamen bağımsız olması”  olduğunu belirtmekteyse de,  İHAM'a 

göre, mahkeme üyelerinin hangi organ tarafından atandığı tek başına 

mahkemenin bağımsız olmadığını belirlememektedir, diğer unsurlarla 

birlikte değerlendirilerek mahkemenin bağımsız olup olmadığı konusunda 

karar verilmektedir. Diğer bir deyişle İHAM,  mahkeme üyelerinin bir bakan 

veya hükümet kararı veya tavsiyesi ile atanmasını her zaman bağımsızlık 
11ilkesine aykırı bulmamaktadır. 

7 Bkz. Ettl and others v. Austria, 23.04.1987, para. 38-41.
8 Mahkeme kavramının İHAM tarafından yorumlanış biçimi hakkında geniş bilgi için bkz. Sibel İnceoğlu, 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta yay., İstanbul 2005, s. 158-161.
9 Neumeister v. Germany, 27.06.1968, para. 24.
10 B. Tanör, a.g.e., s. 390.
11 F. Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 'Adil Yargılanma'”, a.g.m., s.211; K. Reid, A 

Practitioner's..., a.g.e., s. 90. Örn. bkz. Campbell and Fell v. UK, 28.06.1984, para 78-79.



Oysa diğer pek çok uluslararası belge yargıçların mesleğe kabulü ve 

mesleklerinde ilerlemelerine ilişkin tüm kararların hukuken öngörülmüş 

nesnel ölçütlere bağlanmasının altını çizmektedir. Yargıçların Statüsü 

Hakkında Avrupa Şartına göre yargıçların seçimi ve kariyerleri; eğitimsel 

nitelikleri, bağımsız ve tarafsız davranabilme yetenekleri dikkate alınarak 
12

değerlendirilmelidir,  Avrupa Yargıçları Danışma Konseyinin 1 numaralı 

görüşüne göre, yargıçların atanmalarında, adayların dürüstlük, etkinlik, 

yetenek ve niteliklerine dayalı ölçütler açıkça ortaya koyulmalı, ilan edilmeli ve 
13uygulanmalıdır.  Her iki belgeye göre de yargıçlar tarafından demokratik bir 

biçimde seçilmiş bağımsız bir makamın atamalar konusunda yetkili olması 

gerekmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Rec(2010)12 Tavsiye 

kararına göre, bu tür kararlar yargıcın insan onuruna saygı göstererek hukuku 

uygulama ve davaları karara bağlama konusundaki yetenek, nitelik ve 

kapasitesine bakarak verilmelidir. Yine aynı Tavsiye Kararına göre, yargıçların 

atanmasında uygulanan usuller şeffaf  olmalı reddedilen adayın talebi halinde 

karar gerekçesine ulaşma olanağı sağlanmalı ve bu kararı dava etme hakkı 

güvence altına alınmalıdır; yargıçların mesleğe kabulü, atanması ve kariyerleri 

konusunda karar veren merci hükümet ve yasama erkinden bağımsız 
14olmalıdır.  Dolayısıyla bu belirtilen uluslararası belgelerle kıyasladığımızda 

İHAM'ın değerlendirmelerinin esasında yargı bağımsızlığı bakımından 

oldukça geri bir çizgide kaldığını söylemek mümkündür.

1982 Anayasasına göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, “adli ve 

idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici 

yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma...” işlemlerini 

yapmaktadır (md 159/8). Atama yapan bu Kurulun başkanının Adalet Bakanı 

olması ve Kurul içinde Adalet Bakanlığı müsteşarının tabii üye olarak 

12 Adayın daha önce içine girdiği faaliyetler ve yakın ilişiler, adayın bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda 
nesnel ve meşru bir kuşku yaratırsa atanmasına engel oluşturabilir. Bkz. Yargıçların Statüsü Hakkında 
Avrupa Şartı), 8-10 July 1998, para. 2.1, 3.2, European Charter on the Statute for Judges and Explanatory 
Memorandum www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/legal_ professionals/judges/ 
instruments_ and_documents/charte%20eng.pdf, [30.07.2007].

13 Avrupa Yargıçları Danışma Kurulu Opinion No. 1, para. 25, Opinion No. 1 (2001) of  the Consultative 
Council of  European Judges (CCJE) () for the attention of  the Committee of  Ministers of  the Council of  
Europe on standards concerning the independence of  the judiciary and the irremovability of  judges, 23 
November 2001, , http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp, 
[30.11.2007].

14 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi MC/Rec(2010)12 Tavsiye Kararı, para. 44, 46, 48, Recommendation 
CM/Rec(2010)12 of  the Committee of  Ministers to Member States on Judges: Independence, Efficiency 
a n d  Re s p o n s i b i l i t i e s ,  1 7 . 1 1 . 2 0 1 0 ,  h t t p s : / / wc d . c o e . i n t / wc d / V i e w D o c. j s p ? i d =  
1707137&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged
=F5D383#, [30.02.2011].



bulunması, dört üyenin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi (md 

159/3), İHAM'ın yukarıda belirtilen dar anlayışı nedeniyle, 6. md açısından 

tek başına mahkemelerin bağımsız olmadığını gösteren bir unsur değildir. 

Uslu – Türkiye kararında Komisyon, 2010 değişikliğinden önceki haliyle 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun hakimleri atamasını 
15bağımsızlığından kuşku duymak için yeterli bir neden olarak görmemiştir.  

Fakat bu davanın başvurusunda detaylı bir incelemeye izin verecek kadar 

argüman sunulmadığını hatırlatmak gerekir. Başvuru daha çok HSYK 

kararlarının yargı denetiminin olmamasından yola çıkarak yargıçların 

bağımsız olamayacağı tezi üzerinden yürümüştür. Oysa HSYK'nın yapısı ve 

işleyişi ile ilgili pek çok başka sorun dile getirilebilirdi. HSYK sadece mesleğe 

kabul eden bir Kurul değildir. Yargıç ve savcılar için hayati önemdeki pek çok 

konuda (meslekte yükselme, başka bir görev yerine yargıç veya savcının 

iradesi dışında atama, disiplin cezası verme gibi) karar verdiği için, içinde 

Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarının olması, Cumhurbaşkanının tek 

başına Kurula üye ataması önem arz etmektedir.

Ayrıca mesleğe kabul bakımından incelendiğinde dahi aslında sorunlu bir 

durumun olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'de, yargıç veya savcı olarak 

mesleğe kabul edilebilmek için yargıç veya savcı adaylığına kabul olunması 

gerekmektedir. Yargıç ve savcı adaylığına kabul usulünde uygulanan mülakat 

yöntemi ne yazık ki öznel değerlendirmelere müsaittir. Adli ve idari yargı 

yazılı sınavlarında büyük başarı gösteren birçok adayın mülakatta 

elenmesinin dikkat çekici noktalara vardığı gözlemlenebilmektedir. Örneğin 

17.10.2004 tarihinde'te yapılan idari yargı hakim adaylığı mülakat 

sonuçlarında yazılı sınavında ilk ona girerek üstün başarı gösterenlerden 

dördü mülakatta elenmiştir. İlk yüze 100'e girenlerin 46'sı mülakatta başarısız 

kabul edilmiştir. 24.10.2004 tarihinde'te adli yargı hakim adaylığı yazılı 

sınavında ilk ona girenlerin ise yarısı mülakatta elenmiştir. İlk yüze 100'e 

girenlerden 41'i başarısız kabul edilmiştir. Yazılı sınavında son 10'a 
16 girenlerden ise sadece 2'sinin elenmesi hayli ilginçtir.  

01.12.2007'de Hakimler ve Savcılar Kanununa ek bir madde (md 9/A) 

getirilerek yazılı yarışmanın hangi içerikte olacağı ve mülakatın nasıl bir kurul 

15 Appl. no. 29860/96, Uslu v. Turkey, 20.05.1998. 
16 Bkz. TBMM, 22. Dönem, 7-7159 sayılı soru önergesine 24.08.2005 tarihinde verilen cevap. TBMM, 22. 

Dönem, 7-4881 sayılı soru önergesine 01.04.2005 tarihli cevap. Ayrıca bkz. Adalet Bakanlığı'na sunulan 
TBMM, 22. Dönem, 7/4880 sayılı soru önergesi ve 01.04.2005 tarih ve 336 sayılı Adalet Bakanlığı'nın 
cevabı.



tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Mülakat kurulu Adalet Bakanlığı 

Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş 

Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile 

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri 

arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre yedi üyeli mülakat kurulunun beş üyesi Adalet 

Bakanlığı bünyesinde çalışan üst düzey bürokratlardır. Yürütmenin etkin 

olduğu böyle bir kurulun yargıç ve savcı adaylarının belirlenmesinde nesnel 

bir görüntü sunması hayli güçtür. Nitekim Venedik Komisyonunun Mart 

2011 raporunda gerek sınav konularının yetersizliği gerek mülakatta 

değerlendirilecek bazı konuların (genel ve fiziki görünüm, davranış ve 

tepkilerin mesleğe uygunluğu gibi) öznelliği gerekse de mülakat kurulunun 
17yapısının sakıncaları üzerinde durulmuştur.

bb)      Görev süreleri ve görevden alınamamaları

Yargıçların görev sürelerinin uzun olması ve bu dönemde görevden 

alınamamaları önemli güvencelerden biridir. Fakat yargıçların görev 

sürelerinin kısalığı İHAM tarafından tek başına bağımsızlığın olmadığını 

göstermemektedir, diğer ölçütlerle birlikte değerlendirilmektedir. Özellikle 
18idari kurullar açısından, üç yıl gibi, çok kısa süreler, kabul görmektedir.  

Fakat, olağan ceza mahkemeleri açısından 4 yıllık görev süreleri dahi, başka 
19sakıncalarla birlikte ele alınarak kısa bulunabilmektedir . Yargı yerinin 

üyelerinin belirlenmiş görev süreleri içinde, görevlerinden alınamaması da 
20mahkemenin dış baskılardan korunması için önemli bir başka güvencedir.

1982 Anayasasının 139. md'sinin 1. fkr'sı  “hakimler ve savcılar 

azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce 

emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de 

olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz” diyerek bu 

güvenceyi belirtmiştir. Bununla birlikte bazı istisnalara da yer vermektedir. 

Diğer bir deyişle maddede belirtilen istisnalar söz konusu olduğunda yargıç 

veya savcının talebi olmasa da emekliye sevk edilmesi mümkündür. İstisnalar 

17 Venedik Komisyonu. Opinion No 610/2011, 29.03.2011,  para. 35, 38, European Commission For 
Democracy Through Law, (Venedik Komisyonu), Interim Opinion on the Draft Law on Judges and 
Procecutors of  Turkey, Opinion No 610/2011, 29.03.2011, 
http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)004-e.pdf, [01.04.2011].

18 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 23.6.1981, para 57; Campbell and Fell v. U.K., 
28.06.1984, para. 80

19 İncal v. Turkey, 09.06.1998, para. 67-68.
20 Sramek v. Austria, 22.10.1984, para. 38.



arasında “bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmak” ve “sağlık bakımından 

görevini kesin olarak yerine getiremeyeceği anlaşılanlar”ın yanı sıra 

“….meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler” de 

sayılmaktadır. Söz konusu son istisna oldukça belirsiz bir tanım yapmaktadır. 

Bu hüküm 2802 Sayılı Kanunda da somutlaştırılmamış aynen Anayasadan 

aktarılmıştır. Disiplin cezası sonucu meslekten çıkarılma dışında, bu tür 

içeriği belirsiz bir istisnaya yer verilmesi yargı bağımsızlığı bakımından 
21oldukça riskli bir durumdur.  Söz konusu istisna açıkça Avrupa Konseyi 

22Bakanlar Komitesinin Rec(2010)12 Tavsiye Kararına aykırıdır.

1982 Anayasasına göre, yargıçların meslekte kalmaları uygun 

görülmeyenleri hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden 

uzaklaştırma işlemleri yapma yetkileri Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kuruluna verilmiştir (md 159/8). 

Bu Kurulun içinde yürütme organına mensup iki kişinin olması, yukarıda 

belirtildiği gibi, mesleğe kabul ölçütü bakımından tek başına bir mahsur 

yaratmayabilir, fakat HSYK'nın diğer işlevleri ve Adalet Bakanına verilen rol 

dikkate alındığında yürütme organı mensuplarının Kurul içinde bulunması 

sorunludur. 

Bugün mevcut yapıda Adalet Bakanı ve müsteşarın Kurulda 

bulunmasının sakınca yaratmadığı, çünkü yetkilerinin artık sembolik hale 

getirildiği savunulmaktadır. 2010 değişikliği ile Adalet Bakanının yetkileri 

önemli ölçüde azaltılmakla birlikte yargı bağımsızlığına tehdit olmayacak 

düzeye inmemiştir. Adalet Bakanı HSYK'nın Genel Sekreterin 

belirlenmesinde, Kurul gündeminin oluşturulmasında, disiplin 

soruşturmasının yapılmasına izin verip vermeme konusunda hala yetkilidir. 

Adalet Bakanı dairelerin işleyişinde herhangi bir role sahip olmamasına 

rağmen Genel Kurulda bulunarak daire kararlarına karşı itiraz aşamasında 

Kurulu etkileme pozisyonundadır. Nitekim Venedik Komisyonu Eylül 2010 

raporunda ilke olarak Adalet Bakanının Kurulda bulunmasına karşı 

olmadığını fakat belirtilen bu yetkilerin yargı bağımsızlığını zedeleme 

noktasına varabileceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca Adalet Bakanlığı 

21 2802 sayılı kanunu inceleyen Venedik Komisyonu da benzer kaygıları dile getirmiştir. Venedik Komisyonu, 
Opinion No 610/2011, 29.03.2011,  para. 50.

22 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi MC/Rec (2010) 12 Tavsiye Kararı, para. 50.
23 Venedik Komisyonu, Opinion No 600/2010, 27.09.2010, para. 41-48, 83, European Commission For 

Democracy Through Law, Interim Opinion on the Draft Law on The High Council For Judges and 
Procecutors of  Turkey, Opinion No 600/2010, 27.09.2010, 
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)042-e.asp,  [01.04.2011].



müsteşarının HSYK'dan çıkarılması yönünde bir öneri de yine aynı raporda 
23yer almaktadır.

2010 Anayasa değişikliği ile, Adalet Bakanlığına bağlı müfettişler değil, 

Kurula bağlı müfettişler yargıçlar ve savcılar hakkında inceleme ve 

soruşturma yapmakla görevli kılınmışlardır. Soruşturma ve inceleme 

yapılacak olandan daha kıdemli yargıç veya savcı eliyle de soruşturma ve 

inceleme işlemleri yaptırılabilecektir. Bu açılardan olumlu bir gelişme olduğu 

söylenebilirse de ilgili dairenin teklifi ve HSYK başkanının oluru diğer bir 

deyişle Adalet Bakanının oluru ile soruşturma ve inceleme yapılabilecektir. 

Adalet bakanının olur vermemesi durumunda şikayetçinin başvurabileceği 

bir yol olup olmadığı kuşkuludur. Bakanın HSYK başkanı sıfatı ile bu işlemi 

yapması ve HSYK kararlarına karşı yargı yolunun kapatılması hükmü birlikte 

ele alındığında eskisine oranla daha geri bir durumun ortaya çıkması çok 

muhtemeldir. Burada idari yargının tavrı belirleyici olacaktır.

Diğer yandan Türkiye'de yasada öngörülmüş olan, disiplin yaptırımı 
24gerektiren fiillerin oldukça soyut olması,  disiplin yaptırımlarının 

uygulanmasında mevcut usulün adil yargılanma hakkını tam karşılayamaması, 

HSYK kararlarına karşı sadece meslekten çıkarma bakımından yargı yolunun 

bulunması ve diğer kararları için etkili bir yargı yolu bulunmaması diğer 

sorunlardır. 

Türkiye'de bir yargıç ya da savcının, aynı veya başka bir yerdeki göreve 

iradesi dışında atanmasına ilişkin şikayetler geçmişte olduğu gibi bugün de 

sıklıkla dile getirilmektedir. HSYK'nın yapısı ve işleyişi 2010 Anayasa 
25değişikliği ile yeniden düzenlendiği halde uygulama değişmemiştir.  

Yargıçların Statüsü Hakkında Avrupa Şartında ve Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesinin Tavsiye kararında belirtilen istisnalar dışında yargıç veya 

savcının iradesi hilafına yapılan atamaların engellenmesi yargı bağımsızlığı 

bakımından bir zorunluluktur. Venedik Komisyonunun Mart 2011 

24 Venedik Komisyonu da mevcut yapıyı bu yönüyle de eleştirmektedir. HSYK'nın yargıçlar üzerindeki 
denetim yetkisi aşırı geniştir ve yargısal faaliyete yargı bağımsızlığına aykırı bir biçimde etki etmeye 
müsaittir. Venedik Komisyonu, Opinion No 600/2010, 27.09.2010,  para. 52-56.

25 2011 Haziran ayındaki atama kararnamesi ertesinde, HSYK yargıç ve savcıları iradeleri dışında keyfi bir 
biçimde başka yerlere atadığı için, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ile Demokrat Yargı Derneği 
tarafından protesto edilmiştir. Protesto eyleminde Demokrat Yargı Derneği Genel Sekreteri Kemal Şahin 
“referandumla yargıda demokratikleşme ve AB değerleri yönünde atılan çok kıymetli bir adımın, yeni 
HSYK'nın oluşum süreci ve 8 aylık tasarruflarıyla heba edildiğini” belirtmiştir. Basın açıklamasında 
YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal ise 2010'da göreve başlayan HSYK'nın 7 ayrı kararnameye imza 
attığını ifade etmiş ve “bu kurul siyasi iktidarın iradesini kendine rehber edinmiştir” demiştir. Milliyet, 
23.06.2011.



raporunda belirtildiği gibi, bu tür atamalar yargıç ve savcıların üzerinde bir 
26baskı aracı olarak kullanılmaya son derece müsaittir. 

cc)      Dış müdahalelerden korunma tedbirleri

İHAM kararlarına göre mahkeme üyelerine idare tarafından talimat, emir 

verilememesi dış müdahalelerden bağımsızlık açısından bir diğer 
27güvencedir.  Anayasa 138. md'sinin 2.  fkr'sında “hiçbir organ, makam, merci 

veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve 

talimat veremez, genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz” 

diyerek, 3. fkr'sında da “görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 

Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili sorular sorulamaz, görüşme 

yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” ibaresine yer vererek, 

mahkemelerin her türlü dış müdahaleden korunmasını düzenlemiştir.

Bununla birlikte belirtilen Anayasal düzenlemeleri zedeleyici dolaylı 

etkiler yaratan bir sistemin Türkiye'de mevcut olduğunu hatırlamak gerekir. 

Ceza davalarındaki kolluğun işlevi bu çerçevede yeniden ele alınmalıdır. 

Türkiye'de gerçek anlamıyla bir adli kolluk bulunmadığından suç 

soruşturmaları savcılığın kontrolü altında yürüyen bir mekanizmadan çok 

yürütme organının kontrolünde yürüyen bir mekanizma izlenimi 

yaratmaktadır. Bu durum yargısal makamın etkili, tarafsız ve bağımsız bir 

biçimde karara varmasını zorlaştırmaktadır. Soruşturmaların yürütmenin 

kontrolü altında olan kolluk gücü tarafından değil tamamen savcılık 

makamına bağlı adli kolluk gücü tarafından yapılması ve savcı tarafından 

yönlendirilmesi, nesnel ve adil bir sonuca varabilmek bakımından zorunlu 

görünmektedir. 

Yine yargının yürütme ile ilişkilerinde bağımsızlığı bakımından 

Anayasanın 144. Md'sinin de ele alınması gerekir. 144. Md savcıların idari 

görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetleneceğini belirtmektedir. Bu 

madde Venedik Komisyonunun Eylül ayında yayımladığı raporunda da 

eleştirilmekte “idari görevler” ile yargısal görevler arasındaki çizgiyi 
28 belirlemenin çok kolay olmadığı vurgulanmaktadır.

Anayasanın 159/9 hükmü ise Kurul müfettişlerine “yargıç ve savcıların 

görevlerini kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (yargıçlar için idari 

nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme” 

26 Venedik Komisyonu, Opinion No 610/2011, 29.03.2011,  para. 48.
27 Sramek v. Austria, 22.10.1984, para. 41.
28 Venedik Komisyonu, Opinion No 600/2010, 27.09.2010,  para. 62-64.



görevini vermektedir. Bu hüküm yargıç ve savcıların karar ve işlemlerinin 

içeriğinin hiçbir sınırlama olmaksızın denetlenmesine izin verir niteliktedir. 

Müfettiş incelemesi bir kanun yolu veya itiraz yolu niteliğine bürünemez, aksi 

bir durum yargı bağımsızlığı bakımından son derece sakıncalı bir ortam 
29yaratır.  Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Rec(2010)12 

Tavsiye Kararı şöyle demektedir: “Kötü niyet veya ağır ihmal durumları hariç, 

davanın karara bağlanması için yargıç tarafından yapılan hukukun 

yorumlanması, olayların değerlendirilmesi ve delillerin takdiri yargıcın hukuki 
30veya disiplin sorumluluğunun doğmasına neden olamaz”.

Adalet Bakanlığı merkez bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli 

olarak çalıştırılacak yargıç ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve yargıç ve savcı 

mesleğinden olan iç denetçileri, atama yetkisini tek başına Adalet Bakanı 

kullanmaktadır. Adalet Bakanlığında çalışan ve idari görevler icra eden 

hukukçular ile yargısal faaliyet gösteren yargıç ve savcılar arasında kesin bir 

çizgi çizilmek zorundadır. Adalet Bakanlığında çalışanlar yargıç ve savcı 

statüsünde olmamalıdır. Nitekim Venedik Komisyonu da Mart 2011 tarihli 

raporunda bu geçişkenliği eleştirmekte, yargıç ve savcıların Adalet 

Bakanlığında görevlendirilme olanağının, yargıç ve savcılar arasında devletçi 

bir yaklaşımın yaygınlaşmasını ve yürütmenin lehine hareket etmeyi teşvik 

edebileceğini belirtmekte, bunun yargı bağımsızlığı bakımından sakınca 
31yarattığının altını çizmektedir

c)  Mahkemenin Görünümü

Mahkeme üyelerinin atanma biçimleri, görev süreleri, görevden 

alınamamaları ve dış müdahalelere karşı korunmalarına ilişkin güvencelerin 

yanı sıra, bağımsız bir görünüm vermeleri de gerekmektedir. Örneğin İHAM'a 

göre yargı yeri içinde yer alan memur ya da memurlar, davanın taraflarından 

birinin astı konumundaysa, bağımsızlık konusunda görev süreleri, görevden 

alınamamaları, kendilerine emir verilememesi gibi yeterli güvencelere sahip 

olmalarına rağmen, bağımsız bir görüntü veremediklerinden tarafsız ve 
32 bağımsız mahkeme ilkesine aykırılık oluşur. Bir sivili yargılayan mahkemede, 

29 Venedik Komisyonu, Opinion No 610/2011, 29.03.2011,  para. 94. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin CM/Rec(2010)12 tavsiye kararı da yargıçların verdikleri kararların kanun yolları dışında 
denetlenmesinin yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu belirtmektedir, para. 16. Ayrıca aynı tavsiye kararı 
yargıçların kararlarına yönelik olarak sadece dışarıdan gelebilecek müdahalelerin değil yargı içinden 
gelebilecek müdahalelerin de engellenmesi gerektiğini belirtmekte ve hiyerarşik yargısal organizasyonların 
müdahalelerine karşı da bireysel olarak yargıçların güvence altında olması gerektiğinin altını çizmektedir, 
para. 22, 29.

30 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi MC/Rec (2010) 12 Tavsiye Kararı, para. 66.
31 Venedik Komisyonu, Opinion No 610/2011, 29.03.2011,  para. 28-29, 106.



33yargıç güvencelerine sahip ve hukukçu olmasına rağmen bir polisin   veya 

askerin bulunması da 6. md'ye aykırıdır.

Bağımsız ve tarafsız yargı yeri ilkesine ilişkin olarak Türkiye'ye karşı çok 

sayıda başvuru yapılmıştır. Bunlardan biri Anayasa değişikliğine yol açan 
34İncal kararıdır.  Bu kararda İHAM sivil yargıçlar açısından bir uyuşmazlık 

olmadığını belirledikten sonra, askeri yargıcın konumunu değerlendirmiştir. 

İHAM, diğer sivil yargıçlar gibi, DGM'de görev yapan askeri yargıçların da 

tarafsızlık ve bağımsızlık güvencelerinden bazılarına sahip olduklarını tespit 

etmiştir. Fakat İHAM'a göre statülerinin bazı yönleri bu yargıçların 

durumunu kuşkulu hale getirmektedir. İlk olarak bunlar hala yürütme 

organından emir alan orduya mensup birer askerdirler; ikinci olarak askeri 

yargıçlar askeri disipline tabi olmaya devam etmekte olup, bu amaçla ordu 

tarafından haklarında sicil verilmektedir, göreve atanmalarıyla ilgili kararlar, 

büyük çoğunluğu ordunun idari makamlarında bulunan yetkililer tarafından 

alınmaktadır, son olarak da DGM üyeleri olarak görevleri sadece dört yıldır 

ve yenilenebilmektedir.

İHAM'a göre, risk altında olan, demokratik toplumlarda mahkemelerin halka, 

her şeyden önemlisi yargılama süreci bakımından sanığa vermesi gereken güven 

duygusudur. Belirli bir mahkemenin bağımsızlık ve tarafsızlıktan yoksun 

olmasından endişe duymak için haklı nedenlerin olup olmadığını karara 

bağlarken, sanığın görüşleri belirleyici olmamakla beraber önem 

taşımaktadır. Belirleyici olan şey, başvurucunun kuşkularının nesnel olarak 

haklılığının kabul edilip edilmemesidir.

İHAM, bir sivilin, kısmen de olsa silahlı kuvvetler üyelerinden oluşan bir 
mahkemede yargılanmasına çok büyük önem verdiğini belirtmiş ve 
başvurucunun üyelerinden birinin askeri yargıç olması nedeniyle DGM'nin 
davanın niteliği ile hiçbir ilgisi olmayan düşünceler tarafından gereksiz yere 
etkilenebileceğinden haklı olarak kaygı duyabileceği kanaatine varmıştır. 
İHAM'a göre, sivillerden oluşan Yargıtayın DGM kararını denetlemesi de bu 

35
sorunu ortadan kaldırmamaktadır, çünkü konuyla ilgili tam yetkili değildir,  

36bu nedenle söz konusu kaygıları giderememektedir. 

32 Sramek v. Austria, a.g.k., para. 41-42.
33 Belilos v. Switzerland, 29.04.1998, para. 67.
34 Incal v. Turkey, 09.06.1998.
35 Yargıtay'daki bütün üyelerin sivil olması, Yargıtay sadece hukukilik denetimi yaptığı için, alt mahkemedeki 

bu yöndeki aykırılığı giderici olamamaktadır.
36 İncal davasından sonra, İHAM önüne gelen bir dizi davada da DGM'lerdeki askeri yargıç açısından 

bağımsız ve tarafsız mahkeme ilkesine aykırılık bulunmuştur. Bkz. Çıraklar v. Turkey, 28.10.1998; Gerger v. 
Turkey, 08.07.1999; Mehdi Zana v. Turkey, 06.06.2001.



37Mahkemenin 25 Mayıs 2000'de kabul edilmez bulduğu Yavuz-Türkiye  

davası ise askeri yargıçların bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bize daha 

kesin veriler sunmaktadır. İHAM bu davada Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesinin bağımsız ve tarafsızlığını değerlendirmiştir. İHAM'a göre, bir 

yargı yerinin bağımsız olup olmadığına bakılırken üyelerinin atanma şekline, 

görev sürelerine, dışarıdan gelecek baskılara karşı güvencelerine ve bu yerin 

bağımsız bir görünüş sunup sunmadığına bakılmaktadır. Askeri yargıçların 

bağımsızlığı Anayasa ve yasalarla korunmuştur. Yargıçlar yaşam boyu görev 

yapmak için atanmaktadır ve kararları nedeniyle idareye karşı sorumlu 

değillerdir. Disiplin sorunları Yüksek Askeri İdare Mahkemesinin disiplin 

kurulunca kararlaştırılmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığının göstereceği üç 

aday arasından bir kişi Cumhurbaşkanınca Yüksek Askeri İdare 

Mahkemesine seçilmektedir, son karar Cumhurbaşkanınındır, Anayasa 

tarafından dışarıdan gelecek müdahalelere karşı korunmuşlardır. Askeri 

hiyerarşi veya idare kararı ile görev süreleri içinde yerleri değiştirilemez, görev 

süreleri dört yıldır.

İHAM'a göre, İncal davası ile Yavuz davası birbirinden farklıdır. İncal 

kararında, DGM'lerdeki askeri yargıçlara ilişkin endişeler üzerinde 

durulmuştur, çünkü askeri yargıçlar askeri disipline ve bu amaç için ordu 

tarafından verilen değerlendirme raporlarına tabidirler. Fakat, İncal davasında 

İHAM'ın önündeki konu, devlete karşı suç işlemiş bir sivil kişi olan sanığın 

mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda haklı bir kuşku duyup 

duymayacağıdır, bu davada ise tamamıyla farklı bir olgu vardır. Bu olayda, 

mahkeme, Adalet Bakanlığının hareket ve ihmallerinden dolayı, askeri personel ve 

temsilcilerinin medeni bir hakkına ilişkin iddiasını karara bağlamak yetkisindedir. İncal 

kararındaki değerlendirmeler bu olay için geçerli değildir. Belirtilen 

nedenlerle, başvurucuların tarafsız ve bağımsız yargı yerinde 
38yargılanmadıklarına ilişkin iddiaları kabul edilmez bulunmuştur.

Benzer şekilde Önen – Türkiye kararında da, İHAM, bir askeri subayın, bir 

askeri suç işlemekten dolayı, askeri yargı önünde cereyan eden ceza 

yargılamasının söz konusu olduğunu tespit etmiş ve Yavuz-Türkiye kararına 

göndermede bulunarak, bağımsız tarafsız bir mahkemede yargılanmadığına 

37 Appl. No. 29870/96, Yavuz v. Turkey, 25.05.2000, (Mahkemenin kabuledilebilirlik kararı).
38 Yavuz kararından önce, askeri personelin askeri yargıçlar tarafından yargılanmasına ilişkin Sutter kararında 

da, Komisyon, Yavuz kararına benzer şekilde yargıç güvencelerini ele almış, hükümet tarafından üç yıl için 
atanan askeri yargıçların, yargıçlık görevini yaparken  bir otoriteye tabi olmamasını yeterli bulmuş, yargıçlık 
görevi dışındaki hiyerarşik bağlarını, bağımsızlığı zedeleyici görmemişti. Appl. No. 8209/78, Sutter v. 
Switzerland, 01.03.1979.



39
ilişkin iddiasını kabul edilmez bulmuştur.

İHAM'ın DGM'lerle ilgili kararları ertesinde Türkiye'de 1999'da 

Anayasanın 143. md'sinin 3. fkr'sı değiştirilerek, DGM'de bulunan askeri 

yargıç çıkarılmış ve sivil yargıçlardan oluşan bir mahkemeye dönüşmesi 

sağlanmıştır. 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile ise bu mahkemelerin 

tamamen kaldırılması öngörülmüştür. 

Fakat sorun büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte tamamen ortadan 
40 kalkmamıştır. İHAM'ın Yavuz, Önen ile İncal, Arı ve diğer DGM ve 

Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin kararları birlikte okunduğunda askeri 

yargıçların asker kişileri yargılamaları açısından bir sorun olmadığı, fakat sivil 

kişileri yargıladıklarında Sözleşme açısından bir ihlal yaratabileceği sonucuna 

varılmaktadır. Bu anlayışa uygun olarak 2003'te bazı yasal değişiklikler 
41yapılmıştır.  2010 Anayasa değişikliği ile ise Anayasanın 145. Md'sinin 2. 

Fkr'sına “savaş hali dışında asker olmayan kişiler askeri mahkemelerde 

yargılanamaz” hükmü getirilerek, savaş hali istisnası dışında yasal 

düzenlemeler yapılmak suretiyle sivil kişileri askeri mahkemede yargılama 

olasılığı tamamen engellenmiştir. 

2) Tarafsızlık

İHAS md 6/1 anlamında tarafsızlık, davanın çözümünü etkileyecek bir 

önyargı, tarafgirlik ve menfaatin olmaması, özellikle mahkemenin veya 

üyelerinden bazılarının taraflara karşı, onların leh ve aleyhinde bir duygu veya 

çıkara sahip olmaması anlamına gelmektedir. Anayasanın 140. md'sinin 5. 

fkr'sında yer alan yargıçların kanunla belirtilenlerden başka, resmi ve özel 

hiçbir görev alamamaları, tarafsızlığın sağlanmasının teminatlarından biridir. 

138. md'nin 1. fkr'sındaki “”hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa, 

kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” hükmü 

de yargıçların bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığının da sağlanması gereğini 

39 Appl. No. 32860/96, Onen c. Turquie, 10.02.2004. Yukarıda yapılan tespitler, asker kişilerin yargılanması 
açısından Sözleşmenin 6. md'sindeki bağımsızlık veya tarafsızlık güvencesinin geçerli olmadığı anlamında 
algılanmamalıdır. Yavuz ve Önen kararlarında asker kişilerin yargılanması açısından askeri yargıçlarımızın 
güvenceleri yeterli bulunmakla birlikte, örneğin Birleşik Krallığa yönelik Findlay kararında ve benzer 
yöndeki diğer kararlarında askeri mahkemenin bağımsız ve tarafsızlığı incelenerek askeri yargıçlara Birleşik 
Krallık'ta sağlanan güvenceler yetersiz bulunmuştur. Bkz. Findlay v. U.K., 25.02.1997; Hood, Moore and 
Gordon v. U.K., 29.09.1999; Cable and others v. U.K., 18.02.1999. Birleşik Krallık iç hukukunda değişiklik 
yapmış ve ihlali büyük ölçüde gidermiştir. 

40 Arı-Türkiye kararında da sıkıyönetim mahkemelerinde bulunan askeri yargıçlar nedeniyle 6. md'deki 
bağımsız ve tarafsız mahkeme ilkesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Ari v. Turkey, 25.09.2001, para. 
47-48.

41 Avrupa Birliğine uyum sürecinde çıkarılan 30.07.2003 tarih ve 4963 tarihli Kanununun 6. md'si ile, Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunun 11. md'sine şu fkr eklenmiştir: “Askeri Ceza 
Kanununun 58. md'sinde yazılı suçların barış zamanında işlenmesi halinde bu suçlara ilişkin davalar askeri 
mahkemelerde görülmez”.



vurgulamaktadır.
42

Bağımsızlık kavramı tarafsızlık kavramı ile yakından ilgilidir,  

yürütmeden bağımsız olmayan bir mahkeme yürütmenin kurum olarak veya 

üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak taraf  olduğu davalarda tarafsızlık 
43koşuluna da uygun olmayacaktır.  Aynı şekilde mahkeme üyelerinden 

birinin, davanın tarafı olan kişi ile yakın bağları varsa, ne bağımsız ne de 

tarafsız olacaktır. Bu nedenle Sözleşme organları önüne gelen bazı davalarda 

bağımsızlık sorunu tarafsızlık sorunu olarak da görülebilmekte veya bunun 

tersi de olabilmektedir.

İHAM tarafsızlığın var olup olmadığını incelerken, öznel ve nesnel 

tarafsızlık ayırımı yapmaktadır. Öznel tarafsızlık, mahkeme üyesi yargıcın (veya 

jüri üyelerinin), birey olarak, mevcut davadaki kişisel tarafsızlığına ilişkindir. 

Nesnel tarafsızlık ise, kurum olarak mahkemenin kişide bıraktığı izlenimi 

dikkate alır; mahkemenin hak arayanlara güven veren tarafsız bir görünüme 

sahip bulunması, tarafsızlığı sağlamak için alınmış olan tedbirlerin 

mahkemenin tarafsızlığı konusunda makul her türlü kuşkuyu ortadan kaldırır 
44nitelikte olmasıdır. 

Öznel tarafsızlığın belirlenmesinde şu soru rol oynamaktadır: Bir yargıcın 

(veya jüri üyelerinin) belirli bir davadaki başvurucuya yönelik önyargılı ve 

taraflı bir tutumu, kişisel bir kanaati var mıdır? Bu tür kişisel bir taraflılık 

olduğunu doğrulayacak delil olmadığı ve kanıtlanmadığı müddetçe mahkeme 
45üyelerinin tarafsız olduğu bir karine olarak varsayılmaktadır. Fakat 

tarafsızlığa ilişkin görünüş ön plana çıkarılarak nesnel tarafsızlık açısından, 

yargılama sürecinde yargıç tarafından sarf  edilen sözler dikkate 
46alınabilmektedir.   

Nesnel tarafsızlıkta rol oynayan, yargıcın tarafsızlığına ilişkin her hangi 

bir meşru kaygıyı, korkuyu bertaraf  edecek yeterli güvence sunulup 

sunulmadığının belirlenmesidir. Nesnel tarafsızlık, tarafsızlığın olmadığına 
47ilişkin görüntü ile ilgilidir.

42 Langborger v. Sweeden, 22.06.1989, para 32; Sramek v. Austria, a.g.k., para. 38; Holm v. Sweden, 25.11.1993, 
para. 30.

43 Harris, M.O' Boyle, C. Warbrick, Law of  the European Convention on Human Rights, Butterworths, 
London, Dublin, Edinburgh 1995, s. 234.

44 Hauschildt v. Denmark, 24.05.1989, para. 46-48, Langborger v. Sweden, 22.06.1989, para. 32.
45 Hauschildt v. Denmark, a.g.k., para. 46-47; Fey v. Austria, 24.02.1993,  para 28-29; Le Compte, Van Leuven 

and De Meyere v. Belgium, a.g.k., para. 58.46 Appl. No. 1727/62, Boeckmans v. Belgium, 17.02.1965, 
(1965) 8 YB 410 at 412. Ayrıca bkz. Remli v. France, 23.04.1996, para. 46; Sander v. U.K., 09.05.2000, para. 
27-28.

47 Bkz. Hauschildt v. Denmark, a.g.k, 48, 52; Fey v. Austria, a.g.k., para. 30.



Tarafsızlık konusuna ilişkin olarak, mahkeme üyelerinin anlaşmazlık 

konusuyla ilgili kişisel menfaatlerinin olmaması gerekmektedir, tersi bir 
48durum nesnel teste aykırıdır.  Taraflardan biriyle veya anlaşmazlık ile yakın 

49 50bir bağı olan  veya sarf  ettiği ifadeleri ile tarafsızlığını kaybeden  mahkeme 

üyesinin davadan çekinmesi gerekir. Dava yargıçlarının, dava hakkında görüş 

bildirerek taraf  haline gelen bir yargı mensubu tarafından belirlenmesi de 
51tarafsızlığı ihlal etmektedir.     

Tarafsız mahkeme ilkesi açısından sorun yaratan bir diğer unsur, işin esası 

hakkında karar veren yargıcın kovuşturma öncesi aşamalarda davaya ilişkin 

roller üstlenmesi olabilmektedir. Yargıcın kovuşturma öncesi davayla ilgili 

verdiği kararlar tek başına tarafsızlık kuşkularını doğrulamamaktadır, önemli 

olan bu kararların kapsamı ve niteliğidir. 

Eğer yargıç kovuşturma öncesi, davaya ilişkin bir rol üstlenmiş fakat bu 

durum davanın kovuşturma öncesi rutin gözetimi ise tarafsızlık ilkesine 

uygundur. Buna karşın, kovuşturma öncesi aşamada yargıcın verdiği karar 

esasa ilişkin bir konunun ön kararı niteliğinde ise aykırıdır. Bu konudaki sorun 
52yargıçlık ile savcılık makamı arasındaki mesafenin azalması,  yargıcın davada 

53 aynı zamanda soruşturmacı olarak görev almasından kaynaklanabilmektedir. 

Yargıcın tarafsızlığı ilkesi gereği, duruşma yargıcının, duruşma evresi 

tamamlanmadan önce kişinin suçlu olup olmadığı konusunda bir sonuca 

varmaması gerekmektedir. Nitekim bu nedenle yargıcın tarafsızlığı 
54bakımından Karakoç davası Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır.  Karakoç 

davasında tutuklama tedbirine ilişkin karar veren yargıcın davanın esasına 

girerek başvurucunun suçluluğu hakkında detaylı değerlendirme yaptıktan 

sonra kovuşturma aşamasında mahkeme yargıcı olarak görev yapması 

tarafsızlık ilkesine aykırı bulunmuştur. Karakoç davasında, ihlal ile sonuçlanan 
55Hauschilt – Danimarka kararında  konu edilen Danimarka Usul Kanunu md 

762/2'yle bazı benzerlikler içeren CMUK md 104/2 ele alınmıştır. Bu hükme 

göre “suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler aşağıdaki hallerde 

tutuklanabilir …”. Bu hüküm çerçevesinde başvurucular aleyhine henüz 

48 Holm v. Sweden, 25.11.1993, para. 32-33.
49 Langborger v. Sweeden, 22.06.1989, para. 32-35.
50 Bkz. Remli v. France, a.g.k., para. 47-48; Aynı yöndeki diğer bir karar için  bkz. Sander v. U.K., 09.05.2000, 

para. 28-35; Ayrıca bkz. Gregory v. U.K., 25.02.1997, para. 43-49.
51 Daktaras v. Lithuania, 10.10.2000, para. 35-38.
52 Piersack v. Belgium, 01.10.1982, para. 30-31.
53 De Cubber v. Belgium, 26.10.1984, para. 29-30.
54 Karakoc et Autres  c. Turquie, 15.10.2002.
55 Hauschildt v. Denmark, a.g.k. para. 51-52.



kamu davası açılmadan, esas yargılamaya katılacak olan iki yargıç tutuklamaya 

ilişkin kararın verilmesine katılmışlardır. İHAM'a göre başvurucuların 

gıyaben tutuklanmasına dayanak yapılan gerekçeler, olayın esasına ilişkin 

olarak verilen kararın gerekçelerinden pek farklı olmadığından ve yargıçlar 

başvurucuların “suçluluğu konusunda kuvvetli belirtilerin” bulunup 

bulunmadığını eldeki verilere göre değerlendirmenin ötesine geçip, 

yargılama sonucunda çözmeleri gereken sorunu cevaplayan nitelikte 

tutuklamaya ilişkin karar verdiklerinden, tarafsızlıklarına ilişkin 

başvurucularda endişe oluşmuştur.  İHAM'a göre başvurucu tarafından 

duyulan bu endişe nesnel olarak haklıdır ve tarafsızlık açısından 6. md ihlal 

edilmiştir. 

Dava yargıcının, tutuklama gibi bazı koruma tedbirlerine ilişkin kararları 

vermiş olması, onun tarafsız olmadığını kabul etmek için tek başına yeterli 

olmamakla birlikte, yargıç tutuklamaya ilişkin kararlara dahil olurken, henüz 

deliller çelişmeli bir usulle tartışılmadan davanın esasına girme riskini de 

taşımakta ve şüphelinin suçlu olduğuna ilişkin kanısını tutuklamaya ilişkin 

kararlarında ispata kalkışabilmektedir. Bu çerçevede, yeni Ceza Muhakemesi 

Kanunu (CMK md 23/2) “aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış 

bulunan hakim, kovuşturma evresinde görev yapamaz” hükmünü 

getirmiştir. Fakat bu hüküm 163. md hükmü dışındaki hallerde 

uygulanmadığından (CMK Yürürlük ve Uygulama Kanunu md 11),diğer bir 

deyişle sadece soruşturmanın sulh ceza hakimi tarafından yapılması 

hallerinde, yani istisnai olarak uygulanacağından mevcut sorunu 

giderememektedir.

Özel hukuk davalarında da Hukuk Muhakemeleri Kanunu (md 334/1) 

çerçevesinde adli yardım kararının veriliş aşamasında “haklı olduğu yolunda 

kanaat uyandırma” koşulu ele alınırken, davanın başarı şansının olup 

olmadığı esastan açıkça yoksun olup olmadığı da incelendiği takdirde benzer 

sorunlarla karşılaşılabilir. Bu iç hukuk bakımından bir yargıcın reddi nedeni 

kabul edilmemekle birlikte, İHAM açısından bu durum yargıcın oyunu beyan 

etmesi anlamına gelebilir. 

Benzer şekilde iddianamenin reddi gerekçesini hazırlarken, yargıç-

mahkeme, önüne gelecek dava bakımından önceden görüşünü açıklama 

durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Kararların gerekçeli olma 

zorunluluğu Anayasanın 141/3. maddesinde; “Bütün mahkemelerin her 

türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” şeklinde ifade edilmiştir. Nitekim, 



kamuoyunun yakından izlediği bir davada sorun bu yönü ile gündeme gelmiş, 

tartışma yaratmış ve iddianamenin reddi yönünde muhalefet görüşü yazan 

yargıç ile ilgili reddi hakim talebi, bu talebi inceleyen yargı mercii tarafından 
56kabul edilmiştir.  Öğretide,  ihsası rey sorununun aşılabilmesi için, 

iddianamenin iadesi gerçekleştiğinde, iddianame yeniden mahkemeye 

verildiğinde, dosya dağıtımında bu hususun dikkate alınarak dosyanın bir 
57başka mahkemeye verilmesi haklı olarak önerilmektedir.

SONUÇ

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yargılama yapan organın bağımsız olup 

olmadığına karar verirken su ölçütleri ele almaktadır: (a) Yargı makamını 

oluşturan üyelerin niteliği, (b) yargıçların atanma şekli (b) görev sürelerinin 

uzunluğu (c) görevden alınamama güvencesi, (d) yargı makamını oluşturan 

üyelere emir verme yetkisine sahip bir başka makamın mevcut olmaması, (e) 

mahkeme üyelerinin dışarıdan gelebilecek olası müdahalelere karşı sahip 

olduğu güvenceler, (f) mahkemenin bağımsız bir görünüm sunması. 

Bu belirtilen ölçütlerin değerlendirilmesi bakımından İHAM'ın 

yaklaşımının diğer uluslararası belgelerle kıyaslandığında daha geri bir 

seviyede olduğu söylenebilir. İHAM sadece minimum standartları 

belirlediğinden, hukuk devleti bakımından Türkiye'nin Avrupa Konseyi 

çerçevesinde hazırlanmış diğer belgeleri de göz önüne alarak yargı 

bağımsızlığına yaklaşması gerekmektedir. Bu perspektiften bakıldığında yargı 

alanında Anayasal ve yasal reformlara ihtiyaç olduğu görülebilmektedir.

Tarafsızlık ilkesi bakımından ise İHAM öznel ve nesnel tarafsızlık ayırımı 

yapmaktadır. Öznel tarafsızlık, mahkeme üyesi yargıcın birey olarak, mevcut 

davadaki kişisel tarafsızlığına ilişkinken, nesnel tarafsızlık, kurum olarak 

mahkemenin kişide bıraktığı izlenime ilişkindir. Mahkemenin hak arayanlara 

güven veren tarafsız bir görünüme sahip bulunması, tarafsızlığı sağlamak için 

alınmış olan tedbirlerin mahkemenin tarafsızlığı konusunda makul her türlü 

kuşkuyu ortadan kaldırır nitelikte olması gerekmektedir. Bu çerçevede 

özellikle yasal düzeyde gerek CMK gerekse HMK'da bazı değişiklikler yapma 

konusunda düşünmek gerekmektedir.

56 Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/221 esas sayılı dava dosyasının 23.12.2005 tarihli tensip zaptında 
iddianamenin reddi çerçevesinde yazılan muhalefet şerhi ve  bu hususun “ihsası rey” olduğu noktasında 
yapılan itirazı kabul eden Van 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/344  Müt. Sayılı, 14.12.2005 tarihli kararı.

57 Erdener Yurtcan , CMK Şerhi, Beta yay., İstanbul 2005, s. 444 – 445.



Hasan GERÇEKER 
Yargıtay Önceki Başkanı

OTURUM  BAŞKANI

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; öncelikle hepinizi sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu Hukuk 

Kurultayının başarılı geçmesini, Türk yargısına önemli katkılar sağlaması 

dileğiyle bugünkü toplantıyı açıyorum. Bugünkü toplantımızın konusu 

“Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı” 

Burada çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Onlar tabi bu konudaki 

görüşlerini dile getirecekler. Zamanımız elverdiği ölçüde bu konuda biz de 

Türk hukukunun gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu arada şunu 

da özellikle belirtmek istiyorum. Türk hukukuna Barolar Birliği Başkanı 

olarak çok büyük katkılarda bulunmuş olan rahmetli değerli hukukçu 

arkadaşımız Özdemir Özok'u da, bu salonda, onun adı altında açılmış 

bulunan bu salonda bir kere daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle andığımızı 

da belirtmek istiyorum. Kendisi gerçekten hem insan olarak, hem hukukçu 

olarak çok değerliydi. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık, Türk yargısına 

katkıda bulunmaya çalıştık. Tabi onun kaybı, yeri doldurulmayacak bir kayıp 

oldu. Bu vesileyle de onu bir defa daha saygı ve minnetle anmış oluyoruz.

Değerli arkadaşlarım, tabi zamanımız da kısıtlı olduğu için ben çok fazla 

vaktinizi almak istemiyorum. Burada başta da söylediğim gibi çok değerli 

hukukçu arkadaşlarımız var. Hâkim arkadaşımız, öğretim üyesi arkadaşımız, 

yani her kesimden hukukçu arkadaşlarımız var. Burada benim çok değerli 

meslektaşım, okul arkadaşım Kadir Özbek, hâkimlikten şimdi avukatlığa 

geçti, avukat olarak Türk hukukuna katkıda bulunmaya çalışıyor. Kendileri 



tabi görüşlerini açıklayacaklar anlattığım gibi, söylediğim gibi burada 

oturumun konusu olan yargı bağımsızlığıyla ilgili olarak, ama ben birkaç 

cümleyle bir şeyler söylemek istiyorum, çok da fazla vaktinizi almadan.

Tabi yargı bağımsızlığı söylemeye gerek yok, hepimiz hukukçuyuz 

biliyoruz, demokrasinin temel ilkelerinden birisi. Özellikle tabi özgürlükçü 

demokrasinin temel ilkelerinden birisi. Bugün dünyada yargı sürecine 

baktığımızda, hukuk gelişimi sürecine baktığımızda, en son nokta batıda, 

Avrupa'da özellikle aydınlanma dönemiyle birlikte kuvvetler ayrılığı 

sisteminin ortaya çıkmasıyla, tabi yargı bağımsızlığı sistemi de 

benimsenmeye başladı. Anayasal demokrasi, yani sınırlı devlet kavramı 

ortaya çıktı. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü kavramları ortaya çıktı. Tabi 

bunlar gelişen demokrasinin artık en son noktası olarak karşımıza çıktı. 

Bunun nedeni de şu: Tabi insanlar yavaş yavaş temel hak ve 

özgürlüklerin ne olduğunu özümsemeye başladılar. Temel hak ve 

özgürlüklerin, yani insanların temel hak ve özgürlüklerinin en öncelikli konu 

olduğunu anlamaya başladılar ve bunu da en iyi koruyacak sistemin 

kuvvetler ayrılığı ilkesi olduğunu kabul ettiler. Kuvvetler ayrılığı ilkesi 

dediğimiz zaman tabi biliyorsunuz yasama, yürütme ve yargının ayrı 

bağımsız erkler olarak görev yapması, birbirlerine müdahalede 

bulunmamasıyla kabaca tanımladığımda. Tabi bunu özümsemek, 

toplumların özümsemesi, kabul etmesi kolay olmuyor. Yani bunu çeşitli 

konuşmalarımızda hep dile getirdik. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, en gelişmiş ülkelerde bile, ne yazık 

ki tabi hükümetler, iktidarlar mutlaka yargı bağımsızlığını Anayasalar 

kabul etmiş olsa bile, kıyısından köşesinden mutlaka yargıyla ilgili de 

ellerinde birtakım yetkiler olmasını arzu ediyorlar. Bu da tabi yargıyla 

siyasi güç arasında hep çekişmelere, tartışmalara, birtakım karşılıklı 

benimsenmeyecek, üzücü sonuçlar doğuracak diyaloglara neden oluyor. 

Biz de Türkiye'de bunu uzun yıllar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 

Dileğimiz odur ki, en kısa sürede tabi bu gerçek anlamda yargı 

bağımsızlığını sistemimize oturttururuz ve gerçekten insanların, 

toplumun teminatı olan bu ilke de, bütün kural ve kurumlarıyla hayata 

geçmiş olur. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabi yargı bağımsızlığı dediğimiz 

zaman, yargı tarafsızlığı da onun çok ayrılmaz bir parçası olarak ortaya 

çıkıyor. Bağımsız olan yargı mutlaka tarafsız da olmak zorunda. Bu 



tarafsızlıkta yargı kurumunu temsil eden kişiler bakımından, tabi bunlar 

yargıçlardır, savcılardır, avukat arkadaşlarımızdır, hukukun diğer dallarında 

çalışan arkadaşlarımızdır. Mutlaka hem dışa karşı, hem kendilerine karşı 

mutlaka tarafsız olmak zorundadırlar. Yani tarafsızlık sadece dışa karşı 

olmayacak, bağımsızlık sadece tek başına yargının gerçek işlevini ortaya 

koyabilmesi için de yeterli olmuyor.

Onun için bu ilkeler doğrultusunda, mutlaka bu sistemin oturtulması 

gerekiyor. Tabi bu konuda en büyük görev, biz hukukçulara düşüyor. 

Avukatlar biliyorsunuz yargının üç sacayağından birisi, temel ayağından birisi 

avukatlık mesleğidir, savcılık mesleğidir, hâkimlik mesleğidir diğer 

sacayakları da. Bunların mutlaka belli bir uyum içinde ve bu gerçekten bu 

ilkelerin özünü-esasını benimseyerek görevlerini yapmalarıyla ancak 

gerçekleşebilecektir. 

Ben şimdi sözü çok daha fazla uzatmadan, zamanı da fazla almadan önce 

program hakkında arkadaşlarımla görüşme yapmak istiyorum. Herhalde bir 

buçuk saatlik bir vaktimiz var, 20'şer dakika isterseniz zaman vereyim ben 

size. 20 dakika içinde tabi zamanı da fazla geçmeden görüşlerinizi ortaya 

koyarsanız sevinirim. İlk sözü Sayın Dr. Orhan Gazi Ertekin'e, kendisi hâkim 

arkadaşımız aynı zamanda, yargı meslek kuruluşunda da yöneticilik yaptı, eş 

başkanlık yaptı, değerli bir arkadaşımız, önce onun görüşlerini alalım.



Dr. Orhan Gazi ERTEKİN 
Hâkim

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, herkese merhaba. Demokrat Yargı 

Derneği adına, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendim. 

Heyetimize temsil edilen, emanet edilen başlık yargı bağımsızlığı adını taşıyor. 

Bunun ötesinde herhangi bir güncel, tarihsel veya ülkesel bir sınırlama ile 

karşı karşıya değiliz. Bir başka deyişle, son derece geniş bir hareket serbestisi 

içinde bulunuyoruz. İstersek bugünlerde çokça karşılaştığımız güncel 

göndermeler üzerinden mesleği tartışabiliriz, istersek meseleyi 

tarihselleştirebiliriz, bu konuda da çok sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum, 

istersek sadece Türkiye'ye has bir mesele olarak tartışabiliriz bu meseleyi. 

Sadece Türkiye'ye has, Türkiye'nin yaşadığı bir süreç olarak görebiliriz veya 

örneğin İngiltere'nin yargı bağımsızlığı sorunu, İngiltere'nin yargı 

bağımsızlığındaki başarı ve başarısızlıklar üzerinden tartışabiliriz veya daha 

başka bir şey yapabiliriz, daha zahmetli bir iş yapabiliriz. Bütün bu meseleleri 

güncel, tarihsel, Türkiye, İngiltere, bütün bu meseleleri kendi analizinin bir 

parçasına dönüştürmeye çalışan bir değerlendirme yapabiliriz.

Dolayısıyla ilk işaret etmemiz gereken şey; yargı bağımsızlığı sorusu ve 

sorunu tek cevaplı ve tek kere de cevaplanabilecek bir alan olmadığıdır. Yargı 

bağımsızlığı sorusu ve sorunu, birden çok sorun alanını barındıran ve birden 

çok soruyu içeren bir alandır, çok daha kapsamlı bakmak gerekir. Hazır, kolay, 

klişelerle bu meseleleri bugüne kadar yaptığımız gibi tüketmekten mutlaka 

vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galiba bu sürecin, benim sözüm 

açısından en önemli şey, ilk ders budur. Sorun yargı bağımsızlığı sorusu ve 

sorunu tek cevapla yetinilecek bir alan değildir, birden fazla bir bakış açısı 



gerekir. Rahat cevaplardan, klişelerden uzak durmak gerekir. 

Nedir o klişeler? Örneğin, geçmişten bu yana çok rastlıyoruz biz, bir 

tanesini söyleyeceğim size. Efendim Adalet Bakanlığı HSYK'dan çıkartılsın, 

yargı yargıya bırakılsın. Geçmişte bunu bize çok söylüyorlardı, ben 

gülümsüyordum. Şimdi bir başka grup söylüyor, yine gülümsüyorum. Ben 25 

yıldır bu meseleler üzerine okuyup, yazıyorum, hem akademik anlamda, hem 

hâkimlik çalışmalarım sırasında. Bugüne kadar bu kadar içeriksiz, bu kadar 

yersiz-yurtsuz, bu kadar bilgisiz bir klişe daha hatırlamıyorum. Artık bu tür 

klişelerden mutlaka ve mutlaka vazgeçmek gerekiyor.

Bir başka klişe söyleyeceğim size; efendim yargı süreci devam ediyor, 

lütfen yargılamanın sonucunu bekleyelim. Bunu eskiden söylüyorlardı 

gülmüyorduk, kızıyorduk. Şimdi bir başka grup söylüyor bu sözü bize, yine 

gülmüyoruz, yine kızıyoruz. Şu ana kadar gördüğüm en tehlikeli klişelerden, 

bir altyapısı olmayan, perspektifi olmayan, ne tarih konusunda, ne yargı 

konusunda, ne hukuk konusunda, ne siyaset konusunda, ne devlet konusunda 

ciddi hiçbir bilgisi, beceresi, perspektifi olmayan insanların, bugüne kadar bu 

meseleyi kolaylıkla tüketmek adına sarf  ettikleri klişelerden bir başkası. Bu 

klişelerden mutlaka uzak durmak lazım, yargı bağımsızlığıysa eğer 

sorunumuz, ilk yapılması gereken şey bu alanın, bu tartışmanın taraflarını 

daha ciddi olmaya, daha ciddi bir perspektif  geliştirmeye, daha derinlemesine 

bir analiz yapmaya çağırmak lazım. İlk sözüm bu olsun.

Yargı bağımsızlığı; ona yönelik derinlemesine bir şeyler söyleyeceğim. O 

alana geçmeden önce, bu tartışmamız boyunca bir kenarda tutmak istediğim, 

göze görünür bir noktada tutmak istediğim bir şey var. Şimdi yargı 

bağımsızlığı Sayın Başkanım ve sevgili misafirler, yargı bağımsızlığı modern 

dünyayla beraber gelen bütün diğer kavramlar gibi, modern tarihle beraber 

gelen, modern devletle beraber gelen bütün diğer kavramlar gibi gerçekte bir 

talihsizliğin tam üstüne oturmuştur ve bu talihsizlik sadece bu kavram ve 

kurumların, yargı ve yargı bağımsızlığının sadece sınırlarının 

belirlenememesiyle ilgili bir talihsizlik değildir. Aynı zamanda yargı ve yargı 

bağımsızlığı yoluyla, topluma yapılan vaatlerin başarısızlığına ilişkin bir 

talihsizliktir. 

Yani bir başka deyişle; bugüne kadar yargı ve yargı bağımsızlığı 

konusunda, bugüne kadar kelam ettiğini düşünenlerin çoğunluğu, bu 

meseleyi tarif  etmekte başarısızlık göstermiştir. Ayrıca yargı bağımsızlığı 

topluma olan vaatlerini de maalesef  başaramamıştır. Şimdi yargı bağımsızlığı 



ilginç bir şeyden doğar, modern hayatın bütün o farklı sektörleri arasındaki 

mesafenin, sınırların rahatlıkla kurulabileceğine dair bir iddiadır, iddianın 

üzerine kurulur. Yargı ve yargı bağımsızlığı da bu iddianın sınırlarını 

garantilemek üzere vardır. Fakat bizzat bu yargı bağımsızlığının kendisi ciddi 

bir şüphe altında kalmıştır, ciddi sınır sorunları yaşamıştır ve bugüne kadar bu 

meseleyi ciddi ölçüde analiz eden, derinlemesine değerlendiren, ben ne 

Türkiye'de, ne Avrupa'da veya Amerika'da kimseye rastlayamadım. Birçok 

çalışmaları, tetkikleri okudum ve bu konuda ciddi bir iflasla, tarihsel bir iflasla, 

güncel bir iflasla karşı karşıyayız.

Bazı Anayasa hukukçuları, bazı ceza hukukçuları, bazı devlet adamları bu 

meseleyi çok kolaylıkla tanımlayabildiği iddiasındadırlar, olmuşlardır ve kendi 

cevaplarının aslında ikna edici olduğu konusunda özgüven sahibidirler. Basit 

bir sorgulama dahi, tarihsel bir sorgulama dahi, bütün bu özgüvenin 

tepetaklak sahiplerinin üzerine çökmesini sağlamıştır. 

Size iki tane örnek vermek istiyorum, bir tarihsel, bir güncel. Hayatlarını 

Anayasa, devlet, Cumhuriyet, hukuk, yasa, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü 

vesaire vesaire saydıranlardan ikisi üzerine konuşacağım. Bunları nasıl yargı 

bağımsızlığı iddiaları tariflerinin, nasıl kendi üstlerine çöktüğünü iki hikâyeyle 

anlatmak istiyorum ve o iki hikayeyi hep hatırlamanızı istiyorum bu konuşma 

boyunca.

Bir; 1881 yılında çok ilginç bir şey oldu. Daha 5 yıl önce sadrazamlıktan 

azat edilen, halledilen Mithat Paşa, yaklaşık 4-5 yıldır Aydın Valiliği görevini 

sürdürüyordu ve Abdülhamit'le olan sorununun da bittiğini zannediyordu. 

1881 yılında etrafında kurşunlar uçuşmaya başlayınca Mithat Paşa'nın, 

İzmir'deydi bu sırada ve kendisini Fransız Elçiliğine sığınmış buldu. Şaşkınlık, 

bir sadrazam, Aydın Valisi, etrafından kurşunlar uçuşuyor ve bizim valimiz -

güzel bir adamdı Mithat Paşa- Fransız Elçiliğine sığınıyor kendisini kurtarmak 

için. Arkasından çocukluk arkadaşı Ahmet Cevdet Paşa geliyor, divanı ahkâmı 

adliyenin -bugünkü Yargıtay'ın karşılığı oluyor- başkanıdır, çocukluk 

arkadaşıdır Lofca'dan ve diyor ki çok uygunsuz bir şey yapıyorsun. Yani bizi 

rezil ediyorsun bütün Avrupa'ya. Mithat Paşa diyor ki bir tek şey istiyorum, 

adil yargılanmak istiyorum, kendi yargılamamın öznesi olmak istiyorum. 

Çocukluk arkadaşı bunu kabul ediyor, beraberce biniyorlar vapura 

İstanbul'a gidiyorlar ve o ünlü rezalet Yıldız'ın bahçesindeki çadır mahkemesi 

devam ediyor. Karşı taraf  her yerden, Kastamonu'dan bile istediği gibi 

tanıkları getirirken, bizim Mithat Paşa kendi tanıklarını dinletemiyor, sanıklara 



hiçbir soru soramıyor. Kendi yargılamasının öznesi olamıyor. Kendi talebi, 

adil yargılanmak talebi hiçbir biçimde karşılanmıyor ve Mithat Paşa önce 

idama, daha sonra sürgüne, arkasından Abdülhamit'in emriyle boğulmaya 

giden süreç. Bir köşeye koyalım bunu. Mithat Paşa bir anayasacıydı, Mithat 

Paşa yargı ve yargı bağımsızlığı, hukuk, Anayasa meselelerinde Türkiye'de 

herhalde ilk devletin, gücün sınırlanmasına dair bir pratik ve inanç sahibi olan 

kişiydi. Çok önemli bir referanstır, bir köşeye koyalım.

İkincisi; yaklaşık iki yıl kadar önce emekli olmuş bir Genel Kurmay 

Başkanımız, hükümetle olan sorunlarının bittiğini zannederek, daha 

doğrusu hükümetle değil, cemaatle olan sorunlarının bittiğini zannederek, 

devletle olan sorunlarının bittiğini zannederek emeklilik yaşarken, birden 

bire bundan iki yıl önce soruşturması başlayan, iddianamesi bir buçuk gün 

önce yazılan bir davaya, iki yıldan sonra davaya sanık olarak eklendiğini 

birden bire fark ediyor. Bir buçuk yıldır, iki yıldır emekliliğini yaşayan, bu 

işlerden aynen Mithat Paşa gibi, o işlerden uzak kaldığını zanneden, bu 

işlerden kurtardığını zanneden ve bugüne kadar da hep yasa, devlet, 

Cumhuriyet, Atatürk diyerek bütün mesaisini geçiren birisi, devletin tam 

karargâhında, göbeğinde yetişmiş, orada devlet terbiyesi edinmiş birisi, 

birden bire kapattığı bir defterin birileri tarafından açıldığını ve birden bire iki 

yıllık bir kovuşturmaya, iki yıllık bir kovuşturma dosyasına eklendiğini fark 

ediyor ve şu an içeride.

131 yıl önce yaşanan bir Mithat Paşa hikâyesi -yargıyla ilgili bir hikâyedir 

bu- ve bugün yaşanan Genel Kurmay Başkanının, benim, onun, bunun değil, 

bize alışmışlardı zaten, bizi her zaman atıyorlardı zaten, biz zaten 

kenardaydık. Mithat Paşa'dan, bu ülkenin sadrazamından söz ediyorum. 

İlker Paşa da bu ülkenin Genel Kurmay Başkanından söz ediyorum. Bu iki 

hikâyeyi bir kenara koyalım ihtiyacımız olacaktır. 

Gelelim yargı bağımsızlığı meselesine. Şimdi önce biraz İngiltere'ye 

gideceğim, çok kalmayacağım orada, birkaç ölçü aldıktan sonra, Türkiye'ye 

kesin dönüş yapacağım ve oradan itibaren yargı bağımsızlığı konusunda 

birkaç sonuca gitmek istiyorum. Şimdi İngiltere'ye bakarsanız, yargı 

bağımsızlığı denilen, yargı denilen o kurumsal tecrübenin, modern kurumsal 

tecrübenin ilk tarihsel pratiğinin yaşandığı yerdir İngiltere. Yargı 

bağımsızlığının ilk pratik, ilk tecrübesinin gerçekleştiği yerdir ve bunun 

formüle çevrilmesi hali de Fransızcadır biliyorsunuz, Montesquieu 

tarafından çevrilmiştir.



Şimdi İngiltere'deki sınıf  savaşımın, toplumsal savaşımın bir sonucu 

olarak, yani burjuvalarla, artık devleti ele geçiren burjuvalarla, artık devletteki 

etkinlikleri giderek azalan aristokratlar arasındaki savaşımın bir sonucu olarak 

doğmuştur ve aristokratlar kendi kaza haklarını, kendi yargılama haklarını 

burjuva sınıflara tevdi etmemek için üçüncü bir taraf  yaratma ihtiyacından 

doğmuştur yargı ve yargı bağımsızlığı. Dolayısıyla iki sınıf  arasındaki devlet 

teşkilatının paylaşımından, iki sınıf  arasındaki siyasal dengeden doğan bir 

sonuçtur, yargı ve yargı bağımsızlığı.

Bunun üzerinden formüle edilmiştir, Montesquieu bu dönemi, bu 

tecrübeyi bir süre gözledikten sonra, buna kuvvetler ayrılığı demeye 

başlamıştır ve biz bugün buna kuvvetler ayrılığı diyoruz. Kuvvetler ayrılığı 

dediğimiz şey aslında, devlet gücünün, bir devlet gücünün birden fazla siyasal, 

toplumsal güç tarafından paylaşılmasının adıdır. Biz onu çok iyi tanımıyoruz, 

ama bu tam böyledir. Kuvvetler ayrılığı, kurumların birbirinden ayrılması 

demek değildir. Kuvvetler ayrılığı iki sınıfın, iki farklı toplumsal sınıfın, iki 

farklı toplumsal grubun bir teşkilatı paylaşmasının adıdır ve bunun üzerinden 

bir teorik, kuramsal formüle dönüştürülmüştür.

İngiltere bunun üzerinden üç ölçü alabileceğim, İngiltere'de yargı 

bağımsızlığının nasıl sonuçlandığına dair üç ölçü alabileceğim. Bir, 

İngiltere'de toplumsal güçler arasındaki dengenin adıdır yargı bağımsızlığı; iki, 

İngiltere'de yargı bağımsızlığı, hukukun özerkleşmesi üzerine dayanır, 

hukukun belirli bir toplumsal sınıfın kendi çıkar hanesinden kopmasının 

adıdır; üç, İngiltere'de yargı bağımsızlığı, kadim hakimlik geleneği üzerine 

oturur. Bu üç ölçek, bence yargı bağımsızlığı denilen şeyin, yargı denilen şeyin 

nasıl tanınacağına, nasıl teşhis edileceğine dair çok önemli üç ölçektir. 

Türkiye'ye gelelim bu üç ölçekle. Neydi o üç ölçek? Toplumsal sınıfların, 

toplumsal grupların paylaşmasıydı, aralarındaki dengesiydi, hukukun 

özerkleşmesiydi, hukukun farklı sınıfsal hafızalardan tek bir sınıfın 

hafızasından, tek bir politik çıkar hanesinden uzaklaşması ve hukuksal 

düşüncenin özerkleşmesiydi ve üçüncüsü neydi? Üçüncüsü, hâkim ve 

savcının, özellikle hâkimin devlet alanından kopup, bir toplumsal … alanına 

ilerlemesiydi. Yani bir sosyal olgunlaşmanın adıydı hâkimlik. Kadim anlamda 

bir hâkimliğin üzerine oturuyordu.

Gelelim Türkiye'ye; Türkiye'de hâkimlik toplumsal sınıflar arasındaki 

farklılık ve dengenin üzerine değil, devlet merkezinin tam üzerine oturur. 

Türkiye'de Cumhuriyet geleneğinin tarihsel gözlemleri arasında yargı 



bağımsızlığı yoktur. Cumhuriyet geleneğinin parsel gözlemleri arasında adli 

istiklâl vardır. Adli istiklâlle yargı bağımsızlığını birbirine karıştırmayalım. 

Adli istiklâl, yabancı milli mahkeme kurmak demektir, milli adliye kuruluşu 

demektir. Yani adliyenin yabancı boyunduruğundan kurtarılması demektir. 

Yani ittihatçıları düşünün, ittihatçıların temel siyasal programı daha çok 

bağımsızlık üzerine dayanıyordu. Milli iktisattan tutun, milli kültüre, oradan 

milli adliyeye kadar uzanan geniş bir hamleler alanı yaratmışlardı ve 

Cumhuriyetin anladığı anlamda adli istiklal, bizim anladığımız yargı 

bağımsızlığı değildi. 

Cumhuriyetin anladığı adli istiklâl, yabanca boyunduruğundan kurtulmak 

demek, fakat devlet merkezinin tam içinde ve devlet merkezinin istediği gibi 

kullanılan bir araç demek. Bunu bir kenara koyalım ve hukukun özerkleşmesi 

meselesine gelelim. Türkiye'de hukuk hiçbir zaman tarihsel süreç, belli bir 

sınıfın hafızasından, belli bir iktidar grubunun hafızasından uzaklaşmamış, 

özerkleşmemiştir. 1934 yılı çok önemli bir yıl. 1934 yılında ne oldu biliyor 

musunuz? Kamu hukuku dersiyle, İnkılâp Tarihi dersi ortak bir müktesebatla 

okunmaya başlandı Recep Peker tarafından. Dünyanın her yerinde, hukuk 

dersiyle tarih dersi birbirinden ayrıldıkça, yargı ve yargı bağımsızlığı denilen 

şey kendi kimliğini bulmaya başlar ve onun üzerinden topluma olan vaatlerini 

başarır. Türkiye'de ilginç olan, hiçbir zaman hukuk düşüncesi tarih 

biliminden, tarihsel anlatımdan, siyasal çıkarlardan uzaklaşmadı ve onun 

üzerinden kendi devlet gerçeğini yaratmaya başladı.

Bir başka nokta daha var. Cumhuriyet döneminde hukuk düşüncesi 

hiçbir zaman yargıya emanet edilmemiştir. Cumhuriyet döneminde hukuk 

düşüncesi üniversiteye emanet edilmiştir. Yargı taşra için görevli, sıradan bir 

araçtır Cumhuriyet döneminde. Hukuk düşüncesi alanı üniversite tarafından 

güçlendirilmiştir ve çok sağlam entelektüeller yaratmıştır, çok donanımlı 

entelektüeller yaratmıştır. 1960'lı yıllarda da bu donanımlı entelektüellerin 

tamamen çöküşüyle beraber, Marksizm ve Amerikan sosyal bilim 

pratiklerine yenildiler maalesef, ondan sonra hukuk düşüncesi ve yargı 

tamamen taşraya doğru kaymaya başladı ve bugüne kadar gelen süreçteki bu 

yoksulluğumuz, bu hukukçular arasındaki müthiş yoksulluk, müthiş cehalet, 

tam onun üzerinden gelmeye başladı. Bugün hukuk üzerinden hiçbir 

meseleyi tartışamamamızın, hukuk düşüncesinin hiçbir ciddi birikim 

yaratamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, 1960'lı yıllarda düşülen 

bu taşralılık halidir. 



Gelelim üçüncü meseleye; Türkiye'de hâkimlik, yargıçlık, kadim 

hakimliğin üzerine oturmaz. Türkiye'de hâkimlik, yargıçlık, hukuk uzmanlığı 

üzerin oturur. Türkiye'de bir hâkim yoktur, Türkiye'de hukuk uzmanı vardır. 

34'teki İnkılâp Dersleri kitabında çok güzel bir şey söyler Recep Peker. 

Hâkimi kunduracı ve hekimle beraber sayar. Üniversite mensubu orduyla 

beraber değil, kunduracı ve hekimle beraber. Taşraya ait bir göndermesi 

vardır, bir seçkin gurubu değildir. 

Dolayısıyla özetleyeyim; Cumhuriyet döneminden itibaren yargı ve yargı 

bağımsızlığının üzerine oturduğu üç şey vardır. Bir, yargının 

devletleştirilmesi; iki, hukukun taşralaştırılması; üç, yargıcın 

memurlaştırılması. Türkiye'deki yargı ve yargı bağımsızlığı geleneğiyle, 

İngiltere'deki yargı ve yargı bağımsızlığı geleneğinin üzerine oturduğu o geniş 

tarihsel hafıza arasında çok ciddi tarihsel kategorik bir fark vardır ve ikisini 

birbirine karıştırmamakta büyük yarar görüyorum.

Gelelim bu geleneğin nasıl bir tarihsel süreç yaşadığına. Ben bu geleneğin, 

bu problemli yargı algısının, bu problemli yargı bağımsızlığı algısının 

1950'lerden itibaren çatallanmaya başladığını, ikiye bölündüğünü, iki düşman 

kardeşe bölündüğünü aslında. Birbirine çok benzeyen, birbirini sürekli taklit 

eden, birbirine hasım, birbirine sürekli husumet besleyen iki düşman kardeşe 

bölündüğünü düşünüyorum. Bu düşmanlığı kardeşlerden bir tanesi diğerini 

Alevilikle suçluyor, diğeri öbürünü Sünni ayrımcılıkla suçluyor. Bu düşman 

kardeşlerden bir tanesi diğerini solculukla suçluyor, bir diğeri onu sağcılıkla 

suçluyor. Bir diğerini komünistlikle suçluyor, diğeri öbürünü faşistlikle 

suçluyor.

Bunların hiçbiri ne faşist ne komünist, bunların hiçbiri ne sağcı ne solcu, 

bunların hepsi devlet oyunu oynuyorlar. (Alkışlar)

Bunlardan bir tanesi bir tarafın yobazlığı getirdiğini zannediyor, diğer 

taraf  da işte halka göbeğini kaşıyan adam muamelesi çektiğini söylüyor, ikisi 

de doğru değil. Bu iki grubun yanında olduğumuz sürece, bize bu siyasal 

hayatımız içerisinde, gündelik hayatımız içerisinde düşen tek şey; Mithat 

Paşa'nın veya İlker Paşanın kaderini paylaşmak düşebilir sadece. Eğer yargı 

üzerine daha ciddi düşünmeye başlamazsak, eğer yargı üzerine bugüne kadar 

ki sathi söylemlerimizi aşarak, daha ciddi bir perspektif  geliştirmezsek, 

bugüne kadar oynanan oyunların, sıradan oyunların hepsini seyretmeye, bu 

rezalet oyunun seyircisi olmaya devam edeceğiz. Bundan mutlaka uzak 

durmak gerektiğini düşünüyorum.



Bugün neredeyiz? Bugün hakikaten çok daha kötü günlerdeyiz, 

geçmişten daha kötü günlerdeyiz. Geçmişten daha kötü derken, 

geçmiştekiler en azından hukuksal mevhum ve müesseseleri birazcık 

biliyorlardı. Orta seviyede bir adliye bilgileri vardı, hukuk bilgileri vardı. 

Şimdikiler hakikaten rezalet, hukukun ne dediğinden hiçbir haberleri yok. 

(Alkışlar)

Geçmişte hiçbir Yargıtay başkanımız aleyhe temyiz yasağı kalksın 

dememişti çok şükür, şimdi böyle bir Yargıtay başkanımız var. İnanılır gibi 

değil, bu ceza hukukunda, hukuk devleti kalksın demektir. Böyle bir şey 

hakikaten inanılır gibi değil, ama şunu da söylemek lazım. Geçmiş ve bugün 

arasında sıkışarak hareket etmeyelim lütfen. Bugünün yanlış olması, dünün 

doğru olduğunu göstermez. Dünün yanlış olduğu da, bugünün doğru 

olduğunu göstermez. Bu iki şeyi birbirinden ayırmayı becermemiz lazım.

Çok uzattım, sabrınız için çok teşekkür ederim, sağ olun efendim. 

(Alkışlar)



Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemelesi Hukuku 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Türkiye'de yargı bağımsızlığı konusu, ülkemizin en güncel ve önemli 

konularının başında gelmektedir. Bir ülkenin yargı bağımsızlığı sorunu 

yargıçların değil o ülkede yaşayan bütün insanların ortak bir sorunudur.

Ülkemizdeki yargıçların bir kısmının yargı bağımsızlığı konusunda 

yaşanan sorunlardan rahatsız olmayışı oldukça düşündürücüdür. Hiç kimseyi 

talep etmediği, istemediği bir yetkiye sahip kılmak mümkün değildir. Bu 

nedenle bugün bu konuyu sadece kurumsal açıdan değil bireysel açıdan da ele 

almak zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde nasıl bir düzenleme yapılırsa 

yapılsın, doğru, adil, hukuk devletinin gereklerine uygun bir muhakeme 

yapılması mümkün olmayacaktır.

Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede hakkında “kesin hüküm 

verilene kadar hiç kimse suçlu kabul edilemez” şeklindeki masumiyet 

karinesini tekrarlamanın bir anlamı yoktur. Yargıçların bağımsızlığına ve 

tarafsızlığına güvenin sarsıldığı bir ortamda yargılama sonunda verilen 

hükmün hukuki gerçeği ifade ettiği konusunda hiç kimse ikna olmaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun tutukluluğu düzenleyen hükümlerini 

tartışıyoruz, on yıla kadar tutukluluğa imkân tanıyan hükümlerini haklı olarak 

eleştiriyoruz. Uzun tutukluluk süresini kısaltması için yasama organına çağrı 

yapıyoruz. Yapılan bu çağrının anlamı nedir? Kanunda hiçbir halde 

tutuklamayı zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Hal böyle iken 

tutuklama kararı verilmesini zorlaştıran ve tutukluluk süresini kısaltan bir 

düzenleme yapması için yasama organına çağrıda bulunmanın anlamı 

hâkimlere karşı güvence aramaktır. Bir ülkede, özgürlüklerin güvencesi olan 



hâkimlerin keyfiliğine karşı önlem alma ihtiyacı ortaya çıkmışsa, o ülkede 

hukuk güvencesinin olduğundan söz edemezsiniz. 

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi.

Yargılamanın hızlandırılması için bir takım arayışlar olduğunu duyuyoruz. 

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması değil makul sürede sonuçlandırılmasının 

sağlanması gerekir. Ayrıca yargılamanın tek başına hızlı olması yargılama 

makamlarının almış oldukları kararları kendiliğinden haklı hale getirmez. 

Kanuna aykırı biçimde uygulanan bir günlük tutululuk süresi bile kişi 

bakımından telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Bu nedenle, uzun 

tutukluluk sürelerinin yargılamanın uzunluğundan kaynaklandığının 

söylenmesi, aslında tutuklama kararlarının verildiği anda haklı olduğunun 

savunulması anlamına gelir ki, bu durum yaşadığımız sorunla ilgili gerçeği 

doğru ifade etmemektedir. 

Tutuklama kararlarının gerekçesine bakarak ne karar verildiğini anlamak 

mümkün değildir. İnsanlar aynı gerekçeyle tutuklanıp aynı gerekçeyle 

salıverilmektedir. Sanıkların kovuşturma evresinde delilleri karartma 

şüphesiyle tutuklanmaları Ceza Muhakemesi Kanununa aykırıdır. Zira 

Kanunun 174. Maddesinde, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan 

mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianamenin iadesine karar 

verileceği yazılıdır. Buna göre kovuşturma evresine geçilebilmesi için esasa 

etkili bütün delillerin toplanmış olması gerekir. Böyle bir durumda halen 

delilleri karartma şüphesinden söz edilerek tutuklama kararı verilmesi 

keyfiliktir.

Bütün gücünü tutuklama kararlarından alan bir yargı düzeniyle ceza 

adaleti nasıl sağlanabilir? Ceza Muhakemesi Kanununun açık hükümlerinin 

böylesine yaygın ve sistematik bir şekilde ihlal ediliyor olması akla şu soruyu 

getirmektedir: Acaba ülkemizde gizli bir ceza muhakemesi kanunu mu 

yürürlüktedir?

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen referandum yargı bağımsızlığı 

açısından Türkiye'yi 12 Eylül 1980 darbesinden çok daha geriye götürmüştür. 

İddia edilenin aksine referandumlarla demokrasi arasında doğru bir ilişki söz 

konusu değildir. Temel hak ve özgürlükler konusunda referandum yapılması, 

insan haklarının kaderinin her türlü etkiye açık seçmen iradesine terk edilmesi 

anlamına gelir. Demokrasinin yerleştiği bir ülkede özgürlükler oylamaya konu 

olmaz. Bu konuda seçmen iradesinin güvence olduğunu ileri sürmek, 



ülkemizde olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına 

seçmenleri alet etmek demektir. 

Ülkemizde sabah akşam durmadan millet iradesinden bahsedenlerin 

gerçek niyeti, millet egemenliğini aşama aşama sona erdirmektir.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumdan milletin kendini esir alan 

bir sonucun ortaya çıkmış olmasının nedeni yürütülen etkili bir 

propagandadır. 31 Mart 1929 tarihinde bir Pazar sabahı, New York'un ünlü 

5. caddesindeki kilisede bulunanlar geleneksel paskalya kutlamasının 

ardından dışarı çıktıklarında, kilisenin merdivenlerinde son derece şık giyimli 

ve güzel iki genç kadın gördüler. Kadınlar biraz ilerledikten sonra 

çantalarından birer sigara çıkarıp yaktılar ve cadde boyunca neşeli bir şekilde 

yürümeye başladılar. Kadınların yeni yeni sigara içmeye başladığı o yıllarda 

sokakta sigara içen kadınlara iyi gözle bakılmamaktaydı. O yılın ilkbahar 

modasını yansıtan kıyafetleriyle oldukça şık bu iki kadın kısa sürede 

çevredeki insanların dikkatini çekti. Yolda birkaç dakika yürüdükten sonra 

cadde üzerinde bulunan diğer bir kilisenin önüne geldiklerinde aynı şekilde 

şık ve güzel iki genç kadın merdivenlerden inerek sanki o anda içlerinden 

gelmiş gibi diğer iki kadının yanına yaklaşarak çantalarından çıkardıkları 

sigaraları yakmak için çakmak istediler. Dört kadın ellerinde sigarayla birlikte 

yürümeye başladılar. Bu durum kısa sürede çevrede bulunanların dikkatini 

çekti. Çevrede beliren gazeteciler kadınların fotoğraflarını çektiler. Her yıl 

paskalya sonrası o yılın moda renkleri ya da şapka stili konuşulurken bu yıl bu 

kadınları ve sigaraları konuşulur olmuştu. Ertesi günkü gazetelerde 

kadınların resimleri ve konuyla ilgili haberler yayınlandı. Bu yürüyüşün 

ardından sokakta yürürken kadınlar tarafından yakılan her sigaranın kadın 

özgürlüğüne ışık tutan bir fener olduğu ileri sürüldü. O tarihten itibaren 

kadınlar arasında sigara içme oranı hızla arttı ve sokakta sigara içen kadınlara 

rastlanması olağan karşılandı. 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma sunulan 

metnin kabul edilmesi için canla başla çalışan ekibin yürüttüğü propaganda 

faaliyetinin arkasında elbette görünenin aksine en ince detayına kadar 

yukarıda sözü edilen eylemi planlamış olan Amerikan tütün şirketinin ünlü 

danışmanı Edward Bernay yoktu. Kimlerin olduğunu ise bize zaman 

gösterecek. Ancak hiç şüphesiz verilen görevi hakkıyla yerine getirenler 

olmadan bu iş kotarılamazdı. 

Bir gün ormancı elinde baltayla gelmiş ormana. Küçükten büyüğe doğru 

başlamış birer birer ağaçları yere indirmeye. İçlerinden asırlık olanı yerde 



yatarken seslenmiş ormancıya, sen beni kesemezdin ama elindeki baltanın 

sapı benden olmasa. Bütün bu dışarıdan yapılan etkili girişimlere karşın 

halkoylamasında yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran bir sonuç, içerideki 

destekçiler olmadan elde edilemezdi. 

İçinde yaşadığımız günlerde yaşanan bu olaylardan gerekli dersleri 

çıkarıp laik, demokratik ve bir hukuk devleti olarak kurulmuş olan Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin varlığını savunacağız. Dinlenmemek üzere 

çıktığımız bu yolda asla ve asla yorulmayacağız. 



 

Av. Kadir ÖZBEK
Ankara Barosu

GENEL OLARAK

İnsanın iki olmasıyla birlikte ortaya çıkan hak olgusu peşinden Adalet 

beklentisini gündeme getirmiştir. İnsanın kendi benliğinde de yer  alması 

gereken “Adalet olgusu” 'nun yaşamda görünüp gerçekleşmesi ise tarafsız, 

bağımsız yargı sayesinde olur. 

Adalet toplumların sorunudur, insanın sorunudur. Dolayısıyla Adaleti 

sağlayacak yargıcın sorunu aynı zamanda toplumun sorunudur. İnsan hak ve 

özgürlüklerini korumakla görevli yargıç, görevini gereği gibi yapabilecek 

durumda değilse, o ülkede insan haklarının güvencede olduğundan da söz 

edilemez. Bütün demokratik ülkelerde yargı fonksiyonunu ifa eden 

yargıçların, diğer kamu görevlilerinden daha bağımsız ve daha teminatlı bir 

yapıya kavuşturulması da işte bu yüzdendir. Bu durumun asıl amacı, yargıçları 

koruyarak, yargıç tarafından etkili ve tarafsız karar verilerek insanın ve 

toplumun korunmasını sağlamaktır.  Bağımsız yargı ve yargıcın güvencesi, 

aslında özgür insan ve toplumun güvencesidir. Yürütme ve yasama gücünün, 

hukuk devleti ilkesine ve demokratik toplum gereklerine uygun hareket edip 

etmediği nihai olarak yargıçlar tarafından denetlenir. Bu denetimi yapan 

bağımsız yargı, gerçekten yasama organının yerine geçerek yasa yapmamakta 

ama ortaya özgürlük ve demokrasinin güvencesi için hukuku koymaktadır. 

Gerekirse de yaratmaktadır. Bu şekilde de adaletin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. 

Felsefe, siyaset bilimi ve elbette kamu hukuku hükmedeni keyfilikten 

uzaklaştırmanın yolları üzerine düşünüyor tarih boyunca.



Aristo'dan bu yana üç kuvvetten  söz ediliyor. Montesquie'nun 

“Kanunların Ruhu”nu kaleme alışından bu yana ve hatta Locke'tan bu yana 

berrak biçimde “kuvvetler ayrılığı” fikrine de hakim insanoğlu. 

Montesquie'nun belirttiği gibi “kanunlarla özgürlük arasında tutarlı ve 

geçerli bir dengenin kurulması, bu üç devlet işlevinin ayrı organlar 

eliyle kullanılması ile mümkün olacaktır.” 

Yine bilinen birşeyi tekrarlama pahasına da olsa belirtmeliyim ki, 

kuvvetler ayrılığı kavramı ile egemenliğin tanrısal olmaktan çıkarak 

“beşeri”leşmesi arasında da bir neden-sonuç ilişkisi vardır. İktidarın ve 

onun meşruiyetinin doğrudan Tanrıdan kaynaklandığını kurgulayan bir 

devlet yapısı için iktidarın sınırlandırılması fikri de tahayyül edilemez. 

Öyleyse kuvvetli bir vurguyla belirtebiliriz ki, “mutlak gücün 

yozlaşabileceği”, “kötüye kullanıma açık bulunduğu” dolayısıyla 

sınırlanması gerektiği anlayışı üzerine biçimlenen kuvvetler ayrılığı kuramı 

ancak hukukun kaynağının beşeri olduğu, daha açık bir anlatımla laik bir 

devlet düzeninde anlam ifade eder. Bu çerçevede, laik devlet, kuvvetler 

ayrılığının olmazsa olmaz bir önkoşuludur. 

Bugüne geldiğimizde tüm dünyanın tecrübe ettiği bir gerçeklikle karşı 

karşıyayız; yasama ve yürütme erklerinin ayrılığı silikleşmiştir. Özellikle 

parlamenter sistemde yasama ve yürütme ayrılığı sadece teorik düzlemde 

vardır. Duverger' ye atıfla belirtebiliriz ki, disiplinli siyasi partiler rejimini 

dikkate aldığımızda parlamenter sistem için yasama ve yürütme erklerinin 

ayrılığından bahsetmek zordur. Öyleyse, -evrensel bir vakıa- olarak 

belirleyebiliriz ki günümüzde kuvvetler ayrılığı, ancak ve sadece 

“yargının kati ve külli bağımsızlığına” tekabül eder.

Yargı bağımsızlığının varlık nedenini “mutlak gücü sınırlamak” olarak 

tespit ettiğimizde, genel olarak siyaset kurumunun yargı bağımsızlığını 

gerçekleştirmek konusunda en hafif  deyimle neden tereddütlü olduğunu da 

görmek çok kolaylaşır. Mutlak güç, belki de bir refleks olarak hukukla 

dahi olsa sınırlandırılmak istemez. 

Ancak ne ilginçtir ki, yargı bağımsızlığı her yurttaş için olduğu gibi belki 

de öncelikle siyasetçi veya muktedir için gereklidir. Çünkü ikbal daimi 

değildir, kudret geçicidir. Ne yazık ki Türkiye bu durumu çok acı bir 

tecrübeyle yaşamıştır. Eğer, 1950'li yıllarda Demokrat Parti yargı 

bağımsızlığını kurumsallaştırmış, içselleştirmiş olsaydı, belki de bir 

Başbakan'ın idama gidişiyle sonlanan acı verici süreci bu Ülke yaşamamış 



olacaktı. 

Bu vesileyle bir kere daha belirtmeliyim ki, yargı bağımsızlığı yargıca 

tanınmış bir ayrıcalık, bir soyluluk payesi değildir. Yargı bağımsızlığı istisnasız 

her yurttaş, her kurum için yaşamsal önemde bir güvence; yargıç içinse ağır 

bir sorumluluktur. Freud'un “özgürlük sorumluluktur” deyişinden 

esinlenerek söyleyebiliriz ki “bağımsızlık sorumluluktur”. Çünkü bir 

adım ötesinde keyfilik, daha da ötesinde yargı gücünün kötüye kullanılması 

olanağı vardır. Yargı faaliyeti sırasında, taraflı ve adaletsiz davranılması, adil 

yargılanma hakkının ihlali büyük felakettir. 

Yargı bağımsızlığı kavramının doğrudan ilişkili olduğu bir müessese de 

hiç şüphesiz demokrasidir. Bugün artık “çoğulcu demokrasi” yi 

savunurken, çoğunluğun iktidara getirdiğinin her yaptığı meşru ve doğrudur 

anlayışını benimsemek hukuki açıdan ilkel, geri kalmış bir tavırdır. 

Günümüzde ileri bir kavram olarak demokrasiden söz ederken, hiç şüphesiz 

çoğulcu demokrasiyi kastediyoruz. Yine hiç şüphe yok ki yargı bağımsızlığı, 

çoğulcu demokrasi bakımından yaşamsal değer taşır. Çünkü çoğulcu 

demokrasi her şeyden önce güçsüz olanı, azınlıkta kalanı koruma 

amacındadır ki; bağımsız bir yargı olmaksızın bu amacın gerçekleşmesi 

imkan dışıdır. 

Yargı bağımsızlığı aynı zamanda tarafsızlığın da önkoşulu ve 

güvencesidir. Tarafsızlık sözcüğü görünümde veya fiili olarak taraflılık 

olmamasını içerir. Bağımsızlık sözcüğü ise, geleneksel kuvvetler ayrılığının 

bir yansıması olan, anayasal bağımsızlığı yansıtır. Bağımsızlık, yargısal 

görevin fiilen yerine getirilmesi sırasındaki davranış veya içinde bulunulan 

durumdan çok, yargıcın başkalarıyla özellikle de yürütme organıyla 

ilişkilerinin ve statüsünün güvencelerine veya nesnel koşullarına dikkat 

çeker.( Commentary on the Bangalore on Judicial Condust, s. 35-36, para.24. 

Yargı bağımsızlığının üzerinde yeterince durulmadığını düşündüğüm bir 

unsurunu da hatırlatmak istiyorum; bütçe bağımsızlığı. Bu Ülkenin 

Adliyelerinin geneli ve hatta Yargıtay binası dahi yargı bağımsızlığının nasıl 

“yargının bağımsızlığı” na dönüştüğünü göstermeye yeter de artar bile. 

Köhne binalar, döküntü salonlar, “Adliye Sarayı” nitelemesini ironik bir 

şakaya dönüştürür. Bu çerçevede yargının bütçe bağımsızlığı da mutlaka 

düşünmemiz, irdelememiz gereken bir konudur. 

Bu cümleden olmak üzere bir belirlememi de dikkatinize sunmak 

istiyorum. Farklı yargı kollarına farklı mali olanakların sağlanması 



yargıya karşı kullanılan bir “böl-yönet” tekniğidir. Somut olarak 

söylemek gerekirse, “Anayasa yargısına” sağlanan imkanların Adli ve İdari 

yargıdan esirgenmesini, hukuki ve mantıki gerekçelerle açıklamak güçtür. 

Türkiye'de uzun süre bir slogana sarılanlar oldu. Dediler ki, “Yargı 

siyasallaştı”. Bugün ise, gerçek ve büyük bir tehditle karşı karşıyayız. 

Türkiye'de “siyaset yargısallaşmıştır.” Meclis kürsüsünde, seçim 

meydanlarında, siyasi partilerin grup toplantılarında güncel davalara ilişkin 

kesin ve keskin hükümler kurulmakta, delilsiz, tanıksız, dosyasız ahkam 

kesilmektedir. Üzerine basa basa bir kere daha vurguluyorum, “siyaset 

yargısallaşmıştır”.

Üstelik bu konuda, aynen siyaset kurumu gibi Türk basınının 

önemli bir bölümünün de ilkeli davranmak kaygısını taşımadığına 

üzüntüyle tanıklık ediyorum. 

Bu yaygın tavır, mahkemeleri haksızlık ve adaletsizliğe alet etme, araç 

kılma gayretidir ki, bu tavrı ne vicdan ne de hukuk kabul edebilir.

Yargı bağımsızlığı kapsamında konuşulmaması eksiklik olacak bir husus 

da “hukuki bağımsızlık” ile “fiili bağımsızlığın” aynı şeyler olmadığıdır. 

Unutulmamalıdır ki, yeryüzünün en mükemmel anayasası ile en bağımsız 

yargısını kurmuş ve güvencelendirmiş de olsanız, nihayetinde uygulama 

insanların ellerinde şekillenecektir. Öyleyse yargı bağımsızlığını 

gerçekleştirmek için hukuki bağımsızlık gereklidir, ancak yeterli değildir. 

Yargı bağımsızlığının fiilen sağlanması, “hakimin dirayetine”, 

“siyasetçinin bilincine” ve nihayet “kamuoyunun hassasiyetine” 

muhtaçtır.

- Yargılamanın Bağımsız Görünümü

 Yargıçlara getirilen güvencelerin yanı sıra, mahkemelerin bağımsız bir 

görünüm sunması da gerekir. AİHM önüne gelen pek çok davada, 

mahkemenin görünümüne önem vermiş ve bağımsız bir görünümü olmayan 

mahkemenin AİHS md. 6/1'i ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Çünkü AİHM'a 

göre “ adaletin yerine getirilmesi yetmez, yerine getirildiğinin görüldüğü de 

gereklidir.” AİHM, yargı yerinin bağımsızlığına ilişkin güvenceler olup 

olmadığına, yargı işlevini yerine getirirken kamu otoritelerinden talimat alıp 

almadığına bakmanın yanı sıra bağımsız bir görünüm verip vermediğini de 

incelemektedir. 

Bangolar Yargısal Davranış İlkelerine göre, yargının toplum gözünde 

bağımsız olarak algılanması ve güven duyulması için yüksek yargısal 



standartların sergilenmesi de gerekir. 

Hiç şüphe yok ki yargı bağımsızlığı ile yargının insan unsurunun çağlayan 

kaynağı olan hukuk fakültelerinin niteliği arasında da doğrudan güçlü bir bağ 

vardır. Hukuk fakültelerinin sayısal artışının, nitelikte azalışa, 

aşınmaya neden olduğunu da üzülerek görmekteyiz.

HSYK'NIN OLUŞUMU VE ÜYELERİN SEÇİMİNE İLİŞKİN 

DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Bağımsızlık ve Tarafsızlık Açısından Değişikliğin 

Değerlendirilmesi

Anayasa'nın 159. Maddesi değiştirilerek, Kurulun asıl üye sayısı 22, yedek 

üye sayısı 12'ye çıkartılmıştır. Bakanın Başkan, Müsteşarın tabii üye olarak 

kaldığı kurul üyelerinin seçiminde, hakim ve savcı sınıfı dışındaki kişilerin 

seçilmesi suretiyle karma bir sistem öngörülmüştür. 4 asıl üye, yüksek 

öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile 

avukatlar arasından Cumhurbaşkanı ;  3 asıl ve 3 yedek üye Yargıtay üyeleri 

arasından Yargıtay Genel Kurulu ;  2 asıl ve 2 yedek üye Danıştay üyeleri 

arasından Danıştay Genel Kurulu ;  1 asıl ve 1 yedek üye Akademi Genel 

Kurulu üyeleri arasından Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu ;  7 asıl ve 

4 yedek üye birinci sınıf  adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ;  3 asıl ve 2 

yedek üye birinci sınıf  idari hakim ve savcıları  arasından idari yargıda görevli 

hakim ve savcılar tarafından seçileceği hükme bağlanmıştır. ( Değişik AY m. 

159, III)

2- Demokratik Meşruiyet açısından Değişikliğin 

Değerlendirilmesi

Eski sisteme göre kurul üyelerinin doğrudan Yüksek Mahkemeler 

tarafından seçilmeyip, gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 

atanmasının Kuvvetler ayrılığı ilkesine ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğu 

kabul edilip eleştirilirken; Cumhurbaşkanına hiçbir sınırlama olmaksızın 

hukukçular arasından doğrudan atama yetkisi tanınmakla yürütmenin 

etkinliği pekiştirilmiştir. Genellikle belli bir siyasi partiye üye olup, onun 

desteğiyle seçilen, tek başına yaptığı işlemler yargı denetimine tabi olmayan 

ve siyasi sorumluluğu bulunmamakla birlikte yetkili ama sorumsuz bir 

Cumhurbaşkanı'nın genelde yargı organlarına özelde ise Kurula üye ataması 

yargı bağımsızlığını ihlal etmektedir. Bu durum bakanlık veya hükümet 

tarafından ihtiyaç duyuldukça referans alınan AB uzmanlarının görüşleri ve 

raporları ile de bağdaşmamaktadır. AB istişarı ziyaret raporlarında genel 



olarak bakan ve müsteşarın kurul üyesi olması dışında diğer üyelerin 

cumhurbaşkanı tarafından atanması da yargı bağımsızlığını olumsuz 

etkileyen bir unsur olarak kabul edilmiş ve buna dayanak olarak 

Cumhurbaşkanı'nın her üyelik için Yargıtay ve Danıştay tarafından  

belirlenen 3 kişilik listeden 1 kişi tercih ederken “ bilerek veya bilmeyerek 
1

siyasi görüşlerini yansıtma olasılığı ”  gösterilmiştir. Şu an ki demokrasi 

kültürümüze göre, iktidara gelen her partinin Yasama iradesi 

üzerindeki etkisi dikkat alındığında, sonuç itibariyle yargının, Yürütme 

organına bağlı hale gelmesine yol açacaktır. 

Değişiklik ile, cumhurbaşkanı hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın 

hukukçular arasında 4 üye belirleme hakkına sahip olmaktadır. Bakan ile 

Müsteşar da kurul üyesi oldukları için kurulun 22 üyesinden 6 sı yürütme 

organı tarafından belirlenmektedir. Türkiye Adalet Akademisi Genel 

Kurulunun ağırlıklı olarak bakanlık bürokratlarından oluştuğu dikkate 

alındığında Yürütme organının doğrudan seçtiği üye sayısı 7 ye 

yükselmektedir. Bu da kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olup; yürütme 

organının kendisini denetlemekle görevli olan yargı organını hegemonyası 

altına alması anlamına gelmektedir.  

Özellikle ve önemle belirtmek gerekir ki müsteşarın kurulda yer alması 

gerek Türkiye'de gerekse üyesi olmaya çalıştığımız AB tarafından genelde 

eleştirilen bir durum olmasına rağmen; demokratikleşme iddiası ile yapılan 

değişiklikte bu yanlışlığın artarak devam ettirilmesi anlaşılır değildir. 

Bu durum AB komisyonunun Türkiye 2006 ilerleme raporunda “ … 

Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulun oy hakkına sahip 7 üyesinden ikisini 

oluşturmaktadır. Geri kalan 5 üye de Danıştay ve Yargıtay üyeleri arasından 

atanmaktadır. Bu yapı, …. yukarıda belirtilen diğer hususlarla birlikte 

yürütmenin Türkiye'de ki hakimlerin mesleki ilerlemelerini yönelik alınacak 
2 kararları etkileme potansiyelini yaratabilir…”  denilmek suretiyle açıkça 

eleştirilmiştir. 

Keza 2007 İlerleme Raporundan  “….yargının bağımsızlığı ve 

tarafsızlığı konusundaki kaygılar sürmektedir…Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu, Temyiz Mahkemesi ve Danıştay bünyesinde ki münhal kadrolara, 

Adalet Bakanı ve Müsteşarının toplantılara katılmamaları nedeniyle hakim 

1  Bkz AB komisyonu 1. İstişari Ziyaret Raporu, s.49
2 AB Komisyonu “Türkiye 2006 ilerleme raporu” s.8
3 AB  Komisyonu “Türkiye 2007 ilerleme raporu” s.9



3seçememiştir….”  2008 raporunda “… yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı 

konusunda endişeler devam etmektedir. Reform stratejisinin bu konuları ele 
4

alması beklenmektedir….”  denilerek, yargı bağımsızlığını zedeleyen 
5

düzenlemelerin ortadan kaldırılmasının zorunluluğuna değinilmiştir .

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yargıyı güçlendirmek, 

yasama ve yürütme ile olan ilişkilerini sağlam bir zemine oturtmak, 

vatandaşın yargıya olan güvenini tesis edip geliştirmek amacıyla kurulan ve 

Avrupa Konseyine üye devletler  tarafından temsil edilen “ Avrupa Yargıçları 

Danışma Konseyi” de paralel bir yaklaşımla, Hakim ve Savcılar hakkında 

karar almaya yetkili olan “ Yargı Konseylerinin/Kurullarının ” yapılanması ve 

çalışmasında, yasama veya yürütme (ör.devlet başkanı, bakan ) erkindeki veya 

idare (ör. Müsteşar, genel müdür vs.) içindeki kişilerin ya da aktif  

siyasetçilerin bulunmasının, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığına aykırı 
6olduğuna işaret etmiştir .

Avrupa Yargı Kurulları Ağı'na (ENCJ) üye olma koşulları 

arasında, kurulun yasama ve yürütmeden bağımsız olması da şart 
7koşulmuştur . ( AYKA şartı 6/1) 

3- Hukuk Devleti açısından Değişikliğin Değerlendirilmesi

Kurulun tüm disiplin kararlarına karşı idari yargı yolunun açılması 

gerektiği eski HSYK ve öğreti tarafından ifade edilmesine rağmen, 

sadece ihraç kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının 

öngörülmesi hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Özellikle Kurulun 

oluşumunda hakim sınıfından olmayan üyelerin bulunması ve Kurul 

üyelerinin önemli bir kısmının yürütme organı tarafından belirlenmesi 

karşısında, hakim ve savcıların mesleki geleceklerini etkileyen disiplin 

kararlarının tümüne karşı yargı yolunun açılması daha da önemli hale 

gelmektedir. Önceki HSYK tarafından kurulun tüm kararlarına karşı kararları 

ile ilgili olarak açıklık ve şeffaflığın sağlanması ve  itiraz ve yargı yoluna 

başvurabilme hakkının tanınması önerilmiş fakat değerlendirilmemiştir. ( 

HSYK'nın Temmuz 2009 tarihli görüşü s. 9-10)

Hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri, idarenin hiçbir eylem 

4 AB Komisyonu “Türkiye 2008 ilerleme raporu” s. 72

5 AB Komisyonu “Türkiye 2009 ilerleme raporu” s 11 6 AB Komisyonu uzmanlarınca düzenlenen 
Türk yargı sistemi ile ilgili 3. İstişari Ziyaret Raporunun 6. Sayfasında “Adalet Bakanı ve Müsteşarının 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğinden çıkarılması için Anayasanın 159. Maddesinin değiştirilmesini 
tavsiye ediyoruz.” İfadesi kullanılmıştır.

7 AYDK raporu, p.23 vd. 



ve işleminin yargı denetimi dışında kalmamasıdır. Memurlar ve diğer kamu 

görevlilerine ilişkin olarak bütün disiplin cezalarının yargı denetimine tabi 

olması benimsenirken kurulun meslekten çıkarma cezası haricindeki 

disipline ilişkin kararlarına yargı yolunun kapatılması, Anayasa'nın 125 

inci maddesi ile çelişmekte, kanun önünde eşitlik ve hukuk devleti ilklerine de 

uymamaktadır. (AY m. 2,10)

4- Uluslararası Standartlara ve Avrupa Birliği Belgelerine göre 

Değişikliğin Değerlendirilmesi

Uluslararası standartlar incelendiğinde, kurul veya bezeri yüksek yargı 

konseylerinin oluşumuna ilişkin tek bir sistemin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Ancak uluslararası metinlerde tüm üyeleri hakimlerden oluşan ve atamalarda 

yürütmenin etkisi olmayan modelin esas alındığı görülmektedir. Karma 

model istisnai olup, daha çok eski demokrasilerde uygulanmaktadır. Bu 

modelde dahi üyelerin önemli bir çoğunluğunun hakim olması, siyasi otorite, 

hükümet veya yürütme tarafından atanmaması, hakimler dışındakilerin 
8parlamento, yürütme veya idarenin üyesi olmaması esastır . 

Uluslararası standartlara Göre Değişikliğin Değerlendirilmesi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Hakimlerin Bağımsızlığı, 
9 Etkinliği ve Rolü Hakkındaki R (94) 12 sayılı tavsiye kararı :

“Prensip I – Hakimlerin Bağımsızlığı Hakkında Genel Prensipler 

a. Hakimlerin bağımsızlığının korunması, geliştirilmesi ve buna saygı gösterilmesi 

için gerekli olan tüm tedbirler alınmalıdır.

b. Yasama ve yürütme erkleri, hakimlerin bağımsızlığını ve onların bağımsızlığını 

tehlikeye atacak adımlar atılamamasını sağlamalıdır.

c. Hakimlerin mesleğe kabul edilmesine ilişkin bütün kararlar objektif  kriterlere 

dayalı olmalıdır. Hakimlerin seçimi mesleğe alınması, onların niteliklerini, 

dürüstlüklerini, kabiliyetlerini ve mesleki yeterliliklerini, göz önüne alan bir liyakat 

esasına dayalı olmalıdır. 

Hakimlerin seçimi ve meslek yaşamı ile ilgili bütün kararları veren otorite, 

hükümetten ve idareden bağımsız olmalıdır.” 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin bakanlarından oluşan Bakanlar 

Komitesince kabul edilen ve tüm uluslar arası metinler arasında en üst ve en 

önemli belgelerden birisi olan yukarıdaki Avrupa Konseyi tavsiye 

kararında belirtildiği gibi temel ilke, Kurulun hükümetten ve idareden 
8 AYDK Raporu p.16. 23-32; Venedik komisyonu Raporu p.5-6 
9 http://www.coe.int-19.5.2010   



bağımsız olması, bu bağımsızlığın korunması için üyelerinin yargı mensupları 

tarafından seçilmesi, kurallarını kendisi koyması ve bu husun da kanunla 

teminat altına alınmasıdır. Avrupa konseyinin tavsiyesi budur. Ancak, bu 

tavsiyeye aykırı demokratik gelenekler varsa “ … pratikte hakimlerin atanmasına 

ilişkin işlemlerin şeffaf  ve bağımsızca yapılmasını ve buna ilişkin kararların, yukarıda 

sayılan objektif  kriterlere ilişkin olanlar hariç, hiçbir surette etkilenmemesini sağlayacak 

garantiler…”olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Nitekim, yürütme organının etkili olduğu atama modellerinin sadece eski 

demokrasiler için tarihten gelen belli bir hukuk kültürüne sahip olmaları 

nedeniyle tasvip  edilebileceği; ancak genç veya yeni demokrasiye sahip olan 

ülkeler için ise henüz böyle bir tarihsel hukuk kültürü gelişmediği ve 
10suistimaller önlenemediği için önerilmediği açıkça belirtilmiştir . Bu  

nedenle Fransa, İtalya; Almanya, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa Birliği üyesi 

olup, köklü demokrasi geleneğine sahip ülkelerdeki sistemin ülkemize örnek 

olarak sunulması; hatta Almanya, İngiltere ve Avustralya'da yargı kurallarının 
11dahi bulunmamasının çağdaş bir uygulama olarak gösterilmesi  , uluslar arası 

standartlarda ifade edilen gerçeklerle örtüşmemektedir. 

Ülkemizde yargı bağımsızlığı, hakim güvencesi, hukukun 

üstünlüğü, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti gibi anayasal ilkeler 

hala tartışma konusudur. TBMM'nin oluşumunda etkin bir biçimde söz 

sahibi olan,  siyasi parti başkanlarıdır. Halkın kendi serbest iradesi ile 

milletvekili adaylarını doğrudan belirleme ve tercih etme hakkı dahi yoktur. 

Bazı dönemlerde kısmen de olsa ön seçimle belirlenen adayları, parti 

yönetiminin tayin ettiği delegeler seçmiştir. Burada da halkın tercihi ve siyasi 

katılımı zaafa uğratılmaktadır. Siyasi partiler ve seçim kanunları, halkın geniş 

oranda katılımını önlemiştir.

Halkın siyasi katılımımda tercihi, kapalı bir kutu olan siyasi partiler 

olmaktadır. Adaylarını benimsese de benimsemese de bir siyasi partiyi tercih 

etmek zorunda kalmaktadır. Görülen bu tabloda yürütme organının, 

Kurulun 7 üyesini doğrudan belirlenmesi, daha işin başında ister istemez bir 

siyasallaşmaya neden olacaktır. Bu konu duraksamaya meydan vermeyecek 

derecede açıktır. Ülkemizin bu kapsamdaki özgün koşulları dikkate 

alındığında, yürütme organının 7 üyeyi seçebilmesi yargı bağımsızlığını tehdit 

eden önemli bir faktördür. 

10 Venedik Komisyonu Raporu, p. 5-6 
11 Bkz. Hakimler ve savcılar yüksek Kurulu2nun Yeniden Yapılandırılması, Adalet Bakanlığı Yayını, s. 13-17.



 AB Belgelerine göre Değişikliğin Değerlendirilmesi

AB bu konuda hazırladığı istişari ziyaret raporları ile tarama ve ilerleme 

raporlarında özetle;

1- Anayasa 'nın 140, VI ıncı maddesinin Anayasa metninden 

çıkartılarak, bunun yerine yargının idari görevlerinde yegane 

sorumluluğun yine bizatihi yargının kendisine bırakıldığı bir 

düzenlemenin yapılması,

2- Hakim adaylarının seçimi sürecinde Bakanlığın etkisinin kaldırılması; 

halen ağırlıklı olarak Bakanlık tarafından yapılan hakim adaylarının 

seçiminin Kurula ya da TAA'ya bırakılması,

3- Hakim adaylarının seçiminin liyakat esasına dayalı olarak nitelik, 

yetenek, verimlilik ve dürüstlük ölçütleri dikkate alınmak suretiyle 

yapılabilmesini teminen objektif  kriterlerin belirlenmesi,

4- Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimde Bakanlığın etkisinin

kaldırılması,

5- Anayasa'nın 159 uncu maddesinin, Bakan ve Müsteşarın Kuruldan 

çıkartılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi,

6- Hakimlerin atanmaları ve nakilleri hususunda Bakan ve Müsteşarın 

sahip oldukları yetkilerin kaldırılması,

7- Cumhurbaşkanının kurula üye atama yetkisinin kaldırılması; 

mahkemelerden seçilen üye sayısının artırılarak hakim ve savcıların 

Kuruldaki temsilcilerini bizatihi kendilerinin seçmeleri hususunda 

yetkilendirilmeleri,

8- Kurulun kendine ait fonu, sekreteryası ve binası olması,

9- Anayasa'nın 144 üncü maddesi  ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 

Kanunu'nun değiştirilip adalet müfettişlerinin Bakanlık merkez teşkilatı 

içerisinden çıkartılarak, Kurulun doğrudan denetimi altında çalışmak 

üzere atanmaları ve Kurulun doğrudan denetimi altında çalışmak üzere 

atanmaları ve Kurulun bir yargı mensubuyla ilgili olarak araştırma veya 

soruşturma için talepte bulunma ve izin verme açısından tek yetkili otorite 

olması,

10- Hakim ve savcılara kendileri ile ilgili tutulan dosyalara erişme hakkının 

verilmesi,

11- Kurulun kendi bütçesinin olması ve üyelerine hem bütçenin 

hazırlanması sırasında danışılması hem de bu bütçenin iç tahsisatı ve 



yönetimi konularında kurul üyelerinin sorumlu olması; Kurul ile TBMM 

üyeleri arasında adaletin yönetimi ile ilgili yasal reformların tartışılacağı 

resmi toplantıların yapılması,

12- Anayasa'nın 159 uncu maddesinin, bir hakimin hakkında verilmiş 
Kurul kararına karşı, ilk karardan sorumlu olanlar dışındaki üyelerden 
oluşan bağımsız bir yargı organına itiraz edebilmesine olanak verecek 
şekilde değiştirilmesi,

Önerisinde bulunmuştur.

Yeni düzenlemeyle karşılaştırıldığında öngörülen yargı bağımsızlığının 
ne ölçüde ve nasıl sağlandığı daha iyi anlaşılacaktır.

SONUÇ OLARAK;

 Uluslararası Standartlar ile AB Belgelerindeki İlkelerden Çıkan 
Sonuç

Cumhurbaşkanının yürütmenin başı olması nedeniyle 4 kurul üyesini 
ataması ve idarenin içinde yer alan Müsteşarın Kurulun doğal üyesi olması 
uluslar arası standartlara aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Müsteşarın Kurulda yer alması şeklinde bir 
örnek, Avrupa ülkelerinde yoktur. AB ilerleme ve İstişari ziyaret 
Raporlarında defalarca Müsteşarın kurul üyesi olmasının yargı bağımsızlığını 
zayıflattığı belirtilmesine rağmen, Kanun ile müsteşarın kuruldaki varlığının 
devam ettirilmesinin öngörülmesi doğru olmadığı gibi bu durumun 

12 savunulması gayretleri de  tespit olunan gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 

Yine idarenin içinde yer alan ve büyük çoğunluğu Bakanlık 
bürokratlarından oluşan TAA Genel Kurulunun da bir üye seçmesi, 
zikredilen uluslararası belgelere uygun değildir. 

Kurul, yürütme organının temsilcisi olan Bakanın yönetimine bırakılıp, 
Bakanlığın bir dairesi haline dönüştürülmekte; başkanın ( Bakanın) 
yetkilerinden bir kısmını Başkanvekiline devredebileceği öngörülmektedir. 
Bu durumda bakan, istediği zaman belirli yetkilerini devredecek, 
istediği zaman geri alacaktır. Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı 
ilkelerine aykırı bu düzenlemeler ile Bakanlığın hukuka aykırı eylem ve 
işlemlerine anayasal garanti getirilmektedir.

İlk bakışta anılan haklı eleştirilerin karşılandığı şeklinde bir izlenim 
12  Bkz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun Yeniden Yapılandırılması, Adalet Bakanlığı Yayını, s. 24-25
13 Nitekim, hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunun yeniden Yapılandırılması, Adalet Bakanlığı Yayını s. 345. 

'te mevcut yapıya ilişkin eleştirilerin karşılandığı yönündeki görünüş önemli bir yenilik olarak kamuoyuna 
yansıtılmıştır. 



13 uygulanmaktaysa da  söz konusu hükümlerin içerikleri incelendiğinde; 

mevcut yapıya yönelik eksiklik ve yanlışlıkların giderilmediği, aksine bu 

yanlışlık ve eksikliklerin perdelenerek pekiştirildiği görülmektedir. 

Kurulun yönetim ve işleyişine ilişkin kanunda yer alan düzenlemeler ise 

eşine az rastlanır şekilde yürütmenin mutlak hakimiyetini sağlamaya yönelik 

hükümler içermektedir.

11 Ekim 2010 tarihine kadar üye ve Başkan Vekili olarak görev yaptığım 

HSYK 'daki çalışmalarımız sırasında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve daha sonrasında 12 Eylül 2010 

Referandumunu takip eden günlerde hazırlanan 6087 Hakimler Savcılar 

Yüksek Kurulu Kanunu taslağı ile ilgili olarak Adalet Bakanlığınca 20 kurum 

ve kuruluştan görüş istenmesine rağmen Yüksek Kurul üyelerinden görüş 

istenmemiş ancak kurulun seçimle gelen üyeleri, (Anayasanın 159/2 

maddesi ifadesidir.) görev bilinci içerisinde strateji belgesi ve kanun taslağını 

ayrı ayrı incelemiş, yargı bağımsızlığının korunması adına değerlendirmeleri 

ve görüşleri sunmuştur. Bu görüşlerde yazılanlar, çalışmalar sırasında dikkat 

ve projektörlerin yargı bağımsızlığı noktasına toplanmasına yönelik olup 

Avrupa Birliği belgelerinde ve görüşmelerinde yer alan kriterler ile Yargı 

Bağımsızlığı, şeffaflık, yargısal güvence ile ilgili değişiklikler beklenirken  

değerlendirilmeye alınmadığını da görmüş bulunmaktayız.  

Sanki Yargı Bağımsızlığı sağlanıyor gibi yapılarak adeta  yargının üzerine 

basılmıştır. 

Hani bizde deniyordu ya “ Yargı yargıya bırakılamaz.”

Bağımsız yargı tüm toplumlar için demokrasinin en temel direğidir. 

Bağımsız bir yargı sisteminin tesisi için bağımsız hakimlerin mevcudiyeti 

şarttır. Öyle ki bu hakimlerin atanmaları veya görevden alınmaları veya 

benzer işlemlerini yargısal düzenleyici organ tarafından yapılması veya halkı 

temsil eden yüksek makamlar ya da onların temsilcileri tarafından ama 

muhakkak surette yargısal düzenleyici organın tavsiyesi doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi gerekir. ( Budapeşte Konferansı ortak açıklama mad.1.) 

Anayasa değişikliği sırasında Türk yargı organları gerektiği şekilde 
muhatap alınmamıştır. Uyarıların üzerinde durulmamış  ve aslında kalıcı 
olması gereken bir metin yerine her zaman tartışılacak bir düzenleme ortaya 
çıkartılmıştır. Bu düzenlemeler yürütmenin yargı üzerindeki bugüne kadar 
eleştirilen etkilerini azaltmak yerine bu etkileri artıracak bir takım bağlantılar, 
örtülü ve gizlenmiş bağlantı noktalarını içermektedir. Bu haliyle bir 



takım önerilerine uyduğu gibi yapılarak adeta Avrupa Birliği Türk 
Yargısına karşı kullanılmıştır. 

Bugün ülkemizdeki yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi manzarasına 

baktığımızda Yargı, 82 Anayasası'nın 140/6. Maddesi ile adeta yarı bağımlı 

hale getirilmiş, yargıç ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanlığına 

bağlanmıştır. Bu bağlılık bugüne kadar korunmuş, bugün yargı reformu adı 

altında yapılan Anayasa değişikliklerinde ise uyarılara rağmen her nedense 

dikkate alınmamış aksine bu bağlılık korunarak bağlılık ekseninde HSYK 

yönünden yürütmeye daha bağımlı kılınan bir yapı inşa edilmiştir. 

Geçtiğimiz dönemde (Anayasa değişikliğinden önce) Yargı, yürütmenin 

onaylamadığı her kararı nedeniyle hakarete varan saldırılarla karşılaşmış, 

halkın yargıya olan güveni aşındırılmaya çalışılmış, örgütlenen ve 

hukuksuzluklarına karşı duruş sergileyen yargıç ve savcılar türlü 

soruşturmalar ve yürütme güdümündeki medya destekli 

kampanyalarla taciz edilmişlerdir. 

Geçmişte HSYK'nın çalışmaları engellenmiş, 2 büyüktür 5, hatta 1 

büyüktür 6 düşüncesi ve taktiği ile hareket edilmiş hatta bir ara Adalet 

Bakanlığı'nca Anayasal Kurulun çalışmalarına ara verildiği dahi 

açıklanabilmiştir. En son da Anayasa değişikliği ile yargı bir kez daha hedefe 

alınarak, toptan etkisiz kılınması için Yüksek Kurul nerdeyse onun 

kontrolünde bir sekreteryaya dönüştürülmüştür. 

Kurula yüksek Mahkemelerden gelen üye sayısının bu derece az 

tutulması da anlamlıdır. 

Hukuk bir toplumda, belirli bir zamanda birey ile birey, bireyle devlet 

arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. Hukuk devleti ise 

yönetenlerin de hukuka bağlı oldukları devlet anlayışıdır. Bir diğer ifade ile 

de; kuvvetler ayrılığının, laikliğin, bağımsız yargının, adil yargılanma 

hakkının temel hak ve özgürlüklerinin özümsenip uygulandığı sistemdir. 

Bütün bunlara öncelikle ve eksiksiz ihtiva eden ve korumaya alan ve 

yürütmenin bağımsız yargı tarafından denetimini öngören Anayasalar 

Çağdaş Anayasa özelliklerini taşırlar. 

Referandum öncesinde Anayasa değişikliğine “Evet” çoğunluğunun 

sağlanabilmesi için yapılan her türlü haksız ve olumsuz propagandalar ile 

yargı itibarsızlaştırmaya çalışılmış bunun ötesinde yeni teşkil edilecek 

HSYK 'ya yargıç ve savcılar arasından yapılacak seçim için   Bakanlık 

bürokratları da yoğun şekilde adeta görevlendirilerek tüm ülke yargı 



çevresinde çalışmalar yapılmış, gerçekleşen Anayasa değişikliği sonrasında da 

Adalet Bakanlığı'nın aktif  bürokratları tam listeleri ile yeni kurul içinde ana 

unsur olarak yer almış ve Bakanlığın özlediği ve istediği HSYK 

oluşturulmuştur.  Daha sonra yüksek mahkemelere yapılan seçimler, 

çıkartılan kararnameler ve özellikle Yüksek Mahkemeler bünyesinde yapılan 

seçimlerde defalarca  blok oy uygulaması şeklinde adlandırılan gelişmelere 

tanık olunmuştur. Bu koşullarda Yargı Bağımsızlığının gerçekleştirildiğini 

söylemek sanırım mümkün değildir.  Yargıyı ayaktaki pranga olarak 

görmek ise büyük haksızlıktır. 

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen bir kısım soruşturmaların ve açılan 

davaların başından beri, şüphelilerin gözaltına alınması ve yakalanması,  

ifadesi için çağrılması, konut ve işyerlerini aranması, suçlama konusu eylemle 

ilgili eşyaya el konulması, iletişimin tespiti, telefonların dinlenmesi ve gizliliğe 

uyulmaması,   uzun tutukluluk süreleri, savunma hakkının ihlali ve benzeri 

uygulamalardaki özensizliklerin, insan hakları ve adil yargılanma hakkının 

ağır ihlali boyutlarına vardığı, “şüphe sanık lehine değerlendirilir” kuralının, 

şüphe sanık aleyhinde değerlendirilir” şeklinde uygulandığı, kişilerin 

mağduriyetlerine sebep olunduğu  şeklindeki  iddia ve yakınmalar sonucu, 

yargının tarafsız hareket etmediği, bağımsız olmadığı yolunda ki yaygın 

tartışmaları hep birlikte görmekteyiz. Bu durumda maalesef  devletin temel 

kurumları arasında telafisi mümkün olmayacak ağırlıkta, çekişmelere,  

yıpranmalara ve bunlara paralel olarak toplum ve kamuoyunun kutuplara 

ayrılmasına neden olduğu, özellikle de her türlü etki ve yönlendirmeden uzak 

olması gereken soruşturmaların ve yargılanmaların , inandırıcılığını, 

tarafsızlığını ve sonuçlarını tartışılır hale gelmesine sebep olunduğu 

yolundaki yakınmalar, göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. 

Ankara Barosu tarafından düzenlenen bu Kurultay' da ki konuların içeriği 

alt alta konulduğunda, ortaya çıkan tablo sanki yaşanmakta olan sıkıntıları 

vurgulamaktadır.

Maalesef, yıllar önce ilk tepki olarak yargının savunma konumuna 

düşürülmesinin , kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyeceği, hukuk devletinin 

çatısının çökeceğini ifade ettiğimiz noktadan, daha kötü bir durumda 

olduğumuzu düşünüyorum. 

ÖZETLE  ;
Hukukun üstünlüğünün kaynağı Yargı Bağımsızlığıdır. 
Yargı Bağımsızlığı, aynı zamanda Hukuk devletinin ana unsurudur.



Laik devlet, kuvvetler ayrılığının;  kuvvetler ayrılığı ilkesi ise yargı 

bağımsızlığının ön şartıdır. 

Yargı bağımsızlığı; özgürlüklerin, kişi hak ve onurunun, demokratik laik  

Atatürk Cumhuriyetinin de teminatıdır. 

Türkiye de ki sıkıntıların en büyüklerinden birisi de; yargının 

kendisinin üç kuvvetten biri olduğunun farkına varamaması 

diğerlerinin ise bunu kabule yanaşmamasıdır. 



Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu 
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Üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Max Planck Uluslararası ve Ulusal Ceza 

Hukuku Enstitüsünde çalışan Vassiliki Chalkladaki ve Milletvekilimiz Emine 

Ülker Tarhan efendim.

Aramızda yaptığımız konuşmada, Emine Hanımın Meclis çalışmalarına 

yetişmesi açısından süreyi tam kullanmak zorunluluğumuz var. Öncelikle 

Hocam Ender Ethem Atay konuşmasını yapacak, ardından Sayın 

Chalkladaki konuşmasını yapacak, en son da Milletvekilimiz Emine Ülker 

Tarhan görüşlerini açıklayacak. Süremiz kalırsa sorularınızı almaya 

çalışacağız. Bütün konuklarımızın 20'şer dakikayla sınırlı olarak görüşlerini 

bildirme durumu söz konusu. Artan kalan süremizde sorularla sizlerle 

görüşeceğiz. 

Uzatmamak açısından hemen Hocama devrediyorum.



Prof. Dr. Ender Ethem ATAY 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Saygıdeğer katılımcılar, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. Tabi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı epey zamandır 

ülkemizin gündemini işgal eden ve bu kurultayda da yoğunluklu olarak 

üzerinde görüşlerin açıklandığı bir konu. Tabi demokratik bir ülkede hukuk 

devletinin kurumları ve kurallarıyla oluştuğu bir ülkede, yargının bağımsızlığı 

ve tarafsızlığını konuşmak bazen abesle iştigalmiş gibi gelebilir, ama 

maalesef  Türkiye'deki gidişat, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının ciddi bir 

tehdit ve tehlike altında olduğu yönünde. Bunu söylerken utanıyoruz, ama 

gerçeği de söylemek bilim adamlarının bu anlamda vazifesi. 

Şimdi tabi bu çalışmayı yaparken şuna da dikkat ettim, bu olay sadece bize 

özgü bir olay değil. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı meselesi, dünyada 

demokratik ülkelerde de tartışılıyor. Bu benim biraz yüreğime su serpti. 

Geçen Cenevre'deki bir toplantı için gitmiştim, orada o günkü gazetelerin 

başlığında, Cenevre'deki işte başsavcının istifası vardı ve başsavcının 

istifasıyla ilgili bir karikatür vardı. Karikatürde çok güzel bir şey yapmış, 

karikatürde başsavcı dilekçesini ilgili makama sunuyor ve orada deniyor ki, en 

doğru kararını, en doğru fezlekesini hazırladı başsavcı filan. Çünkü yargının 

bir unsuru, kendisine düşeni yapmadığı ve bunun üzerine birtakım görüşler 



serdediliyor ve serdedilen görüşler içerisinde yargının bağımsızlığının çok 

fazla sağlanmış olması, işlevini yerine getirmede sorunlar yaşadığı filan.

Bunu niye söyledim? Gerçi konumuzla, benim söyleyeceklerimle çok 

fazla alakalı değilmiş gibi, ama maalesef  yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını 

öyle çok fazla sağladık derken, kişi hak ve hürriyetlerini de çok fazla baskı 

altına alıyoruz. Yani demokratik bir hukuk devletinde kişilerin çok uzunca bir 

süre haklarından mahrum edilmesini hiçbir sebeple kabul edemeyiz, bunun 

altını çizmek zorundayız.

Şimdi bu konuyla ilgili olmak üzere bundan bir buçuk asır önce Yargıç 

Marşal'ın bir cümlesi var, bir paragrafı var, onu okumak istiyorum size. Diyor 

ki; doğurduğu etki ve sonuç itibariyle yargı gücü, kendisini her hanede 

hissettirir. Topluluğa dahil her şahsın mülkiyeti, onur ve haysiyeti, hayatı ve 

nihayet her şeyi onun elinden geçer. Bundan dolayı değil midir ki, yargıç kendi 

Allah'ının ve vicdanının emir ve murakabesi dışında hiçbir etkinlik baskısı 

altında kalmayacak şekilde, mutlak bir bağımsızlığa sahip olmalıdır. 

Gençliğimin daha ilk çağlarından bugüne gelinceye kadar, iman ettiğim ve 

inandığım bir şey varsa, o da şudur ki: Günahkâr ve nankör bir millete bu 

yeryüzünde yüklenebilecek en büyük cehennem azabı ve en zalim ceza 

bağımsızlığından mahrum bir adalet cihazıdır. Bundan bir buçuk asır önce 

söylenilen bir ifade. 

Dolayısıyla bu girizgâhtan sonra, bizim anayasal sistemimiz açısından 

baktığımızda, Anayasa'nın 139. maddesinin bir askeri ihtilal neticesinde 

yapılmış olmasına rağmen, bu 139. madde yargının bağımsızlık ve 

tarafsızlığını o dönemde Anayasayı hazırlayanlar ne kadar iyi bir şekilde 

anlayıp, kaleme aldıklarını gösteriyor. Uygulamalarda birtakım sapmalar 

oldu, ayrı bir şey, ama espri olarak şu anda yeni bir Anayasa yazın dense, buna 

ne eklenir, ne çıkarılabilir, onda da bazen tereddütler yaşıyorum. Bu 139. 

maddenin yansıması nasıl olmuştur, o ayrı bir konu.

Yargıç kamu kudreti kullanan, devletin kamu görevlilerinden özgünlüğü 

ve özelliği olan bir konum ve statüdedir. Bu işte özgünlüğü ve özelliği olan 

statüsünden dolayı, diğer kamu görevlilerinden farklı birtakım ayrıcalıklarla 

ve üstünlüklerle donatılması gerekir. Bu da yargılama işlevinin doğasından 

kaynaklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki, yargıcın kararını verirken her türlü 

etki, baskı, tehdit, tavsiye, telkin, yönlendirmenin dışında olması gerektiği 



ilkesi kabul edilmiştir. İşte bu ilkenin sağlanması için objektif  anlamda 

tarafsızlığın sağlanması, bağımsızlığın sağlanması için mahkemelerin 

bağımsızlığı. Kişisel anlamda bunun somutlaştırılmamsı için de yargıçlara 

tanınan birtakım teminatların varlığından söz edilmektedir. Bu hepimizin 

bildiği bir husus. 

Şimdi tabi yargı bağımsızlığına tehdit ve tehlikenin geldiği en yoğun yer, 

yine devlet kudretidir. Devlet kudretinin de özellikle yürütme kanadıdır. Bu 

da işin doğasından kaynaklanmaktadır. Çünkü parlamenter bir sistemde ve 

özellikle ülkemizin bulunduğu konjonktür açısından bakıldığı zaman, 

yürütme organı aynı zamanda yasama organını da güçlü bir şekilde elinde 

bulundurmaktadır ve her iki kanaat kullanılmak suretiyle yapılan 

düzenlemelerin, kendi tercihlerine uygun düşmediği durumlarda yargıdan 

dönmesine tahammül edememektedir. Bunun arkasında da tabi Russo'cu 

anlayış vardır, o da genel iradenin yanılmazlığı ilkesi. 

Dolayısıyla Türkiye'deki sorunun temelinde, demokrasi anlayışındaki 

yanlış bir saplantıya sebebiyet vermektedir. Bu yanlış anlayışın birtakım 

temelleri var. Tabi bu temellerin başında, bir defa hep sorgulanması gereken 

bir kuvvetler ayrılığı ilkesinin günümüzdeki anlamı ve yargıyla olan bağlantısı 

ne olmalıdır, ikincisi hukuk devleti anlayışı ne olmalıdır, üçüncüsü temsili 

demokrasi anlayışının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla alakası ne olmalıdır 

ve nihayet ben bunlardan hareketle bizim, şimdiye kadar hep Danıştay'ın 

aleyhinde konuşuyordum, ama bugün Danıştay'ın lehinde konuşacağım. 

Danıştay'ın tarafsızlık ve bağımsızlığı açısından niye daha güçlendirilmesi 

gerektiğini söylemeye çalışacağım.

Bilindiği üzere bu kuvvetler ayrılığı ilkesi, işte Montesquieu'den beri, 

öteden beri kabul edilen bir ilke ve kuvvetin kuvvetle dengelenmesi ve bu 

suretle de bireyin hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması üzerine 

oturtulmuş bir ilkedir. Bu çerçeve içerisinde bireyin hak ve hürriyetlerini 

dengeleyebilmek açısından, diğer iki erkten farklı olarak yargı ayrı bir yere 

oturtulmuştur. Ondan dolayı bazen yargının erk midir, bir yetki mi olduğu 

tartışması da var, ama netice itibariyle kamu kudretini yoğun bir şekilde 

kullandığı için erk olduğu hususunda herhangi bir, artık günümüzde bir 

tartışmanın olmaması gerekir.

Burada esas sorun, yapılan düzenlemelerin, normatif  düzenlemelerin 

somut olaylara ve olgulara uygulanması sırasında yapılan yorumlardan 



kaynaklanmaktadır. Çünkü yargının işlevi, soyut kuralları somut olaylara 

adapte etmektir. Bu adapte etme sırasında sorun, özellikle demokratik 

rejimlerde, rejimin unsuru olan ve hukuk devletinin de bir gereği olan devlet 

organlarının yapmış olduğu işlemlerin, yargısal denetimi ilkesinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü yargının bu anlamda diğer devlet organlarının 

işlemlerini denetlemesi şöyle bir sorunu gündeme getirir. Orada yasama 

organı ve hükümet denilen cihaz hep bir tercih kullanmaktadır. Bu tercihi tabi 

hukukun temel prensipleri çerçevesinde kullanması gerekir. 

Kullanılan tercihin başka bir makam tarafından denetlenmesi ve tercihin 

yanlışlığının söylenmesini kabul edememektedir. Onun içindir ki zaten, yargı 

bağımsızlığı ve tarafsızlığında hukuk sistemi, özellikle ülkemizde iki yargı 

düzeni hep ne yapılmıştır? Eleştiri odakları olmuştur. Bunlardan bir tanesi 

Anayasa yargısı, ikincisi idari yargı ve Danıştay. Niçin? Anayasa yargısında 

yasama organındaki ve özellikle iktidarda bulunan siyasi iktidarın tercihlerin 

normatif  hale getirilmesi sonrasında, bu düzenleme eğer Anayasanın temel 

prensipleriyle, hukukun evrensel değerleriyle ve ilkeleriyle uzlaşmazsa, 

Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal 

edilmektedir. 

O zaman ne yapılmaktadır? Bu iradeyi kullanan güç, kendi iradesinin 

üzerinde başka bir iradenin işin içerisine girmek suretiyle tercihini yok saydığı 

iddiasında bulunmaktadır ve halkın iradesinin hiçe sayıldığı görüşünü sıklıkla 

dile getirmektedir. Bundan dolayı Anayasa yargısı ne yapılmıştır? Sürekli 

olarak tartışmaların ve eleştirilerin, okların üzerine döndüğü bir kurum 

olmuştur.

İkinci olarak hükümetin siyasi tercihlerinin normatif  hale veya kişisel 

işlemlerle yapması sırasındaki hukuka aykırılıkların ortaya çıktığı ve döndüğü, 

denetlendiği yer olan Danıştay'ın ve idari yargı yerinin de bu anlamda, 

idarenin yerine geçtiği ve idareyi bu anlamda zor durumda bıraktığı iddiasıyla 

sürekli eleştirilip ve bu anlamda yargıya tanınan bağımsızlığın, tarafsızlığı 

bozduğu gerekçesi ileri sürülmeye başlanmıştır.

Bir başka husus, yine hukuk devleti ilkesinden kaynaklanmaktadır. 

Biliyorsunuz hukuk devletinin zıttı ile tanımlayacak olursak, keyfi ve erki 

elinde bulunanların iradesiyle tercihlerinin tartışma konusu edilmeden, 

doğrudan uygulanabildiği devlet anlayışının zıddıdır hukuk devleti. 

Kulağımızı tersten tuttuk, çünkü maalesef  güçlü iktidarlar, güçlü yönetimler, 



kendi iradelerinin her şeyi yapabileceği kanaatindedir. Bu dünyanın her 

yerinde budur. Onun içindir ki, biz hep demokraside dengeleyici unsurların 

olması gerektiğini söyleriz. Eğer siyaset mekanizması bu anlamda dengeleyici 

işlevini yerine getirmezse, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu anlamda 

tartışma konusu edilir. 

Bu çerçeve içerisinde günümüzde Türkiye'de sorun, güçlü bir yönetim ve 

güçlü yönetimin karşısında yeterince güçlü olmayan siyasi mekanizmaların 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu eksiklik yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı 

üzerinde odaklaşmaktadır ve netice itibariyle 12 Eylül'de yapılan Anayasa 

değişikliğiyle, bana göre hiçbir şey değişmedi Anayasada. Değişen tek bir şey 

vardı, kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından dengede yargının lehine gibi olan bir 

durum, aleyhe bir durum yaratacak şekilde düzenlenmiştir.

Niçin? Burada yargının tarafsızlığının sağlanmasının en önemli 

mekanizması, yargıçların görevlerini yaparken, herhangi bir tehdit ve tehlike 

altında kendilerine hissetmemeleridir. Bunu sağlayacak olan mekanizma da, 

onlar hakkında karar verecek olan mekanizmadır. O mekanizma da, 

demokratikleştik denilmesine rağmen, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun 

bugünkü oluşum kompozisyonu maalesef  o iyi niyetli amaçların tersten 

işlemesiyle neticelenmiştir.

Şunu hiçbir yerde kabul edemezsiniz ve ikna edemezsiniz. Kurul halinde 

karar veren mekanizmalarda, toplu oy verme diye bir şey söz konusu olmaz. 

Kurullarda farklı farklı görüşler dile getirilmelidir ve uygulama sırasında da bu 

görüşlerin yansıması lazım, ama bakıyoruz son durumlarda hem Yargıtay, 

hem Danıştay'da maalesef  kabul edemiyoruz, hangi zihniyetle hareket 

ediliyor bilemiyorum, blok oy kullanma. Bu blok oy kullanılıyor denildiği 

anda, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gitmiştir. Çünkü eğer yargının işleyişi 

hususunda, herhangi bir tereddüt varsa, orada artık yargının bağımsızlığından 

ve tarafsızlığından söz edemezsiniz. 

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Devlet Güvenlik 

Mahkemeleriyle ilgili bizim giden davalarda, orada askeri üyenin bulunmuş 

olması, hiyerarşik yapılanma anlamında bir tereddüt uyandırır deniliyordu. 

Bakın bir tereddüt uyandırılır diyordu ve biz bunun üzerine ne yaptık? 

Anayasamızda Devlet Güvenlik Mahkemesiyle ilgili düzenlemeyi değiştirmek 

zorunda kaldık. Aynı görüşten hareket edecek olursak, şimdi biz yargı 

üzerinde yetki kullanacak olan organı, geniş tabanlı bir seçmen kitlesi 



tarafından belirlenmesi teorik anlamda yüzde yüz doğru, fakat uygulamada 

yürütmenin bir parçası haline gelmiştir. Yürütmenin bir parçası ve başka 

birtakım spekülatif  laflar da var, onları söylemekten imtina ediyorum. Netice 

itibariyle ne olmuştur? Artık hâkim kararını Anayasanın o ilgili hükmünde, 

Anayasaya, kanunlara, hukuka ve vicdanına başvurarak verememektedir. En 

büyük sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır.

Şimdiye kadar hep ben idare hukukçusu olduğum için Danıştay'ı 

eleştirirdim ve Danıştay'ı yerden yere vururduk. Bunun arkasında yatan 

sebep de şuydu: Danıştay'ın ve yüksek mahkemelerin, yüksek yargı yerlerinin 

bence en büyük işlevi, hak ve hürriyetlerin alanlarını genişletme olmalıdır. 

Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarında bu işlevinin terse 

doğru verildiğinden bahisle sürekli olarak eleştirirdik ve bundan dolayı da 

Danıştay'daki üye arkadaşlar beni çok fazla sevmezler. Niye? Çünkü her 

gittiğimizde eleştiriyorduk, ama şimdi Danıştay'ın bu eleştirilen kısımlara 

ilişkin hakkımı saklı tutmak üzere, Danıştay'ın lehinde laflar edeceğim. Bu 

söylediklerim sadece Türkiye'ye özgü şey değil, çünkü mukayeseli hukuk 

açısından da baktım, Fransa'da da benzer durum söz konusu. 

Bilindiği üzere Danıştay denilen müessese, krala danışma organından, 

devlete danışma organına dönüşmüş bir müessesedir. Başta kralın 

danışmanıyken, zaman içerisinde bir evrime uğramış ve ne olmuştur? Artık 

kralın danışmanı değil, devletin danışmanıdır. Danıştay kelimesi de oradan 

geliyor, konseydeta. Bizdeki ilk halinde 1868 yılında kurarken biz Şurayı 

Devlet ismini takmışız. Niye? Çünkü burada espri şu: Devletin 

mekanizmasının işleyişindeki alınacak olan kararların, bir danışılmak 

suretiyle, ortak akıl suretiyle somutlaşmasını sağlamak. Bu yapılırken tabi yine 

erki elinde bulunduran, murat veya padişah, padişah son sözü söyleyecektir, 

ama son sözü söylerken bile onun yetkisinin kullanılması sırasında, geçmişte 

atalarının yapmış olduğu veya kendisinin yapmış olduğu düzenlemeleri de 

birisinin dile getirmesi halinde, otomatik olarak takdir yetkisinin alanında bir 

daralma olmaya başlamıştır.

Zaman içerisinde erki kullanan organ, aynı zamanda yargı yetkisini de 

kullandığı için, yargıya ilişkin uyuşmazlıkları yine bu konseye tanınmış, 

konsey belirli bir erginliğe ulaştığı andan itibaren, artık bu işler benim hareket 

alanımda, benim yetki alanımda demiştir. Siyasal sistemde de, 

demokratikleşmeye yönelik bir eğilim olunca da bu böyle gerçekleşmiştir.



İhtar aldım, üç dakika içerisinde ne kadar söyleyebilirsek. İkinci işlevi, bu 

iki işlevinin yanında bir de Danıştay'ın üçüncü işlevi var. O da, devletteki 

bürokratik anlamda hassas olan yerlere bürokrat yetiştirme işlevidir. Nedir o 

bürokrat yetiştirme işlevi? Bakıyorsunuz Türk hukuku açısından Rekabet 

Kuruluna Danıştay'dan bir üye gönderiliyor. Benim de üyesi olduğum Bilgi 

Değerlendirme Kuruluna Danıştay'dan bir üye geliyor vesaire. Ne yapıyor? 

Burada devletin işleyişindeki birtakım mekanizmalarda hukuki anlamda 

eksper olmuş olan kişiler bürokrasiye yön verip, bürokrasinin 

somutlaşmasında etkili oluyorlar.

Şimdi Danıştay7ın işlevinin yanında, Danıştay aynı zamanda devlet 

kimliğinin güvencesidir. Bu cümlenin altını çiziyorum, Danıştay hem Türk 

hukukunda, hem de Fransa'da devlet kimliğinin güvencesidir. Bu anlamda 

yüksek yargı yeri merkezi iktidarın kullanılmasının yetkilerinin 

sınırlandırılması, hak ve hürriyet alanının genişletilmesinde çok büyük bir 

etkisi söz konusudur. 

Yine Danıştay işlevi itibariyle siyasi arenada tansiyonun yoğun, radikal 

siyasi değişimlerde de hak ve hürriyetlerin ihlali önüne çekilmiş bir set gibidir. 

Niçin bu set diyeceksiniz, Danıştay'ın vermiş olduğu 1402 sayılı Kanun 

çerçevesinde vermiş olduğu içtihadı hatırlayın, bu içtihattan dolayı ne 

yapılmıştır? Hem Türk hukukunda, hem de yabancı alanda alkışlanmıştır. 

Yine Danıştay'ın bir başka kararında, Helsinki nihai senedine ilişkin yapmış 

olduğu yollamada, Fransızların ağızları açık kalmıştır. ......144.58 derler onlar, 

böyle ağızları açık kalmıştır. Biz bile bu uluslararası hukukta bir bağlayıcı 

olmayan metne, böyle bir değer veremezdik. 

Yine Danıştay'ın düşünce ve kanaat hürriyetiyle ilgili bir kaymakamın 

yazmış olduğu bir tebrik kartının arkasında maruz kaldığı muamele 

neticesinde vermiş olduğu içtihadı okuyunca, böyle insanın içine su serpiliyor. 

Şimdi bu anlamda devletin kimliğiyle, kişiliğiyle hercümerç olmuş, iç içe 

girmiş olan bir kurumun, tabiî ki tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

Ancak burada bir sorun var. Sorun şu: Deniliyor ki, hem devlete danışmanlık 

yapacaksın, hem de devletin yapmış olduğu işlemleri denetleyeceksin. Böyle 

bir şey, işin doğasına pek uygun değil. Bu tartışma aynı zamanda hukuk 

devletinin sorgulanması anlamına da gelir. 

Nasıl ki biz hukuk devletinde devleti yaratan hukuktur, ama o hukuku 

evrensel değerler çerçevesinde oluşturmalıdır ve uygulamalıdır dediğimiz 



için, bu eleştiriyi pek yerinde bulmuyoruz. Bununla ilgili birtakım şeyler var, 

sürem bitti, ama bir-iki cümle söyleyeyim. Netice itibariyle tabi bu 

bağımsızlık, tarafsızlıkla ilgili çok şey söylenebilir filan. Eleştiriliyorlar, Fransız 

hukukunda da Danıştay'daki üyelerin işte bir yerden bir yere geçme, hatta 

onların içerisinde hükümette danışmanlık yapma gibi bir işlevleri var filan. 

Netice itibariyle diyorlar ki, bu kadar iktidarla, Danıştay'ın Fransız 

hukukundaki etkisi Türk hukukundan çok fazla. Hatta düzenleyici işlemler 

yapılması sırasında çok ciddi düzenleyici işlemler, hep Danıştay'ın 

görüşünden geçer, süzgecinden geçer. Bizde de 2575 sayılı Kanunda var, 

Danıştay işte Bakanlar Kurulunun göndereceği kanun tasarıları hakkında 

görüş bildirir, ama Bakanlar Kurulu böyle bir şeyi, bilmiyorum hiç vaki oluyor 

mu şu anda. Tüzükleri göndermeyen bir Bakanlar Kurulundan böyle bir şey 

beklemek pek mümkün değilmiş gibi. 

Mesela imtiyaz antlaşmalarıyla ilgili olan şey değiştirildi. Niye? Bizim 

hukuktan bir korkumuz var. Hukuku yapılan icraatların engelleyicisi olarak 

görüyoruz. Hele siyasi iktidardaysak bunu daha yoğun bir şekilde görüyoruz. 

Danıştay üzerindeki baskının sebebi bu. 

Netice itibariyle şunu söylüyorlar –eleştiriler var, biraz sonra onlara da 

girebiliriz vakit şey olursa- orada şu söyleniyor, deniyor ki; bir kurumun 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı şekli olarak tanınan hususlarla gerçekleşmez. O 

onların olmazsa olmaz koşuludur. Gerekli şartıdır, fakat yeterliliğini sağlamaz. 

Önemli olan, seçilen kişinin kendisini bağımsız ve tarafsız hissedebiliyor 

mudur? O sorunun cevabıdır ve bir Fransızca eserden alınmış bir şey, ben 

hiçbir şey katmıyorum, sadece aktarıyorum. Diyor ki; bir Danıştay yargıcı 

vermiş olduğu yanlış karardan dolayı yüzü kızarabiliyorsa veya mesleki 

anlamda diğer arkadaşlarının kendisini taciz edici bakışlarına maruz kalıyorsa 

ve bundan dolayı da utanabiliyorsa, böyle bir atmosferin varlığı söz 

konusuysa, bahse konuysa, burada bağımsızlık ve tarafsızlık gerçekleşmiştir. 

Bağımsızlık ve tarafsızlığın gerçekleşmesi için şekli şartlar yeterli değil, bunun 

esasa ilişkin şartları da olmalıdır.

Yine en önemli bir hususu daha belirterek konuşmamı bitireceğim. 

Bağımsızlık hukuk fakültesine öğrencinin girdiği andan itibaren başlar. Siz 

hukuk fakültesini, ben utanıyorum, muhafazakâr bir insanım, fakat 

utanıyorum. Hukuk fakültesinde kayıt yapılmaya başlandığı gün, önde bir 

sürü dernek, bilmem ne bilmem ne, işte gel çocuğum. İşte burada bu çocuk ne 



kadar zeki, ne kadar dürüst, ne kadar ahlaklı olursa olsun, andoktrine olduğu 

zaman, yani bir fikri sabit düşünce, bu düşünce ne olursa olsun. Sağ olur, sol 

olur, din olur, dinsizlik olur, ne olursa olsun, öyle bir yapı içerisinde yetiştiği 

andan itibaren ne kadar hukuk bilgisi olursa olsun, bunun tarafsızlığı söz 

konusu olamaz. Çünkü onun kodlarına taraf  olma yüklenmiştir, vereceği 

kararlarda da tarafsız olmasını beklemek saflık olur.



Vasiliki CHALKIADAKI 

II.m.Basel, Max Planck Uluslararası ve Ulusal Ceza Hukuku Enstitüsü

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,

I would like to thank the Ankara Bar Association for the invitation to this 

year's Congress; it is a great honour and pleasure for me to participate in this 

renowned conference. My name is Vasiliki Chalkiadaki, and I am a member 

of  the Research School for Comparative Criminal Law of  the Max Planck 

Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg. In my 

presentation, entitled “Independence of  the judge in the criminal court: 

aspects of  the Greek case”, I will briefly outline the legal framework of  the 

independence of  judges at national level focusing on the field of  criminal law, 

and observe the actual application of  the relevant provisions. My 

presentation will be illustrated with case law of  the Areios Pagos, i.e. the 

Greek Supreme Civil and Criminal Court. Only few areas of  jurisprudence 

have been so extensively discussed by scholars as the independence of  the 

judge, which makes a limitation of  the scope of  the various studies absolutely 

necessary. For today's presentation I have chosen to focus particularly on the 

judge in criminal cases, not only because of  my special interest in the criminal 

law as the field of  my specialization, but mainly due to the fact that the judge 

in criminal cases is more often confronted with other (external) interests in 

the course of  their duty than the civil or administrative judge, as a result of  

the nature of  the cases they handle. More often than not, important 

economic and political interests are involved in criminal cases, which explains 

the particular vulnerability of  the criminal court judge to pressure from 

political parties or other pressure groups or individuals, even from their 



personal environment, and which at the same time points out the necessity 

of  (extra) guarantees that need to be adopted for the reinforcement of  the 
1

position of  the judge against the aforementioned interests;  two of  these 

guarantees will be the point of  concern in my presentation. Before I turn to 

this question though, I would like to make some introductory remarks.

First of  all, it goes without saying that the modern state of  law is based 

on the separation of  powers. In this concept, the Judiciary not only defends 

the constitutional order, but also protects the human rights and freedoms 

against the interventions of  the Executive and the Legislative. It is one thing 

to have laws limiting the action of  the state power and granting fundamental 

rights; it is quite another to in fact guarantee, that such provisions are actually 

enforced against any excess or abuse of  power through the organs of  the 

state. This guarantee belongs to the Judiciary, whose powers are exercised by 

courts of  law, and which is often characterized as a most fundamental 
2element of  the state of  law.  It can be said, therefore, that the modern state of  

law relies upon the balance between the principle of  the legality of  state 

actions and the principle of  judicial protection of  rights and interests of  the 

individual, and this can be deducted from the text of  most of  the modern 

Constitutions.

Turning now to the case in point, the Syntagma (i.e., the Greek 

Constitution) of  1975/1986/2001/2008, in order to maintain this balance, 

has formed a concrete structure of  the state, based on the separation of  

powers. With regard to the judicial powers, the constitutional provisions are 

Art. 26(3) (“The judicial powers shall be exercised by courts of  law, the 
3decisions of  which shall be executed in the name of  the Greek People”)  and 

Arts. 87-100A (which constitute Section V of  the Syntagma, dedicated 
4exclusively to the Judiciary).  The basic guarantees regarding the 

1 CHRISTOFORIDES, Christoforos-Ermokratis, Administering criminal justice (in Greek), 2003, pp. 8-9.
2 RAIKOS, Dimitrios, Judicial Independence and Impartiality (in Greek), 2008, pp.7-8. 
3 In certain exceptional cases the Constitution does assign judicial functions to other organs apart from the 

courts. Thus, the Parliament is competent to impeach the President of  the Republic, Ministers and 
Undersecretaries, as well as to prosecute a Member of  the Parliament for libel or any other offence 
committed during the discharge of  his duties (Arts. 61(2), 62 Synt.). Moreover, there are provisions for 
assignation by statute of  the trial of  police offences punishable by fine to authorities exercising police 
duties, as well as of  the trial of  petty offences related to agrarian property and private disputes arising 
thereof, to agrarian security authorities (Art. 96(2) Synt.). SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, 
Theodore, Constitutional Law in Greece, 2009, p. 193.

4 The English translation of  the Syntagma 1975/1986/2001/2008 used by the author is available on the 
webpage of  the Hellenic Parliament (http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-
Politevma/Syntagma/).



administering of  justice by the courts are: the public hearings, the proper 

reasoning of  the decisions and their pronouncement in public session and 
5the publication of  the dissenting minority's opinion (Art. 93(2,3) Synt.).  All 

this would be vague and meaningless though, were the Judiciary as a justice-

serving body not independent. This independence in the broad sense of  the 

term refers to the freedom of  the judge in the decision-making process to 

form their opinion for the case before them on the sole basis of  the law and 

the facts of  the case, ignoring every possible factor which could theoretically 

and practically influence their status and consequently their judgment, for 

example organs of  the other state powers, litigants, social and political 

groups and interests. This freedom should also be encountered as such by 

the litigants and by every third party, who should be sure of  the fact that the 

judge remains uninfluenced of  external interventions during the procedure. 

In the narrow sense of  the term, independence is projected in particular 
6against the organs of  the Executive and the Legislative.  How crucial the 

independence of  the judge is, is particularly stressed by the relevant 

provision at the head of  the judicial power section of  the Constitution: “1. 

Justice shall be administered by courts composed of  regular judges, who 

shall enjoy functional and personal independence. 2. In the discharge of  

their duties, judges shall be subject only to the Constitution and the laws; in 

no case whatsoever shall they be obliged to comply with provisions enacted 

in violation of  the Constitution.” (Art. 87(1,2) Synt.). 

Judges enjoy therefore both functional and personal independence, 

according to the wording that the Constitution provides (Art. 87(1) Synt.). 

Functional independence is specified in Art. 87(2) Synt., the wording of  

which (“…should be subject only to the Constitution and the laws”) 

demonstrates that they are subject neither to other state powers nor to judges 
7of  higher rank, neither to social institutions nor to litigants.  Moreover, 

personal independence is constitutionally guaranteed as a means to serve 

their functional independence, and pertains to their appointment, the 

5 This rule may be waived, as the court considers, in case of  a detrimental effect of  the publicity on good 
usages or due to special reasons regarding the protection of  the private or family life of  the litigants. The 
protection of  children is also the reason why proceedings involving minors are held in camera. 
SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 193.

6 RAIKOS, Dimitrios, 2008, p. 22. See more on the various international declarations and papers on the 
content of  the term “judicial independence” in: SHETREET, Shimon/DESCHENES, Jules (Eds.), 
Judicial Independence: The Contemporary debate, 1985, pp.388-392, 414-421,445-446, 447-461, 462-477, 
492-495.  

7 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 202.



8 
advancement in their career and their remuneration. The relevant provisions 

are included in Arts. 88-91 Synt., which I will now briefly outline. First and 

foremost, judges are appointed by presidential decree in compliance with the 

law determining the qualifications and the procedure for their appointment 

(Art. 88(1) Synt.). They are chosen among the graduates of  the National 

Judges' School, whose candidates are required to be law school graduates and 
9enter by means of  periodical examinations (Act 2236/1994).  Secondly, their 

appointment is for life (Art. 88(1) Synt.), that is, they remain in office until 

they reach the age specified by law, even if  their post is abolished by law, 

which constitutes a major difference between judges and other civil servants, 

who remain in office “permanently”, namely as long as their post is not 

abolished by law. Judges up to (and including) the rank of  a judge or deputy 

prosecutor to the court of  appeal, retire from service at the age of  65, 

whereas those of  higher rank remain in office until the age of  67. Their 

dismissal may only result from a criminal conviction or a serious disciplinary 

violation, or from illness or disability or professional incompetence, and it 

follows a court decision (Art. 88(4) Synt.). The dismissal is imposed only by a 

decision of  one of  the Supreme Courts in full bench, depending on the 

branch of  justice to which the judge belongs -consequently, Areios Pagos 

(the Supreme Civil and Criminal Court) for the dismissal of  judges of  the 

ordinary civil and criminal courts, and the Hellenic Council of  State 

(Symvoulio tis Epikrateias, i.e. the Supreme Administrative Court) for judges 
10of  the ordinary administrative courts.  Thirdly, as regards the changes of  

post, promotions and transfers of  judges are effected by presidential decree 

in compliance with a prior decision by the Supreme Judicial Councils 
11 12corresponding to the 3 Supreme Courts  (Art. 90(1) Synt.).  This 

presidential decree is not subject to an application for annulment before the 

Hellenic Council of  State, as prescribed in Art. 90(6) Synt., which is 

intensively debated in theory, as it raises the question of  contradiction with 

8 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 202.
9 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 202.
10 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 202.
11 The 3 Supreme Courts are: Areios Pagos, Symvoulio tis Epikrateias (Hellenic Council of  State) and 

Elegktiko Synedrio (the Court of  Audit).
12 The disagreement of  the Minister of  Justice with the decision of  the Supreme Judicial Council leads to the 

referring of  the matter by the former to the corresponding full bench of  the Supreme Court which acts as 
Judicial Council and whose decision is then binding on the Minister, who is obliged afterwards to initiate 
the issuance of  the presidential decree. SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, 
p.203.



the constitutional guarantee of  the application for annulment (Art. 95(1) 

Synt.), as well as with the entitlement to judicial protection (Art. 20(1) Synt.); 
13this view has, however, not been adopted in jurisprudence. As to the 

remuneration of  judges, the Constitution includes a special provision of  its 

commensuration with their office (Art. 88(2) Synt.). Furthermore, the 

Constitution declares the incompatibility of  the judicial duty with any other 

salaried service or profession. The only exception concerns the election as 

members of  the Athens Academy or teaching staff  of  university level 

institutions, or the participation in councils and committees competent for 

bill drafting and other disciplinary, auditing or adjudicating procedures, 

provided that the participation is specifically stipulated by law (Art. 89 
14Synt.).  Finally, judges have criminal responsibility -belonging to the 

jurisdiction of  ordinary criminal courts-, civil responsibility - entrusted to the 

Special Court for “Faulty Wrongful Judgment”-, as well as disciplinary 

responsibility, in the context of  which disciplinary measures are imposed by 
15judicial councils, composed exclusively or mainly of  judicial functionaries.  

It is worth noting that special provisions exist for the promotions and the 

disciplinary responsibility of  the Presidents of  the Hellenic Council of  State, 

of  the Areios Pagos and of  the Court of  Audit (as Presidents of  the 3 

Supreme Courts), as well as for the Public Prosecutor of  the Areios Pagos 

and the General Commissioners of  administrative courts and of  the Court 

of  Audit. 

To sum up to this point, the personal independence of  the judges in the 

Greek Constitution is guaranteed by means of  establishing a Judiciary 

competent for the regulation of  every aspect of  the judicial status, with few 

exceptions, mainly concerning the intervention of  the Executive in the 

promotion of  judges and in the appointment to the highest positions of  the 

Judiciary. Apart from these constitutional provisions, the main source on 

judicial organization, which also includes provisions on the independence of  

the judge, is the “Code of  the organization of  Courts of  Justice and of  the 
16Status of  Judicial Functionaries”,  which constitutes the executive of  Art. 

13 The jurisprudence insists on the equal force of  all constitutional provisions, meaning that no constitutional 
provision can be outweighed by another one. See for example the following decisions of  the Symvoulio tis 
Epikrateias: STE 1339/1988, 4751/1998. More in: SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, 
Theodore, 2009, p. 203.

14 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, p. 204.
15 SPYROPOULOS, Philippos/FORTSAKIS, Theodore, 2009, pp. 204-205.
16 Act 1756/1988, amended by Act 1868/1989 and Act 2127/1993.



88(1) Synt. and regulates in detail every aspect concerning the Judiciary. 

Furthermore, I could not but mention the intensively discussed and 

thoroughly analyzed right to a fair trial as laid down in the European 

Convention for the Protection of  Human Rights and Fundamental 
17Freedoms of  1950 (ECHR),  which is of  utmost dogmatic and practical 

importance for the recognition and the content of  the principle of  the 

judicial independence in the Greek legal order. The ratification (and 

consequently the entry into force) of  the Convention led, in accordance 

with Art. 28(1) Synt., to its acquiring a high rank in the hierarchy of  laws, 

immediately below the Constitution. The national judge is bound not only 

to apply its provisions in cases brought before them, but also to follow the 

interpretation given to these provisions by the European Court of  Human 
18Rights in the context of  its case law.  In the context of  the ECHR as well, it 

is obvious that the independence of  the judge plays a central role in the 

effectiveness of  justice, and that a “fair trial” is inconceivable without this 

independence.

After these remarks on the provisions at national – though mostly 

constitutional - and supranational level for the independence of  the judge, 

the question I would like to turn to is the position of  this principle and its 

application in practice in the field of  criminal law. As mentioned before, the 

criminal procedure is particularly sensitive in regard to the independence 

(and impartiality) of  the judge, as a field where extremely important legal 

interests, i.e. freedom, life, integrity of  the person, sexual dignity, state 

sovereignty, etc., are at stake, which leads to possible external interventions 

in the judges' duties, especially when it comes to trials of  great economic 

and/or political interests. This is the reason why the Greek Code of  
19Criminal Procedure (Kodikas Poinikis Dikonomias, KPD)  has devoted 

one of  its first chapters to the guarantees of  the personal independence of  

the judge, in terms of  establishing the reasons of  disqualification and the 

process of  exclusion of  a judge from the judicial duties in a certain case, as 

well as the cases of  recusation of  a judge by their own initiative because of  a 
20(real or perceived) conflict of  interest, hence because of  moral duty.  It 

goes without saying that, by means of  guaranteeing personal independence, 

17 Art. 6(1) of  the Convention.
18 RAIKOS, Dimitrios, 2008, pp.53-54
19 Law 1493/17.8.1950, which took effect on 1st January 1951, as it has been modified and revised ever since.
20 Arts. 14-26 KPD.



the KPD serves the functional independence of  the criminal judge as well, 

according to the Syntagma.

The functional independence of  the criminal court judge is synonym to 

the freedom of  the latter to form their opinion in the context of  each case 

without external interventions, which would jeopardize the administering of  

justice. However, this freedom knows only one restriction, preventing 

arbitrary decisions: the provisions of  the law. The fact that the judge will not 

slide into abuse of  power and arbitrary decisions is ensured in the first place 

in Art. 93(3) Synt., which provides: “Every court judgment must be 
21specifically and thoroughly reasoned (…)”.  This obligation of  the judge to 

indicate “specifically and thoroughly” the reasons why they reached the very 

conclusion can at first seem to be a limit to their independence; however, this 

is not accurate. The judge simply “reveals” a mental process which would in 

any case take place; the indication of  this process protects the judge from 

being unfairly criticized as arbitrary, since the reasoning of  their judgment is 

available to anyone and open to criticism; hence, the independence is 

reinforced.  For the criminal procedure, in particular, this principle is 
22 provided in Art. 139 KPD.

Another aspect of  the functional independence of  the criminal court 

judge can be found in Art.177(1) KPD, entitled “The principle of  moral 

proof ” – or else, the free evaluation of  the means of  evidence: “Judges are 

not bound by legal evidence rules; instead, they have to decide according to 

their belief, by following the voice of  their conscience, and driven by the 

impartial judgment, which is formed through the hearings, and which refers 

to the truth of  the actual facts, the credibility of  the witnesses as well as the 
23

assessment of  the other means of  evidence.”  The means of  evidence, 

which are specified in the following article (Art. 178) of  the KPD, are the 

indications, the (eye) inspection, the experts' reports, the confession of  the 

defendant, the witnesses and the documents. 

In order to conceive the meaning of  the principle of  free evaluation of  

the means of  evidence, it would be easier to start with the ratio of  its 

21 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), Essays in honour of  Nikolaos K. Androulakis (in 
Greek), 2003, p. 981. 

22 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, p. 981. 
23 The translation of  the terms of  the KPD is taken from: STAMELOS, Charalampos/CHADJIMANOLI, 

Despoina, English-Greek and Greek-English Dictionary of  legal terms, 2011; CARATZAS, Harry/ 
ZOMBOLA, H., English-Greek & Greek-English Dictionary of  Law Terms, 2003, and is revised by the 
author with respect to the terminology used in the bibliographical sources.



provision, which goes back to the previous model of  criminal procedure, so 
stbefore the actual KPD took effect on the 1  January 1951. In the framework 

of  the previous model of  criminal procedure, what had been a burden for 

the judicial judgment for many years was the fact that the judge was obliged 

to comply with particular evidence rules in order to evaluate the various 

means of  evidence and consequently reach a conclusion for the case before 
24them.  The so-called “legal rules of  evidence” determined the “value” of  

the various means of  evidence; for instance, the defendant's confession was 

considered to be the most powerful means of  evidence - it was often called 

“the queen of  evidence”- ; in consequence, no matter under which 

circumstances it had been achieved (even under torture), it would definitely 

lead (at least in most cases) to a conviction, sometimes without even a 

(proper) consideration of  any other evidence brought before the court. In 

that sense, the judge was not in a position to “freely” fulfill his duty, since his 

evaluation depended to a certain extent on the provisions of  the evidence 

rules. 

The introduction of  the free-evaluation-of-the-means-of-evidence-

principle means that the evaluation of  the evidence is not bound by legal 

rules. This leads to a greater space of  intervention for the judge, which is 
25neither unlimited,  nor arbitrary; the judge cannot make use of  and evaluate 

the various means of  evidence presented to them by the parties as they 

please. On the contrary, they are obliged to meticulously examine every 

means of  evidence, with the assistance of  the voice of  their conscience on 

the one hand, and of  their impartial judgment for the facts on the other 
26hand.  However, this independence of  the judge against external 

interventions of  any kind cannot mean “independence with regard to the 

law”. This process of  evaluation of  the means of  evidence and its 

connection to the conclusion have to be thoroughly explained in the 

judgment; otherwise, the lack of  this specific and thorough reasoning 

constitutes a ground for cassation by the Areios Pagos, according to Art. 

510(1D) KPD. Therefore, the free evaluation of  the means of  evidence and 

the specific and thorough reasoning constitute two functionally 

24 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, p. 1001. 
25 Such limits constitute the prohibitions regarding the use of  evidence (exclusionary rules). For a brief  but 

thorough introduction in the question of  exclusionary rules, see: DALAKOURAS, Theoharis, Prohibited 
means of  evidence: Fundamentals for the exclusionary rules in the criminal trial (in Greek), Poinika 
Chronika, 1996, pp. 321-347.

26 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, pp. 1001-1002. 



interdependent principles of  the criminal procedure, more or less directly 

related to the independence of  the judge, and intensively discussed by the 
27theory.  Today I will just point out the several questions their actual 

application raises in conjunction with the independence of  the judge in the 

criminal court. 

The definition of  the term “lack of  specific and thorough reasoning” 

has been a crucial topic in the case law of  the Areios Pagos, especially over 

the last 10 years, as well as a field of  conflict between the case law and the 

theory. A common place in the judgments of  the Areios Pagos was that the 

simple reference of  the kind of  the various means of  evidence used by the 

Court to justify its judgment was enough to fulfill the prerequisites of  the 

specific-and-thorough-reasoning-principle, so the reference to each one 
28separately would not be necessary.  In the same direction, according to 

judgments of  the Areios Pagos, the lack of  the evaluation of  the means of  

evidence cannot be a ground for cassation, as it constitutes judgment 

referring to the facts of  the case, which, according to the law, stays out of  the 
29control range of  the court in case of  cassation.  These opinions have -

rightfully- been heavily criticized by academics, since they have led to the 

formulation of  this standard reasoning: “From the whole of  the evidence 

brought before the court and especially from the testimonies of  the 

witnesses, the read documents and the defendant's plea, it has been proven 
30that…”.  Due to the criticism, the Areios Pagos changed this opinion, and 

recognized that a general reference to the kind of  evidence that was used 

(and not to each means of  evidence separately), as well as to the conclusions 

based on each means of  evidence, can be sufficient for the specific and 

thorough reasoning; however, “without hesitation” one has to draw the 

conclusion, that the court has taken into account and estimated as a whole all 

means of  evidence brought before it by the parties, without omitting any of  
31them.  This improvement of  the reasoning, however positive it may seem at 

32first, has again been heavily criticized by the theory as “obviously vague”.  

27 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, p. 982.
28 See for example the following judgments of  the Areios Pagos: AP 1177/2002, AP 662/2002.
29 AP 25/2002.
30 ΑNDROULAKIS, Nikolaos, Reasoning and judicial review on appeal as elements of  the evidence in 

criminal proceedings (in Greek), 1998,  pp. 75-81, KARRAS, Argyrios, in: KARRAS, Argurios (Ed.), 2003, 
p. 895.

31 AP 1632/2002, AP 875/2002, AP 1443/2001.
32 KARRAS, Argyrios, in: KARRAS, Argurios (Ed.), 2003, p.896.



Only in a few cases has the Areios Pagos aligned itself  with the theory. In 

one instance, the Areios Pagos deemed the simple mentioning of  the kind 

of  means of  evidence used by the court without their “assessment as a 

whole” as vague, adopting in this way the so-called “evaluative correlation 
33of  the means of  evidence”, on which theory insists.  The reason why 

academics insist on the judge stating the evaluation of  the means of  

evidence both separately and as a whole in the judgment, is obvious: the 

logical analysis and evaluation of  the evidence is the hardest and at the same 

time the most crucial mental process, based on which the judge reaches the 

final conclusion; hence, its omission from the judgment would make the 

final conclusion seem arbitrary. Aligned with the theory at this point was the 

judgment AP 9/2001, which pointed out that the means of  evidence should 

be analyzed and assessed not only individually, but also as a whole, and only 

such a reasoning should fulfill the standards of  the specific and thorough 
34reasoning principle.  

I would like to devote the last minutes of  my presentation to some 

thoughts concerning the actual function of  the two principles. As 

mentioned before, both principles constitute two aspects of  the 

independence of  the criminal judge: on the one hand, the free-evaluation-

of-the-means-of-evidence principle, especially through its reference to the 

“voice of  conscience” of  the judge, seems to be directly related to the 

independence of  the latter; on the other hand, the principle of  the specific 

and thorough reasoning of  the judgment confirms the independence of  the 

judge by illuminating its limits, namely exclusively the provisions of  the law. 

Unfortunately, the actual application of  the two principles in the judicial 

practice does not seem to support their bond with the independence of  the 

judge. The conversion of  the “specific and thorough reasoning” into a 

standard (stereotypical) phrase, which has nothing to do with the meaning 

of  the principle as prescribed in law, leads to the limitation of  the scope of  

review from the Areios Pagos (in case of  cassation), due to the fact that 

clearly legal issues are considered to be factual, hence impossible to be 

reviewed according to the law, and indicates as well the unwillingness of  the 

33 AP 699/2000.
34 KARRAS, Argyrios, in: KARRAS, Argurios (Ed.), 2003, p.898; KARRAS, Argyrios, Criminal Procedure 

(in Greek), 2007, pp. 955-961, 999-1000. In this direction also AP 1560/2002, which states that in the case 
of  rejection by the court of  the conclusions of  the expert's report, the reasons of  the opposite opinion of  
the court have to be mentioned as well.  



35Court to check the accuracy of  the foundations of  the conclusion.  In the 

Judiciary though, this practice is strongly supported, with few exceptions, as 

the one which best suits the actual conditions of  the administering of  justice: 

A proper reasoning entails the risk of  criticism, therefore it is bound to be 

reversed, which would delay even more the closure of  cases - Greece is in any 

case sensitive to the question of  delays in the administering of  justice; the 

European Court of  Human Rights has often concluded that the length of  

the proceedings has been excessive, hence Art. 6(1) ECHR has been 
36constantly violated in that respect.  As for the free-evaluation-of-the-means-

of-evidence principle, the obligation of  the judge to meticulously examine 

every means of  evidence has been turned to choice, on the grounds of  the 

“freedom” of  the judge. More often than not though, this very principle is 

used by the courts to justify the lack of  specific and thorough reasoning, as 

the courts insist on its constituting the limit of  the review powers of  the 
37court of  cassation.  In conclusion, it seems that neither of  the two principles 

is properly applied by the courts, which not only puts the independence of  

the criminal judge and consequently the administering of  justice itself  at 

stake, but also jeopardizes the trust of  citizens in the Judiciary and in the rule 

of  law. Thank you for your attention.

35 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, p. 990. 
36 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, p. 988.
37 KOSTARAS, Alexandros, in: KARRAS, Argyrios (Ed.), 2003, pp. 1002-1004.
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Teşekkür ederim. Öncelikle Ankara Barosunu kutluyorum, bu kadar 

etkili, özel bir çalışma düzenlediği için. Burada o kadar değerli hukukçular var 

ki, ben onlara Montesguieu'den başlamak istemiyorum. Kuvvetler ayrılığı, 

demokratik hukuk devleti, bunu o kadar çok konuştuk ki, hele son yıllarda 

çok konuştuk. 2010 yılında özellikle çok çok konuştuk.

O yüzden ben kısaca konuya şöyle girmek istiyorum ve biraz özetle 

anlatmaya çalışacağım. Yargının bağımsızlığı benim içim her şey demek. 

Siyasete girme nedenim de neredeyse bunun mücadelesi vermek. Yargıçlar 

sadece hukuka, evrensel hukuka bağlı olarak karar versinler istiyorum. Bunu 

sağlamak için bir mücadelenin de parçası oldum. Buna ilişkin yargı 

bağımsızlığını tanımlayan, belki buna ilişkin kuralları koyan ve bunların 

hepsinin temelinde uluslararası bazı organizasyonların kararları var, bunu 

biliyoruz.

Özetlemek gerekirse şunları söylüyor onlar bize. Yargı bağımsızlığı şu 

demek diyorlar, yargıçlar sadece ve sadece hukuka bağlı olarak karar 

vermeliler, hiçbir odaktan emir, talimat almamalılar ve keyfi olarak 

azledilmemeliler, böyle güvenceleri olmalı diyor. Devlet yargının görevini 

gerektiği gibi yerine getirmesi için maddi ve fiziksel olanakları sağlamalıdır 

diyor. Yargıçların atanmaları ve meslekte ilerlemeleri, yürütme dışı organlar 

tarafından yapılmalıdır diyor. Yargıçların bağımsızlığı da bir yüksek kurul -

her yerde bunun adı farklı olabilir- ile güvence altına alınır ve bu kurul 

bağımsız olmalıdır diyor.



Adaleti sağlayacak yargının ve tabiî ki yargıcın sorunu, aynı zamanda 

toplumun sorunu, ondan bağımsız düşünemeyiz. İnsan hak ve 

özgürlüklerini korumakla görevli olan yargı, görevini herhangi bir nedenle 

yapamıyorsa, buna ilişkin engellerle karşılaşıyorsa ya da bağımsız değilse, 

insan haklarının bir ülkede güvencede olduğundan söz edilemez değerli 

konuklar.

Yargıçların o yüzden diğer kamu görevlilerinden daha teminatlı bir yapı 

içinde olmaları sağlanır. Dünyanın her yerinde bu böyledir, daha güvenceli 

olmaları gerekir ki, daha bağımsız hareket edebilsinler. Ancak demokrasiyi 

çoğunluk sultası ya da salt sandıktan ibaret olarak görenler –öyle görenler 

var- farklı yorumluyorlar bunu. Diyorlar ki yargıçlar çoğunluğun istediği 

neyse onu yapmalıdırlar. Çünkü demokrasi çoğunluk iradesi demektir, bu 

kadar sığ ve basit değerlendirenler var. Bize öğretilen, sevgili Ankara Hukuk 

Fakültesinde bana ilk öğretilen şu olmuştu: -Mustafa Kemal'in hukuk 

mektebi derim ben ona- Yargıçlar asla ve asla çoğunluğun iradesine göre 

karar vermek durumunda değildirler, böyle bir zorunlulukları yoktur. 

Vicdan ve kara kitaptır rehberleri…

Bu nedenle verdikleri karar ya da kararlar, bazen çoğunluk tarafından 

kabul görmeyebilir, reddedilebilir, hatta lanetlenebilir. Ancak yargıç hukuka 

bağlı olmak durumundadır ve çoğunluk onu reddetse bile o kararı vermek 

durumundadır. Bir örnek vermek istiyorum. Amerika Birleşik Devletlerinde 

ırk ayrımcılığının yoğun olduğu 1954'lere gidelim. O tarihte verilen Braun 

Eğitim Kurumuna karşı açılan bir davada, kararda siyah öğrencilerin 

beyazlarla eşit şartlarda eğitim görmesi ve ayrımcılığın kaldırılmasına 

hükmedilmiştir. 1954 ve Amerika'da inanılmaz bir ırk ayrımcılığı var.

Eğer o karar verilmeseydi -çoğunluk lanetliyordu bu kararı- bugün siyah 

Amerikalıların birçok hakkı kullanması, başarılı olmaları, hatta bugün 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Afrika kökenli olmasının mümkün 

olmadığını biliyoruz, o cesur karar verilmeseydi. Yargının hesap verebilirliği, 

siyasilerin beklentilerine göre değerlendirilmez, ona göre belirlenmez. 

Sadece hukukun, demokrasinin evrensel ilkelerine göre hesap verirler 

yargıçlar. Yani yargıç majestelerinin değil, evrensel hukukun hizmetkârıdır, 

biz böyle biliriz.

Yargıcın bağımsızlığından, yargıcın karar verirken dış etkenlerden 

bağımsız hareket etmesi, aslında bu algılanmalı tabi, hukuka dayanması 

anlaşılmalı. Bunun için de yargıcın bağımsızlığını sağlayacak, az önce 



belirttiğim güvenceler sağlanmalı. Yargı erkinin kurumsal olarak yürütme ve 

yasamadan bağımsız olması ise, bence dış baskılara karşı koruyucu duvarlar 

diyoruz biz ona, ama o koruyucu duvarlar şeffaf  olmalı, yani cam duvarlar 

olmalı ki, her şeyi görebilmelisiniz aslında, her şeyin farkında olmalısınız, ama 

asla hiçbir şeyden etkilenmemelisiniz, korkmamalısınız, kuşkudan uzak öyle 

karar vermelisiniz. Böyle olmalı, ben böyle anlatıyorum ancak böyle olduğu 

zaman bir yargıç kendini bağımsız hisseder, bunu biliyorum. 

Aslında yargının bağımsızlığı birey olarak bizim de özgürlüğümüz demek 

toplumda. Bu özgürlüğün güvence altına alınması demek. Şimdi 

düşünüyoruz en önemli görev, devletin en önemli görevi yargıyı etkin, güçlü 

ve bağımsız kılmak olmalı, çünkü bireyin güvencesi. Bu sağlanamadığı 

takdirde, ki yaşadık, geçmişte yaşadık ve bugün yaşıyoruz. Bu sağlanamadığı 

takdirde, çıkar amaçlı suç odaklarının, derin ya da sığ devletin, artık onun adını 

ne koyarsanız koyun. Derin devlet diyenler de var, sığ, yukarılardaki devlet 

diyenler de var.  Aşiret ve mafya adaletinin egemen olduğu bir kefaret 

mekanizmasıyla karşılaşırız. Bunun çok acı örneklerini geçmişte yaşadık ve 

bugün yaşadığımızı da biliyoruz. 

Bu arada kefaret mekanizması, aşiret ve mafya adaleti demişken, bu 

arabuluculuğa da girmek istiyorum. Biliyorum ki hepimiz çok şikâyetçiyiz 

bundan. Arabuluculuk diye bir saatli bomba koydular önümüze, 

Arabuluculuk Yasa Tasarısı. Buna dikkat çekmek istiyorum. Hukukçuları ve 

çağdaş hukuku baypas ederek, -ben böyle görüyorum, kısaca böyle 

tanımlıyorum- çok hukukluluğun egemen kılınmasının yolunu açacağından 

bu yasanın ben endişeliyim. O yüzden özellikle siz hukukçuların dikkatini 

çekmek istiyorum. Eminim farkındasınız, bana  fakslar iletiler geliyor bu 

konuyla ilgili. Bununla ilgili olarak da özel bir çalışma yapmaktayız şu anda. 

Ancak son derece tehlikeli bu Arabuluculuk Yasa Tasarısı.

Yargıç bağımsızlığı, yargı bağımsızlığı çok konuşuldu ülkemizde. Yargı 

bağımsızlığının bir de medya boyutu var, ben ona da dikkatinizi çekmek 

istiyorum. Yargı kararlarının ekonomik olarak baskı altına alınması, 

ekonomik güçlerle baskı altına alınması boyutu var. Bunun da yargı 

bağımsızlığını etkileyen bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Çünkü yargı 

kararlarının artık toplumsal yansımalarından çok, piyasalardaki etkisinin çok 

önem kazandığını görüyoruz, böyle değerlendirildiğini görüyoruz. O zaman 

ekonomik gücün toplumda hakça bölüşümü yerine, belli çıkar gruplarının 

eline geçmesi halinde de bu odakların yargının bağımsızlığına müdahale 



etmek ve yargıyı kendi çıkarlarına uygun ve güdümlü hale getirmek 

isteyeceklerini gözden uzak tutmamalıyız. Bugün ülkemizde bunun 

örneklerini görüyoruz. İktidar yandaşı yeni zenginlerin oluşturduğu medya ağı 

var bu ülkede ve yargıyı, yargı kararlarını, hatta tutuklamaları önceden 

görüyor, yönlendiriyor bu odaklar.

Hatta bu konuda karar çıkmadan, çıkacak kararı toplumla paylaşabilen 

medya odakları var. Bakıyoruz gizli soruşturma dosyalarında gizli tutulması 

gereken belgeleri sayfa sayfa yayınlıyorlar, kişileri hedef  gösterebiliyorlar ve 

Anayasa değişikliği öncesinde bazı gazeteciler şunu dahi söylediler. Şu 

Anayasa değişsin, daha çok kişi tutuklanacak çok demişlerdi, hatırlıyor 

musunuz? Öngörüleri nasıl da gerçekleşti. Bazıları isim isim şu da 

tutuklanmalı, bu da tutuklanmalı diye cadı avı başlatabiliyor. Oysa yargı belirli 

güç gruplarının engel oldukları gördükleri vakit lanetleyecekleri, gerek 

duyduklarında ise kullanabilecekleri bir kamçı ya da bir hiza bombası değildir, 

böyle değildir, bize bu da öğretilmedi. Toplumu dizayn etmekte kullandıkları 

bir araç değildir yargı ve olmamalıdır. 

Tabi yargı bağımsızlığı için -bugünkü özel konumuza gelelim- 

profesyonellik çok önemli. Mesleğe yeni başlayan birisinden, bir yargıçtan 

yargı bağımsızlığına çok yüksek bir katkı beklemeyebilirsiniz, ancak yüksek 

mahkeme yargıçlarının bu uygulamalara yön verme gücü nedeniyle, onlardan 

tabiî ki çok şey beklemeliyiz, bağımsızlığa katkı beklemeliyiz. Daha anlamlı 

olur bunu beklememiz. Tabiî ki kendileri bağımsızlıktan nasiplerini almışlarsa 

ve tabiî ki kendilerini atayan iradeye ram ve uşak olmamışlarsa bunu 

bekleyebiliriz.

Ülkemizde yargıya ilişkin en büyük sorun değerli konuklar, demokratik 

devlette bulunması gereken bence, o zihniyet eksikliğidir. Ben yargının ve bir 

yargıç meslek örgütünün başından geliyorum, onun içinden geliyorum. Bu 

zihniyet eksikliğini yaşayarak öğrendim, bu tecrübemi sizinle paylaşmak 

istiyorum eğer sıkılmazsanız. 

Avrupa'ya zaman zaman gitmek zorunda kalıyorum, çağırıyorlar, hiç 

istemesem de. Çünkü evimden ve yurdumdan hiç ayrılmak istemiyorum, ama 

gitmek ve anlatmak zorunda kalıyorum. Bana diyorlar ki orada, ülkenin en 

saygın ve etkili yargı örgütünün başındayken neden siyaset kararı aldınız, 

şaşırıyorlar. Sıradan, hayatı sadece eşi, çocukları ve gerçekten şehvetle 

diyebilirim, tutkuyla bağlı olduğu yargıçlık mesleği olan bir kadın, sıradan bir 

kadınken, neden ben yargının, evrensel hukukun, yargı bağımsızlığı ve yargıç 



güvencesinin “militanı” oldum sizce? Evet militanıyım, gerçekten yargı 

bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin militanı gibi hissediyorum kendimi. 

(Alkışlar)

Neden diye soruyorlar, neden? Evet, bugün yaşadığımız hukuk tanımaz, 

yargıyı, adaleti gerçekleştirme değil, kendisini güçlendirme aracı olarak gören 

bir anlayışla daha etkin mücadele etmek için bu kararı aldım. Devletin tüm 

kurumlarının iktidara hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi, yargıyı, 

muhalifleri silindir gibi ezip geçen ve kendi rejimini yaratmak için bir yol 

açma makinesi olarak kullanmaya çalışan bu zihniyetle mücadele etmek için 

siyaset kararı aldım.

Anayasa değişiklikleri sonrasında oluşturulan yeni HSYK'nın ilk 

uygulaması değerli konuklar, ilk uygulaması yüksek yargıda kadın temsilini 

yüzde 36'dan, yüzde 3'ün altına indirmek. Bunun şifrelerini lütfen okuyun, 

dikkatlice okuyun. Belli anlayışlar sadece kadınları bir tek yerde görmeye 

tahammül edemezler, yargıç olarak görmeye tahammül edemezler. Çünkü 

onların tembihli beyinlerinde yasaklanmıştır kadının yargıç olması. Bakın, 

kadının yüksek yargıdaki temsili, o gün yüzde 3'ün altına düşmüştür. 211 

yüksek yargıç arasında 6 kadın seçmişlerdir, bu 6'nın da 2'si HSYK üyelerinin 

eşleri, yani eş kontenjanındandır. Yani aslında 4 kadın seçmişlerdir, 211 

yüksek yargıç arasında.

İktidarın kendini zor duruma sokacak davaların üzerini kapatması, sivil 

toplum, demokratik kitle, adına ne derseniz deyin, onu bir fazlalık olarak, bir 

fazlalık fırsatçı birliktelikler olarak görmeye başlaması. Siz susun, 

konuşmayın, konuşursanız teröristsiniz demesi. Bunlar o kadar önemliydi ki. 

Yasadışı bir örgüt gibi, YARSAV'ı yasadışı bir örgüt gibi algılayan çağdışı 

zihniyetle mücadele etmek için, daha rahat mücadele etmekti benim amacım. 

Özgürlükler lehine yorum yaparak, tutuklamaya muhalefet şerhi koyan 

yargıçlar çetenin nöbetçi yargıç ve savcısı denmesiydi, nedeni buydu. 

Yargıdan sinyal aldım ve yargıya sinyal de verebilirim diyenlerle mücadele 

etmekti geliş denedim. Gazetecilerin, aydınların, gençlerin neyle 

suçladıklarını bilmeden, kendilerini Silivri'de bulmalarıydı, nedeni buydu. 

Wikiliks belgelerini soran birisine de Başbakanın “kendini Silivri'de 

bulursun” diye tehdit etmesiydi. 

İktidara yasadışı dinlemelerle mücadele etmek yerine, nedense hep 

muhaliflerin başına gelen bu olgudan, - çünkü, bu dinlemeler, izlemeler, 

röntgenlemeler, sadece ve sadece muhaliflerin başına geliyordu bu ülkede ve 



iktidar bunu sürekli olarak bir dedikodu malzemesi olarak kullanıyordu. 

Sokakta kitleleri, gördüğü her kalabalığı harekete geçirmek için, zehirlemek 

için kullanıyordu iktidar odakları. Yakında kasetleri çıkacak diyordu, çıkıp 

meydanlara. Yakında kasetleri çıkacak bu insanların ve şunları şunları 

söylüyorlar ve gerçekten yakında kasetleri çıkıyordu, bir gün sonra o 

insanların. Düşünebiliyor musunuz böyle bir iktidarla baş edebilmek için, 

evet hukuk bilmek gerekiyordu, iyi bilmek gerekiyordu. Kararımın arkasında 

yatan nedenler bunlardı işte. 

Bu arada kendi kişisel listesini yeni HSYK diye yutturmaya çalışan bir 

adam vardı karşımızda. Kendi kişisel listesini ve arkadaşlarını, Adalet 

Bakanlığındaki arkadaşlarını yeni HSYK diye yutturmaya çalıştı bize ve bu 

adam görevi olan yasadışı dinlemeleri yapanlar ve deşifre edenleri 

kovalamayı değil, kadrolu röportajcılarıyla oturup onları çekiştirmeyi tercih 

ediyordu, hâlâ da bunu yapıyor. Aksi bir tutum beklemek zaten saflık olurdu. 

Sınıf  arkadaşlarını yüksek yargıya başkan atayan ve bununla övünene bir 

zihniyetten başka ne beklenebilirdi ki.

Kısaca ülkemiz her gün, gün gün demokrasiden uzaklaştırılıyordu. 

Yargıya ve yargı üzerinden demokrasiye yapılan politik saldırıları defetmekte 

kendimi yeterince ifade etmeme yargıç olmam ve geleneksel yargıç 

suskunluğunu temsil etmem engel oluyordu, bunun için siyaset kararı aldım.

Değerli konuklar, 10. yılına giren bir iktidar yargıyla sürekli mücadele etti, 

çünkü kendi yargısını oluşturmak için, mevcut yargıyı tasfiye etmek 

istiyordu. Bunun için yargıyla sürekli mücadele etti, her gün saldırdı. Yargıca 

ciğerimize kan ağlatıyor dedi, ulemaya niye sormadı bunlar dedi, her gün, 

ama her gün saldırıya maruz kaldık. Yüksek notlar alan yargıç adaylarının 

mülakatlarda nasıl kıyıma uğradıklarını gördük. YARSAV olarak elimizden 

geldiği kadar bunun mücadelesini vermeye çalıştık, davalar açtık, ama 

açtığımız davalar, yönetmelik iptali için açtığımız davalarda bir bakıyorduk o 

yönetmelikler birden bire yasa hükmü haline getirilmiş ve mücadele edemez 

hale getirilmişsiniz. Çünkü yasaya karşı sizin yapabileceğimiz bir şey yok, bir 

meslek örgütü olarak. 

Ülkemizde yargıçlar da nasibini aldı o yasaya aykırı yönetmeliklerle, 

dinlenmekten, gözlenmekten, izlenmekten kurtulamadılar. Üstelik bunlar 

biriktirildi ve bazı davalarda o dosyaları manipüle etmek, istedikleri kararları 

alabilmek için şantaj aracı olarak kullanıldı bu biriktirilen görüntüler ve 

sesler. Çok acıydı, ama bunları yaşadık. Özel seçilmiş savcıların usulsüz 



işlemleri hakkında yapılan bütün şikâyetlere rağmen hiçbir işlem 

yapılmadığını biliyoruz, özel yetkili mahkemelerin hâkimleri ve savcıları 

hakkında. Biliyoruz ki, yürütmeye bağlı olan ve cemaat odaklanmasının 

merkezi olduğu söylenen ve artık bilinen polisin bu sahte soruşturmaları 

yürütmesi tercih ediliyor. Aslında yargıç ve savcılar orada birer figüran görevi 

görüyor. Cemaatin polisleri tarafından sürdürülüyor ve buna rağmen, bu 

ülkede 160 bin kişilik özel güvenlik ordusu oluşturulmasına rağmen, 

Türkiye'de bir türlü adli kolluk kurulamadı, ama zannediyorum şimdi yandaş 

yargı oluşturulduktan sonra, adli kolluğun kurulmasında da bir sakınca 

görmeyeceklerdir. 

Özel yetkili yargıçların gerekçesiz, keyfi tutuklama kararı veren bu 

yargıçların, hiç gerekçe göstermemeleri üzerine biliyorsunuz ki, haklarında 

açılan tazminat davaları kabul edildi. Yargıtay'a karşı o tarih itibariyle 

Başbakan her gün saldırdı, her gün saldırdı, nasıl tazminat kararı verirsiniz 

diye. Bunu değiştirmekte de gecikmediler, bir yasa hükmüyle yargıçların 

ellerindeki davayı elinden almak suretiyle, yine en iyi bildiklerini yaptılar, 

hukuku dolanarak hukuku katlettiler. Artık yargıçlar hakkında ve soruşturma 

yapan müfettişler hakkında herhangi bir tazminat kararı verilmeyeceğini 

biliyoruz. 

Bu iktidarın Anayasa Mahkemesini ve HSYK'yla kendisine yarattığı 

koruma alanının her gün biraz daha halkalarını genişletmenin örneğidir. Yani 

kendi yargısına bir tazminat sorumsuzluğu getirerek, nasıl görevi kötüye 

kullanma suçlarında da örtülü bir af  getirerek suçun alt ve üst sınırındaki o 

miktarları değiştirerek, örtülü af  getirip nasıl bazı sanıkların telefonlarına 

yasadışı kanıtlar yükleyenleri sorumsuz bıraktılarsa, yargılanamaz hale 

getirdilerse, nasıl Hrant Dink'in gizli katillerini bugün yargılanamaz hale 

getirdilerse, bu yasalarla oynamalarda, öyle bir koruma alanı, kendi 

bürokratlarına, polislerine, yargıçlarına koruma alanları ya da koruma 

kalkanları yarattılar. Onları koruyarak, besleyerek çünkü güçleniyorlar. Çünkü 

hukuksuzluğu besleyerek hergün daha fazla güçleniyorlar.

Yargıyı hızlandırdılar, defalarca yargı reformu yaptılar, artık sayısını ben 

unuttum. Önümüzdeki haftalarda da yeni bir yargı reformu getireceklerini 

söylüyorlar ve yargıyı hızlandıracaklarını söylüyorlar değerli arkadaşlar. Şimdi 

Türk yargısı hızlandırılmış yargıyla tanışıyor. Yargı bağımsızlığına katkısı ve 

demokrasiye katkısı, yüksek yargının o var olan sınırlı katkısı, doğrusunu 

isterseniz çok büyük bir katkısı olmadığını düşünüyorum, ama sınırlı katkısı 



da yok edilmeye çalışılıyor. Blok oy uygulaması, blok oy efsanesiyle Türk 

yargısı yeni tanıştı. Gerçekten hepimiz çok şaşkınız, hiç görülmemiş bir şey, 

dünya tarihinde olduğunu düşünmüyorum, 160 blok oy, yoklama çekmeler, 

test etmeler denemeler, sınamalar,  iki-üç gün boş oy kullanarak kendi 

gücünü tartma ve rakibini tanımaya çalışmalar, kendince rakibine ve hasmına 

ve rövanş alacağı o sisteme gizli mesajlar göndererek, bakın biz geliyoruz 

demeler, biz geliyoruz korkun, geri adım atın mesajları vermeler… 160 blok 

oy, türk yargısının yüz karası ve 160 oy sanıyorum artık daha da fazla, 180 

civarına çıktı. 

Bugün itibarıyla aldığım bir bilgi, Danıştay'da 79 blok oy efsanesi 

gerçekleşmiş, 13. Daire seçimlerinde -yanılıyorsam düzeltin- boş oy 

kullanılmış ve artık kaç gün süreceğini bilemiyoruz. Yani karşı hamleyi 

sezebilmek için bunu yapıyorlar ya da bir yerlerden talimat gelmesi için 

zaman kazanıyorlar diye düşünüyorum. 

Değerli konuklar, ülkemizde antidemokratik bir devlet, derin devlet ve 

bunların uygulamalarından çok çektik ve bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor 

biliyoruz. Bazı kuşkular yaratan dosyaların üzerlerinin nasıl kapandığını 

biliyoruz. Deniz Feneri'nin nasıl üzerinin kapandığını biliyoruz, bunları 

anlatmama gerek yok. Guernica bombalamaları oldu Uludere'de çok 

yakında ve onun da üstünün nasıl kapatılmaya çalışıldığını görüyoruz. 

Gizlilik kararı veriliyor önce –uygulama hep aynı- bir sessizleştirme 

operasyonu, arkasından bazı şaibeli olayların ve davaların üzeri kapatılıyor 

arkadaşlar. 

Tutuksuz yargılamaya temayülü olan yargıç ve savcıların başına neler 

geldiğini biz çok yakından izledik, darmadağın edildiler ve Yargıtay'da yargı 

bağımsızlığına katkısı olacak, özgürlükler lehinde değerlendirme yapacak 

yargıçların dairelerinden nasıl darmadağın edilerek dağıtıldığını ve nasıl özel 

yetkili Yargıtay daireleri kurulduğunu gördük, özel yetkili. Çünkü bu özel 

yetkili mahkemelerin verdiği kararlar, -hiç zannetmeyin ki beraat kararları 

olacak değerli arkadaşlar- Bu mahkumiyet kararlarının da çok seri bir şekilde 

onanması gerekiyor. Bunun için de özel yetkili, özel konumlandırılmış 

Yargıtay daireleri oluşturulduğunu hep birlikte izledik. 

Sürem yeterli olmadığı için bitirmem gerekiyor ama aslında söyleyecek 

çok şeyim var, Yargıtay'ın not uygulamasının, bu tembihli beyinle yerel 

yargıyı da nasıl etkileyeceğini lütfen bir tahayyül edin diyorum, yani bunu da 

düşünmemiz gerekiyor. Bugün Yargıtay'ın içinde bulunduğu bu içler acısı 



durumu anlatan bir istifa dilekçesinden alıntı yaparak sözlerime son vermek 

istiyorum, tahammülünüz olursa Sayın Başkan.

Yargıtay'ın bir yargıcı şöyle bir mektupla istifa dilekçesiyle Yargıtay'dan 

ayrıldı. “Mensubu bulunmaktan yakın bir tarihe kadar onur duyduğum Türk 

yargısının, hukukun üstünlüğü ve halka adalet dağıtmak ülküsünden 

alabildiğine uzaklaştığı, kişi hak ve özgürlüklerine değer katan karar ve 

gerekçeleriyle bizi zenginleştireceği yerde, biat bedelli ikbal beklentileri, blok 

oy uygulamaları ve koltuk ve yaranma hesaplarıyla midelerimizi kaldırdığı, 

düşünen, söyleyen ve yazan muhalifleri avlayan, toplumu ağır bir baskıyla 

kuşatan vahşi bir avcı gibi konuşlandırılıp artık kullanıldığı, halkımızın 

beklemekte olduğu ve dünyada var olduğuna inandığımız adaleti 

dağıtmaktan çok, Adalet Bakanının idaresi ve iktidarın güdümündeki bir 

kurul eliyle adaletten günbegün uzaklaştığı bugün” diyor değerli 

arkadaşlarım. “Oluşturdukları Anayasa Mahkemesi ekibiyle fiilen Anayasayı 

değiştirmiş olmalarına rağmen, yeni Anayasa masalıyla bizi yine gerçek 

adaletsizliklerden uzaklaştırmaya çalıştırdıkları bugün, bu oyunun ve bu 

sürecin bir parçası olmamak yolundaki kişisel tercihimi kullanıyor ve sevgili 

mesleğim yargıçlıktan istifa ediyorum” diyordu, bir değerli arkadaşımız. 

Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Efendim bu çok 

güzel, nefis konuşmadan sonra aşağı yukarı bir 6-7 dakikamız var. Eğer 

salondan soru sormak isteyen üstatlarımız varsa, hemen bekliyoruz efendim. 

Kime soruyu soracağınızı da Erkan Bey söylerseniz.

KATILIMCI- (Duyulmuyor)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Teşekkür ederim. 

Özgürlüklerin yargı tarafından kovalandığı bir ülkeden söz ettim size. 

Ülkemizde bizi her ne kadar tersi söylense de, aslında ben tersinden okumayı 

da öğrendim değerli beyefendi. Bakın referandum sürecinde verdiğimiz o 

kollektif  mücadelede başarısız olduk, bunu kabul etmeliyiz, ama yüzde 42'nin 

-hep söylüyorum, gittiğim her yerde, o çok önemli- katışıksız bir demir 

leblebi olduğuna inanırım ben, katışıksız. O yüzden de ben umutluyum, 

ancak her şeyi tersinden okuduğumuz ve disiplinle mücadele ettiğimiz 

takdirde bir yerlere varabileceğimizi düşünüyorum. Yargının yeni dizaynıyla, 

25 yılı garantilediler. Çünkü çok genç, 40 yaşında insanları atadıklarına göre 

ve yargıcın emeklilik yaşı 65  olduğuna göre  Türk yargısının 25 yılı dizayn 

edilmiştir. Ordusunun belki 30 yılı dizayn edilmiştir diye düşünüyorum. 



Buna dümdüz baktığınızda bir 30 yıllık istibdat görebilirsiniz, ilk anda 

bunu görebilirsiniz. Ancak çok ciddi bir mücadeleyle, halka anlatarak ve o 

yüzde 42'nin demir leblebinin katışıksızlığını koruyarak ben bu oyunu 

bozabileceğimize, maçı geri çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için 

inanın çok çalışıyorum ve tersinden okuma geleneğini bizler, bizim gibi 

aydınlanmaya inanan insanların öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bize şunu söylemişlerdi: Biz bu ülkeye, kadına pozitif  ayrımcılık 

getiriyoruz, biz bu ülkeye yargı bağımsızlığı, demokratik meşruiyet filan 

getiriyoruz diye anlatmışlardı. Lütfen dönüp bakıp, özellikle yetmez, ama 

evetçilere ben buradan seslenmek istiyorum. Bu ülkede diyorlardı ki mevsim 

değişecek Akdeniz olacak, öyle düşünenler vardı referandumdan sonra. Oysa 

iklim çok sertleşti ülkede farkında mısınız? Kadına pozitif  ayrımcılık derken, 

getirirken, her gün ölü kadın bedenleri görmeye başladık bu ülkede ve yargı 

bağımsızlığı derken, infaz kurumlarında yargılamalar yapıldığının görüyoruz. 

Lütfen her şeyi tersinden okuyalım, çünkü bu ülkede bize aksi söylense de, 

yargı bağımsız değil, basın özgür değil, bu ülkede ileri demokrasi filan yok, bu 

ülkede hukuk devleti yok. Bizi yönetenler bir polis şefi eliyle ve polis devletiyle 

yönetiyorlar, bunu görmeliyiz ve buna uygun politikalar geliştirmeli, karar 

vermeli, sonuna kadar ardında durmalı ve bunları, bu politikaları 

derinleştirerek bir yerlere varmalıyız. 

Bunun için çok çalışmak gerekiyor. Ben çalışıyorum emin olun. Çok 

teşekkür ederim. (Alkışlar)

KATILIMCI- Emine Ülker Tarhan'a teşekkür ediyorum, bizi değerli 

bilgileriyle aydınlattığı için ve kendisine aslında yine konuyla ilgili bilgilerini 

bize aktarması için soru yoluyla bir şeyler sormak istiyorum, bir şey aslında. 

Ülkemizde bulunan 530 tutuklu öğrencinin ailelerinden birisiyim. Üç aile 

olarak buradayız, sabahki oturumlara da katıldık ve yargının bağımsızlığı 

hakkındaki konuşmaları sonuna kadar dikkatle dinledik.

Benim, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili tereddütlerim var. 

Özgün ve özelliği olan bir yargıcın ceza kararı verirken, bu dosyaya bu ceza 

çok fazla, fakat vermek zorundayız derken, neyi ifade etmek istediğini merakla 

sormak istiyorum. Buradaki yargı bağımsızlığının, kolluk güçlerinden mi 

kaynaklandığını ya da siyasetten mi kaynaklandığını, siyasi mercilerden mi 

kaynaklandığını bilemiyoruz ve öğrenci aileleri olarak, kardeşlerimizin, 

arkadaşlarımızın en az 6 yıl 3 ay ile cezalandırılmış olmalarından dolayı 

oldukça özgünüz. Bağımsız olan yargıya güvenimiz gün geçtikçe azalıyor. 



Öğrenci arkadaşlarımız hâlâ hapishanelerde, sınavlarına götürülürken şiddete 

maruz kalıyorlar, botları tekmeleniyor, sınavda askerler motivasyonlarını 

bozuyor. Bunlar Barış, Meltem, Murat, Uğur, Reyhan isimleri ve sayıları 

tükenmez ve sonu gelmeyecek mi sorusunu hatırlatan isimler. 

Bu konuda fikirlerinizi, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Özellikle 

yargıcın mahkemede kararı verirken söylediği bu cümleyi sizden 

çözümlemenizi rica ediyorum. Bu ceza bu dosyaya göre çok ağır, ama vermek 

zorundayız. Yargının üzerinde ne var, kim karar veriyor? Teşekkür ediyorum. 

(Alkışlar)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Belki sizlerle değil, ama 

başka ailelerle çok sık görüşüyorum. Neler yapabiliriz, buna çok kafa 

yoruyoruz. Çünkü 530 kişi, bazen Meclis kürsüsünde de anlatmaya 

çalışıyoruz. 530 öğrenciden söz ediyoruz, 100'e yakın gazeteciden söz 

ediyoruz, akademisyenlerin sayısını bilmiyorum, ama 8 milletvekili var. 

Türkiye'de örneği görülmemiş daha önce, o anlamda özel olarak onu 

belirtmek istedim.

100'e yakın gazeteci, bir çocuk poşu taktığı için orada. Arkadaşlarımı 

görevlendirdim görüşüyorlar, temas kuruyorlar. Çocuklar diyorum, çünkü 

benim çocuklarım da o yaşta. Lütfen bağışlayın o yaşta olanlar, 

hoşlanmıyorlar çocuklar dememden, arkadaşlar dememden hoşlanıyorlar, 

ama benim çocuklarım o yaşta, o yüzden çocuklarım diyorum, onların 

yetersiz beslendiklerini tespit ettik. Bazıları büyüme çağında, 19 yaşında 

çocuklar var aralarında. Hopa duruşmasında 19 yaşında bir çocuk vardı. Daha 

boyu uzamakta, ama yetersiz beslendiği için boyu uzayamayabilir diye endişe 

ettim izlerken, boynu incecikti, içim cız etti onun için ve o 6 aydır tutuklu. 

Bu beni çok rahatsız ediyor. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki, hafta içinde de 

böyle bir toplantımız olacak Oda TV, Ergenekon, Balyoz, başka öğrencilerin 

tutuklu aileleriyle ve yakınlarıyla görüşüp, ne yapabiliriz bunu tartışacağız. 

Başka neler yapabiliriz, sokağa nasıl taşıyabiliriz. Çünkü hep söylüyorum, 

onlar hücrede, cezaevinde, ama bizler de kafeste özgürlük yaşıyoruz. Yani bu 

ülkede aslında hiç kimse özgür değil bugün itibariyle, bunu görelim kabul 

edelim. Yargının bir yerlerden direktif  aldığı -beyni tembihli derken onu 

kastetmiştim aslında- blok oy düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar 160 blok 

oydan söz ediyoruz. İki gün bekleyip, acaba bir yerden ne talimat gelir 

kaygısıyla hareket etmesi bir yargıcın, kendisini seçen iradeden bağımsız 

hareket edememesi, onun yargıç olmadığı anlamına gelir aslında.



yani vicdanına ve kara kitaba göre değil, başkalarının iradesine göre, onu 

yönlendiren o irade artık neyse, beynini neyle ve nasıl  tembihlemişse, ona 

göre hareket ettiği anlamına gelir. Oysa Mustafa Kemal'in mektebinde bize 

bunu öğretmemişlerdi, belki onun için şaşkınız. Nasıl mücadele edeceğimizi, 

belki o yüzden çok iyi bilemedik. Çünkü bu daha önce karşılaştığımız bir şey 

değildi, bu bir yargı canavarı, bu bir canavar ve dinlediği tek şey bir merkezden 

aldığı emirler…

Şu anda evet öğreniyoruz, yavaş yavaş nasıl mücadele edeceğimizi. Lütfen 

yalnız olmadığınızı hissedin, yalnız olmadığınızı bilin ve bana gelin, 

arkadaşlarıma gelin ve neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü örgütlenme 

çok önemli, biz YARSAV'da bunu öğrendik. Hani “bir boşluktan 

yararlanarak, kaçamak bir boşluktan yararlanarak” kurulan  YARSAV'da.  

Halledeceğiz onları demişti birisi hatırlar mısınız, başımıza da bela oldu 

demişti birisi, seni gidi terörist YARSAV….

Evet, örgütlüyseniz bir şekilde bir şeyleri etkileyebilirsiniz, ses 

çıkartabilirsiniz. Lütfen birlikte olun, birlikte olalım ve bu gidişe mücadeleyle, 

çalışarak bir son verebiliriz. Ben buna inanıyorum, birlikte olursak bir şeyleri 

değiştireceğimize. Teşekkür ederim. (Alkışlar)





Soru - Cevap

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Efendim bu çok 

güzel, nefis konuşmadan sonra aşağı yukarı bir 6-7 dakikamız var. Eğer 

salondan soru sormak isteyen üstatlarımız varsa, hemen bekliyoruz efendim. 

Kime soruyu soracağınızı da Erkan Bey söylerseniz.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Teşekkür ederim. 

Özgürlüklerin yargı tarafından kovalandığı bir ülkeden söz ettim size. 

Ülkemizde bizi her ne kadar tersi söylense de, aslında ben tersinden okumayı 

da öğrendim değerli beyefendi. Bakın referandum sürecinde verdiğimiz o 

kolektif  mücadelede başarısız olduk, bunu kabul etmeliyiz, ama yüzde 42'nin 

-hep söylüyorum, gittiğim her yerde, o çok önemli- katışıksız bir demir 

leblebi olduğuna inanırım ben, katışıksız. O yüzden de ben umutluyum, 

ancak her şeyi tersinden okuduğumuz ve disiplinle mücadele ettiğimiz 

takdirde bir yerlere varabileceğimizi düşünüyorum. Yargının yeni dizaynıyla, 

25 yıllık, çünkü çok genç yüksek yargıçlar var aramızda, 40 yaşında insanlar 

yargıç olduğuna göre ve bizde de 65 yaş olduğuna göre yargıçlığın emeklilik 

yaşı, 25 yılı Türk yargısının dizayn edilmiştir. Ordusunun belki 30 yılı dizayn 

edilmiştir diye düşünüyorum.
Buna dümdüz baktığınızda bir 30 yıllık istidat görebilirsiniz, ilk anda 

bunu görebilirsiniz. Ancak çok ciddi bir mücadeleyle, halka anlatarak ve o 
yüzde 42'nin demir leblebinin katışıksızlığını koruyarak ben bu oyunu 
bozabileceğimize, maçı geri çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için 



inanın çok çalışıyorum ve tersinden okuma geleneğini bizler, bizim gibi 
aydınlanmaya inanan insanların öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bize şunu söylemişlerdi: Biz bu ülkeye, kadına pozitif  ayrımcılık 

getiriyoruz, biz bu ülkeye yargı bağımsızlığı, demokratik meşruiyet filan 

getiriyoruz diye anlatmışlardı. Lütfen dönüp bakıp, özellikle yetmez, ama 

evetçilere ben buradan seslenmek istiyorum. Bu ülkede diyorlardı ki mevsim 

değişecek Akdeniz olacak, öyle düşünenler vardı referandumdan sonra. Oysa 

iklim çok sertleşti ülkede farkında mısınız? Kadına pozitif  ayrımcılık derken, 

getirirken, her gün ölü kadın bedenleri görmeye başladık bu ülkede ve yargı 

bağımsızlığı derken, infaz kurumlarında yargılamalar yapıldığının görüyoruz. 

Lütfen her şeyi tersinden okuyalım, çünkü bu ülkede bize aksi söylense de, 

yargı bağımsız değil, basın özgür değil, bu ülkede ileri demokrasi filan yok, bu 

ülkede hukuk devleti yok. Bizi yönetenler bir polis şefi devletiyle 

yönetiyorlar, bunu görmeliyiz ve buna uygun politikalar geliştirmeli, karar 

vermeli, sonuna kadar ardında durmalı ve bunları, bu politikaları 

derinleştirerek bir yerlere varmalıyız. 

Bunun için çok çalışmak gerekiyor. Ben çalışıyorum emin olun. Çok 

teşekkür ederim. (Alkışlar)

Av.ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Hepinizi saygıyla selamlıyorum, 

hazirunu da yine saygıyla selamlıyorum. Benim sual tevcihim doğrudan 

doğruya Sayın Atay Beye olacak. Ancak ondan önce hanımefendinin 

buyurmuş olduğu bir şey dikkatimi çekti. O da, hâkimlerin iyi bir şekilde 

yetişmedikleri ve karar organı olarak da deneyli bir durumda bulunmadıkları 

şeklindeydi. Benim bu husustaki görüşüm; en az 10 yıl avukatlık yapmış 

bulunan arkadaşlar arasından yargıç atanması gerektiği kanaatindeyim. Diğer 

taraftan Danıştay'da olsun, idare mahkemesinde olsun, hukukçu olmayan 

kişilerin atanmış olduğunu görmekteyiz, bu da bir sakıncadır. Hukuktan 

anlamayan kişilerin, en azından hukuk bilgisinden yoksun kişilerin idare 

mahkemelerinde, Danıştay'da yer almaları da bence yanlıştır. 

Çünkü basit bir misal vereyim. Hâkimliğe başlayan arkadaşlarımız, 

bulundukları pozisyon itibariyle kalem işlerini incelemezler, görmezler, 

kalem hakkında dahi bilgileri yoktur. Onun için de, bilgileri olabilmesi 

açısından bunların avukat olması gerekir. Avukatlar iyi yetişen insanlardır, 

onun için de en az 10 yıl avukatlık yapmış olanlar arasından seçilmesi icap 

eder. Nitekim dışarıdaki, yani yabancı ülkelerde durum böyledir. Kanaatimce 



veyahut da yanılmıyorsam Amerika'da 10 yıl yapmış olmaları iktiza 

etmektedir.

Efendim şimdi idare mahkemelerinde ödeme emri, özel hukuka ilişkin ve 

kamu hukukuna ilişkin talepleri içeriyorsa, hâkimin vereceği karar ne 

olmalıdır? Diğer taraftan yine konularda hâkimler, yani idare hukuku 

mahkemesindeki hâkimler, fenni olan durumlarda doğrudan doğruya dosya 

üzerinde karar vermektedirler. Oysa adli hâkimlerin naip seçilmek suretiyle, 

onların tensip edecekleri, tayin edecekleri bilirkişiler marifetiyle mahallinde 

inceleme yaptırılması şarttır, ama hiçbir hâkim naip hâkime başvurmak 

suretiyle böyle bir konuya eğilmemektedir. Bana bu hususta bilgi verecek 

olursanız, hem biz, hem de arkadaşlar elbette ki yararlanacağız. Teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. ENDER ETHEM ATAY (Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi-İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)- Yargı 

bağımsızlığıyla çok alakalı değil, ama yine de ben cevabını vereyim. İdareden 

sadır olduğu için, özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir alacağın ödeme 

emri haline getirilmiş olması halinde, kanaatimce mahkemenin bu anlamdaki 

yapılan işlemin, bariz bir hukuki hatadan dolayı davacının talebini reddedip, 

fakat mahkeme masraflarını davalı idareye yüklemesi lazım. Bu tabiri caizse 

idare hukuku literatüründe yok hükmünde bir işlemdir. 

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Çok özür dilerim 

süremiz çok kısıtlı, o yüzden konuyla da çok alakalı bir soru olmadı. 

Hocamızın aktardığıyla yetinmek zorundayız efendim. 

KATILIMCI- Ama bahsettiğimiz tüm kararlar hak ve özgürlükleri 

genişletici kararlardır. İsviçre Kararı, Gaziaslan Kararı hep genişletici 

kararlardır ve bu kararlar milattan önceki tarihlerde, yani 80 ve 90 öncesinde 

yapılmıştır. Şimdi blok oylarla seçilmiş olan başkan diyetini ödedi ve dedi ki 

–basına yansıdığı kadarıyla- horoz ve kümes tartışması yaptıktan sonra, 

bundan sonra idareyle sürtüşmeyecek kararlar vereceğiz dedi. İdare hukuku 

işlemleri kategoriye, sınıflara ayrılır. Acaba idari yargı kararları da idareyle 

sürtüşen ve sürtüşmeyen kararlar olarak bir gruplandırma yapılırdı. 

Bilgilerinize sunarım.

Prof. Dr. ENDER ETHEM ATAY (Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi-İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)- Şunu ben 

söyledim, ben her konuşmamda yanlış olan şeyin üzerine gitme, işimiz bu. 

Doğru olan şeyi zaten söylemeyiz, ama Danıştay'ı eleştirdiğimiz hususlarda 



hep şunu eleştirdim. Danıştay kararlarında ben gerekçe göremiyorum, 

gerekçe göremeyince rahatsızlık hissediyorum. Özellikle formül karar 

rahatsız edici bir şey. Yürütmeyi durdurma kararıyla ilişkin taleplerimiz 

reddedildiği zaman bir gerekçe yok, kabul edildiği zaman sayfalarca gerekçe, 

bunun hukuki mantığı olamaz, bu açıdan, tam tersi olması gereken şey.

Yine Danıştay'ın eleştirilecek bir sürü kararı var, bunları da eleştirmek 

bizim vazifemiz. Bundan dolayı da o hakkımı saklı tuttum, ama Danıştay 

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetinden önce bir devlet geleneğinin 

oluşmasında çok varolan bir kurumsal yapının mevcudiyeti zorunluluktur, 

bunu söyledik. Bununla ilgili sadece Türk hukuku açısından değil, Fransa için 

de bu böyle geçerli. Bilirsiniz Fransa'da anayasal bir güvence olmamasına 

rağmen Anayasa Konseyi Fransız Danıştay'ının ve idari yargının anayasallık 

içerisinde değerlendirmesi, görevlerini bu şekilde yürütmesinin sağlanması 

gerektiğini söylemiştir. 

Hak ve hürriyetler açısından tabiî ki varlık sebebi bu. Çıkış anından 

itibaren, az önce söyledim, kralın danışmanlığından, devletin danışmanlığına, 

devletin yüksek bir yargı organı olması özelliği. Burada tabiî ki son 

zamanlardaki bu gelişmeleri eleştirdik, kabulü mümkün değildir. Ancak biz 

bir yanlışlık yaptık. Nedir bu yanlışlık? Varolan bir yanlışı, başka bir yanlışla 

çözümleme yoluna gittik. Bundan önceki sistem iyi işlemiyordu, ama o 

işlemin alternatifi olarak getirilen işlem daha kötü neticeler doğurmaya 

başladı. O zaman ne yapılması lazım? O zaman bu işin objektif  bir 

değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. 

Bir; yargıcın göreve başlaması anından itibaren ilerlemesinin objektif  

kriterleri olmalıdır. Tetkik hâkimliğinden, işte kıdemli hâkime, savcılığa ve 

Danıştay üyeliğine seçilmenin objektif  kriterleri vardır. Ben geçenlerde 

HSYK'daki üye arkadaşları ziyaret veya bir yerde karşılaştık. Konuşurken, 

yapılan işlemlerden yanlışlıklar yaptığını lisanımünasipte söyledim kendisine. 

Bana objektif  kriterlerini anlatmaya çalıştı filan, ama tabi bu camiada 

söylemek mümkün olmaz. Yanlışlık şurada: Birinci sınıf  hâkime ayrılmış olan 

herkes aynı statüde, değildir, olmaz. Niçin olmaz? Birinci sınıf  hâkimlik 

dediğiniz an, mesleğe başladıktan 12 sene sonra herhalde birinci sınıf  

statüsüne geçiyorsunuz. Orada siz, işte az önce söylendi 40 yaşından itibaren 

25 yıl orada karar verebilirsiniz.

Benim önerim ne? Yüksek yargı yerine seçilecek üyeler belirli süreyle 

sınırlansın. Nedir? 5 yıl, 5 yıl adam gibi hâkimliğini yapsın, o arada da hiçbir 



yere de gönül bağı olmasın, ama maalesef  Türkiye'de bu sistem böyle. 

Bundan önce de yanlışlar vardı, azdı, fakat şu anda blok oy meselesiyle bu 

katmerli hale geldi, bunu izah da edemiyorlar, kimse edemiyor. Şimdi 160 üye 

bir seçimde aynı şekilde oy veriyor, mümkün değil, anlatılmaz. 

Rey gibidir. Niçin? Ben bir gazetedeki bir yazıda o dönemde şunu da 

söylemiştik. Biz hukuk fakültesi eğitiminde hep şunu söyleriz: Hâkim 

tarafsızlığını gölgeye düşürecek hiçbir tutum ve davranış içerisinde 

olmamalıdır. Hatta onun için hep klasik örnek verilir ya. Dosyanın yanına not 

alırsa, o not bir şekilde taraflardan birinin eline geçerse bozma sebebidir. 

Niye? İhsası değil. Şimdi siz bir yüksek yargının başında olacaksınız ve 

başında bulunduğu şeyle, idareyi denetleyen bir organın başında, idareyle 

sürtüşme. Yargının görevi birileriyle sürtüşme değildir, yargının görevi 

hukuku, adaleti tesis etmektir. 

Şunu söylerse: Biz idareyle olan ilişkilerimizde hukuku ve adalet 

çerçevesinde hareket ederiz. Anlarım, ama sürtüşme meselesini hangi 

anlamda söylediğini…

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Karşılıklı soru 

yönteminden uzaklaşarak son bir soru alalım. Buyurun efendim.

KATILIMCI- Emine Ülker Tarhan'a teşekkür ediyorum, bizi değerli 

bilgileriyle aydınlattığı için ve kendisine aslında yine konuyla ilgili bilgilerini 

bize aktarması için soru yoluyla bir şeyler sormak istiyorum, bir şey aslında. 

Ülkemizde bulunan 530 tutuklu öğrencinin ailelerinden birisiyim. Üç aile 

olarak buradayız, sabahki oturumlara da katıldık ve yargının bağımsızlığı 

hakkındaki konuşmaları sonuna kadar dikkatle dinledik.

Benim, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili tereddütlerim var. 

Özgün ve özelliği olan bir yargıcın ceza kararı verirken, bu dosyaya bu ceza çok 

fazla, fakat vermek zorundayız derken, neyi ifade etmek istediğini merakla 

sormak istiyorum. Buradaki yargı bağımsızlığının, kolluk güçlerinden mi 

kaynaklandığını ya da siyasetten mi kaynaklandığını, siyasi mercilerden mi 

kaynaklandığını bilemiyoruz ve öğrenci aileleri olarak, kardeşlerimizin, 

arkadaşlarımızın en az 6 yıl 3 ay ile cezalandırılmış olmalarından dolayı oldukça 

özgünüz. Bağımsız olan yargıya güvenimiz gün geçtikçe azalıyor. Öğrenci 

arkadaşlarımız hâlâ hapishanelerde, sınavlarına götürülürken şiddete maruz 

kalıyorlar, botları tekmeleniyor, sınavda askerler motivasyonlarını bozuyor. 

Bunlar Barış, Meltem, Murat, Uğur, Reyhan isimleri ve sayıları tükenmez ve 

sonu gelmeyecek mi sorusunu hatırlatan isimler. 



Bu konuda fikirlerinizi, görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Özellikle 

yargıcın mahkemede kararı verirken söylediği bu cümleyi sizden 

çözümlemenizi rica ediyorum. Bu ceza bu dosyaya göre çok ağır, ama vermek 

zorundayız. Yargının üzerinde ne var, kim karar veriyor? Teşekkür ediyorum. 

(Alkışlar)

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Belki sizlerle değil, ama 

başka ailelerle çok sık görüşüyorum. Neler yapabiliriz, buna çok kafa 

yoruyoruz. Çünkü 530 kişi, bazen Meclis kürsüsünde de anlatmaya 

çalışıyoruz. 530 öğrenciden söz ediyoruz, 100'e yakın gazeteciden söz 

ediyoruz, akademisyenlerin sayısını bilmiyorum, ama yani 8 milletvekili var. 

Milletvekilliği hani çok özel bir görev olduğundan değil belki, ama Türkiye'de 

örneği görülmemiş daha önce, o anlamda özel olarak onu belirtmek istedim.

100'e yakın gazeteci, bir çocuk poşu taktığı için orada. Arkadaşlarımı 

görevlendirdim görüşüyorlar, temas kuruyorlar. Çocuklar diyorum, çünkü 

benim çocuklarım da o yaşta. Lütfen bağışlayın o yaşta olanlar, 

hoşlanmıyorlar çocuklar dememden, ama arkadaşlar dememden 

hoşlanıyorlar, ama benim çocuklarım o yaşta, o yüzden çocuklar diyorum. 

Poşu taktığı için var, yetersiz beslendiklerini tespit ettik. Bazıları büyüme 

çağında, 19 yaşında çocuklar var aralarında. Hopa duruşmasında 19 yaşında 

bir çocuk vardı. Daha boyu uzamakta, ama yetersiz beslendiği için boyu 

uzayamayabiliyor, 6 aydır tutuklu. 

Bu beni çok rahatsız ediyor. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki, hafta içinde de 

böyle bir toplantımız olacak Oda TV, Ergenekon, Balyoz, başka öğrencilerin 

tutuklu aileleriyle ve yakınlarıyla görüşüp, ne yapabiliriz bunu tartışacağız. 

Başka neler yapabiliriz, sokağa nasıl taşıyabiliriz. Çünkü hep söylüyorum, 

onlar hücrede, cezaevinde, ama bizler kafeste özgürlük yaşıyoruz. Yani bu 

ülkede aslında hiç kimse özgür değil bugün itibariyle, bunu görelim kabul 

edelim. Yargının bir yerlerden direktif  aldığı -beyni tembihli derken onu 

kastetmiştim aslında- blok oy düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar 160 blok 

oydan söz ediyoruz. İki gün bekleyip, acaba bir yerden ne talimat gelir 

kaygısıyla hareket etmesi bir yargıcın, kendisini seçen iradeden bağımsız 

hareket edememesi, onun yargıç olmadığı anlamına gelir aslında.

Size o sözleri söyleyen bir yargının, aslında yargı olmadığı anlamına gelir. 

Vermek zorundayım ben aslında demesi, yani vicdanına ve kara kitaba göre 

değil, başkalarının iradesine göre, onu yönlendiren o irade artık neyse, 

beynini ne tembihlemişse, ona göre hareket ettiği anlamına gelir. Biz bunu 



Mustafa Kemal'in mektebinde bize bunu öğretmemişlerdi, onun için biz de 

çok şaşkınız. Nasıl mücadele edeceğimizi, belki o yüzden çok iyi bilemedik. 

Çünkü bu daha önce karşılaştığımız bir şey değildi, bu bir yargı canavarı, bu 

bir canavar. 

Şu anda evet öğreniyoruz, yavaş yavaş nasıl mücadele edeceğimizi. Lütfen 

yalnız olmadığınızı hissedin, yalnız olmadığınızı bilin ve bana gelin, 

arkadaşlarıma gelin ve neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü örgütlenme 

çok önemli, biz YARSAV'da bunu öğrendik. Hani bir boşluktan yararlanarak, 

kaçamak bir boşluktan yararlanarak YARSAV doğru, başımıza da bela oldu 

demişti birisi, terörist YARSAV.

Evet, örgütlüyseniz bir şekilde bir şeyleri etkileyebilirsiniz, ses 

çıkartabilirsiniz. Lütfen birlikte olun, birlikte olalım ve bu gidişe mücadeleyle, 

çalışarak belki bir son verebiliriz. Ben buna inanıyorum, birlikte olursak bir 

şeyleri değiştireceğimize. Lütfen gelin çalışalım bu konunun üzerine. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Son soru, Süleyman 

Bey buyurun lütfen.

Av. SÜLEYMAN SIRRI KUŞ- Sayın Tarhan'a son soruyu ısrarla 

sormak istiyorum. O da şu: Arabuluculuğa az önce konuşmanızda kısaca 

değindiniz. Avukat olarak benim güncel gündemimde Arabuluculuk Yasası 

var. Devletin temel unsurlarından olan yargı yetkisini bence ne idüğü belirsiz 

birilerine devredilmek istendiğini düşünüyorum. Bugünkü siyasi iktidarın bir 

birli ele geçiremediği, egemen olamadığı savunma örgütlerini bu şekilde 

kırmak istediğini düşünüyorum. Bir parlamenter olarak, az önce kısaca 

bahsettiğiniz –eğer siyasi sır değilse- Arabuluculuk Yasasına karşı ne gibi bir 

girişiminiz olacak, bir ipucu alabilir miyiz?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Özür dilerim, yanlış 

anlamadıysam Arabuluculuk Yasasıyla ilgili görüşlerimi 

Av. SÜLEYMAN SIRRI KUŞ- Az önce konuşurken bir çalışmamız var 

dediniz, onu sadece.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Milletvekili)- Şimdi Türkiye'nin her 

yerinden, barolardan bu konuda talepler geliyor. Bu konuda zaten 

komisyonlarda biz mücadelemizi vereceğiz, ama ben avukatlarla bir çalışma 

ve tehlikelerine ilişkin detayları içeren, onların da katılımıyla bir basın 

bilgilendirmesi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız makaleler 

yoluyla, gazete makaleleri yoluyla belki toplumu bilgilendirmesinde fayda 



olur diye düşünüyorum. Böyle bir çalışmamız var, çalışmadan maksat bu. 

Sadece bu değil tabi, Arabuluculuk Yasası çok tehlikeli, bunu sizler 

hissediyorsunuz. Ben aşiret ve feodal hukuk ve şeri hukukun ilk adımlarının 

ve üniter yapıyla ilgili oynamanın ilk filizlenmesinin bu şekilde yaratılacağını 

düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyorsam lütfen düzeltin, ama bunun bir 

adım olduğunu ve bu insanların hiçbir şeyi tesadüfî yapmadığını biz biliyoruz. 

Her zaman bir gizli ajandaları vardır. 

Devlet Sırrı Yasası, Arabuluculuk Yasası ve Terörün Finansmanının 

Önlenmesine ilişkin bu üçlü sacayağının, ülkemize bu kış faşizmi getireceğini 

düşünüyorum. Bu kış faşizm geliyor ülkemize diye düşünüyorum. Çünkü 

Devlet Sırrı Yasasıyla müstakbel Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey 

devlet sırrı oluyor, tüm yolsuzluklar, harcamalar, kağıtları, yazışmaları, her 

şeyi devlet sırrı olabiliyor ve tamamen yargı denetimi yolu kapalı.

Terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yasa ile sivil toplum, siyasi 

partiler ve kişiler tabiî ki, terörle bir şekilde bağlantısı kurulan, örneğin 

çocuğunuzun bir şekilde bağlantısını kurdular ve tutukladılar. Tutuklamaları 

da gerekmiyor hatta, soruşturma açılması koşulu olmaksızın, bir idari kurul 

sizin bütün malvarlığınıza el koyabiliyor, dondurabiliyor, böylesine tehlikeli 

bir şey. Onun için Cumhuriyet Halk Partisinin malvarlığına göz koyduklarını 

düşünüyorum diye birkaç gün önce bir açıklama yapmıştım.

Gerçekten, ben İş Bankasıyla ilgili sorular sormaları, İş Bankası 

yönetimiyle siz niye bu kadar meşgulsünüz demeleri, arkasından bu yasayı 

getirmeleri. Şu anda mücadele eden, belki de tek kale olan Cumhuriyet Halk 

Partisinin birtakım işte güç olduğunu düşündükleri malvarlığına göz 

koyduklarını düşünüyorum, bunu hissediyorum, bununla uğraştıklarını 

düşünüyorum. Tabi bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, muhalif  

herkesin, her sendikanın, sivil toplum örgütünün, derneğin malvarlığı 

tehlikede demektir bence, bunu okuyabiliyorum.

Arabuluculuk en önemlisi, çünkü belli bölgelerde feodal hukukun ve 

meri hukuk sistemine alternatif, özellikle aile hukukunu dâhil etmelerinin çok 

tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin AKP'li bazı milletvekillerinin 

bile komisyonda çekincesi olduğunu biliyorum Değerli Avukat Bey. Çünkü 

diyorlar ki onlarda, eğer o torbanın içine, o gizlilik torbasının içine her şeyi 

atarsınız ve kamu düzeni denetimi de yapmazsanız, hâkime çünkü sadece 

onaylama yetkisi veriyor. Yani içeriğine girip bir denetim yetkisi vermediği 

için hâkime, içinde siz aşiret hukukunu da uygulamış olabilirsiniz, boş ol, boş 



ol, boş olu da meşru kılmış olabilirsiniz, çünkü hâkim bunu bilmiyor.

O zaman şeriat hukukunun mahalle baskısıyla da, çünkü arabulucuya 

gitmeyenin mahalle baskısına maruz kalıp, nasıl taciz edileceğini 

öngörmeliyiz. Bunun egemen kılınacağından benim ciddi endişelerimi var, 

bazı AKP'lilerin de olduğunu biliyorum, ama seslerini çıkartamıyorlar. O 

yüzden ben özellikle de barolardan bunu rica ediyorum, istiyorum. Bize 

destek olun, birbirimizi besleyelim lütfen bu anlamda. Teşekkür ediyorum. 

(Alkışlar)

Av. HAKAN CANDURAN (Oturum Başkanı)- Efendim açık 

oturumumuza burada son veriyoruz. Değerli katılımcılarımıza verdikleri 

bilgiler için ve sizlerin katılımınız için, Ankara Barosu adına çok teşekkür 

ediyoruz.

SUNUCU- Açık oturumumuza katılan Oturum Başkanı ve sayın 

konuşmacılarımıza teşekkür ediyor, plâketlerini takdim etmek üzere Ankara 

Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat Erinç Sağkan'ı sahneye davet 

ediyorum.

Sayın Av. Hakan Canduran, Sayın Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Sayın 
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Tülay TUĞCU
Anayasa Mahkemesi Önceki Başkanı 

 

OTURUM BAŞKANI

Zannediyorum gelenler azaldı, o bakımdan başlıyoruz. Değerli konuklar, 

sevgili meslektaşlarım; Ankara Barosunun bu yılki Hukuk Kurultayında da, 

zihnimizde sorun olan, meslektaşlarımızla tartışmak ihtiyacını duyduğumuz 

önemli konular gündeme alınmış. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Anayasa 

şikâyeti ya da Anayasadaki adıyla bireysel başvuru.

Şimdi daha ileriye geçmeden önce bir algılamamı sizinle paylaşmak 

istiyorum. Dediğim gibi çok önemli konular gündemde, çok değerli 

konuşmacılar katılımda, bir de oturum başkanları var, az konuşan, çok 

dinleyen bir görev yüklenmiş durumdalar. Fakat bu kadar konu içinde benim 

Anayasa şikâyetiyle ilgili konuda görevlendirilmemi, sanki sen de biraz 

konuşabilirsin gibi bir mesaj olarak algıladım. Bu algılamama dayanarak, sizin 

de hoşgörünüze güvenerek bir üç-beş dakikanızı, konuşmacılara söz 

vermeden önce almak istiyorum. O nedenle hoşgörünüze sığınıyorum.

Şimdi efendim Anayasa şikâyeti aslında müessese olarak hem 

vatandaşlarımız, hem de hukukçularımız tarafından çok iyi bilinen bir konu. 

Nitekim vatandaşlarımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yolu 

olduğunu bildiklerinden, bir temel haklarının engellendiği ya da kısıtlandığı 

ve Türkiye'de buna çözüm bulamadıkları sonucuna ulaştıklarında, 

Strazburg'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım diye 

ifadelerde bulunduklarını çok duymuşuzdur. Hatta bugün haberlerde dahi 

aynı mesaj verildi.

Yine hukukçularımız ki, savcılarımız, avukatlarımız, hâkimlerimiz ve 



akademisyenlerimiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma koşulları, 

başvuru koşuları, özellikle içtihatları konusunda Türk hukukuna neyin nasıl 

adapte edilebileceği hususunda pek çok çalışmalar yaptılar. Bu nedenle 

hepimizin bildiği bir konu olarak düşünüyorum. Ancak 2010 yılında, yine 

hepimizin bildiği gibi Anayasa değişikliğiyle artık Türk hukukuna giren bir 

müessese oldu Anayasa şikayeti ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin 

Kuruluşu Hakkındaki Kanunla da büyük ölçüde detayları düzenlendi. 

2012'nin Eylül ayında da artık yürürlüğe girecek, işlemeye başlayacak.

Ancak bu konunun zihnimizde yer alışı çok daha öncelere gider. 

Tarihi çok net bilmiyorum, ama 2001 olabilir, yani 2000 yılının başındaydı, 

ben o zaman Anayasa Mahkemesinde üyeydim ve Strazburg'a gittik. Orada 

kararların yorumunu yaptık, konuştuk, çalışma usulleri hakkında bilgi aldık. 

Çalışmalarımız bittikten sonra, o dönemin başkanı olan Sayın Prof. Luisies 

Wildhaber bize dedi ki, Türkiye başvurusu en yüksek olan bir ülke. Ancak bir 

özelliği oluşmaya başladı, artık Türkiye'ye has spesifik davalar kalmadı. Sayı 

çok, ama Avrupa herhangi bir Avrupa ülkesinin başvurusundaki niteliklere 

sahip bu davalarda. Siz de bunları çok iyi takip ediyorsunuz içtihatları, o 

nedenle niçin Anayasa şikayetini Türkiye'de uygulamayı düşünmüyorsunuz 

ve bize Almanya, İtalya örneğini verdi.

Onun üzerine biz Türkiye'ye geldik, arkadaşlarımıza konuyu açtık ve 

içinde benim de olduğum bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonun 

çalışmaları sonucunda, böyle bir görevin Anayasa Mahkemesine çok ağır bir 

yük getireceğini saptamış olmakla birlikte, Strazburg Mahkemesini de örnek 

alarak ufak bir kadro yapı değişikliğiyle bu işi götürebileceğimiz kanaatine 

vardık ve bunun gerek Türk hukuku, dolayısıyla da vatandaşlar için lehe bir 

durum yaratacağının uygun olacağı sonucuna vardık. Bu talebimizi 

açıklamakta benim başkanlık dönemine rastladı.

Yoksa bazı eleştiriler de duyduğum gibi, bir başkan istedi de Anayasa 

değişti gibi bir şey söz konusu olamaz tabi, keşke o kadar güçlü başkanlar 

olsa. Şimdi efendim, gündeme bu geldikten sonra tabi şunu da 

değerlendirmemiz gerekiyor. Bir temel hak söz konusu olduğu zaman, bu 

hakkın Anayasa Mahkemesine kadar gitmeden, ilk aşamada kamu gücünü 

kullanan kişilerin temel haklara gösterdiği saygı ve önemle çözülmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Öncelik burada, ama göreceli olarak bunu hiçbir 

devlet tam olarak sağlayamıyor. O zaman iş yargıya kalıyor, yargı da derken 

tabiî ki ilk derece mahkemelerini kastediyorum.



Orada hem hâkim, hem savcı, hem de davayı açıp yönlendiren, 

şekillendiren avukatların temel haklara gösterdiği, verdiği ciddiyet ve önemin 

etkili olacağını düşünüyorum. Bu da sağlanamadığı takdirde, Anayasa 

şikâyeti son aşamadır ve asıl değildir. Asıl olan, dediğim gibi kamu gücünü 

kullananların bu haklara saygılı olması, ikincisi de ilk derece mahkemelerinin 

bu haklara sahip çıkmasıyla sağlanır. Ancak demem odur ki, bütün bu 

aşamalar geçtikten sonra dahi bir temel hak hâlâ risk altındaysa, tabiî ki 

Anayasa şikâyeti önem kazanır ve vatandaşın başvurabileceği son aşamadır.

O nedenle zaten sık sık bu tür toplantılar yapıyoruz, değerli hukukçuların 

görüşlerini alıyoruz. Çünkü konunun önemi nedeniyle tüm vatandaşların 

hem davaya bakacak olan mahkemenin karşılaşacağı sorunları bekle-gör ya 

da göç yolda düzülür gibi birtakım yorumlarla çözmeniz mümkün değil. 

Bunları bilimsel, hukuki açıdan karşılaşacağımız sorunların çözümlerini 

ortaya koymamız gerekir. İşte bugünkü toplantımızda da üç değerli 

konuşmacımız, bize bu konuda karşılaşacağımız sorunlar ve çözüm yolları 

muhtemelen, -konuşma metnini bilmiyorum, ama öyle olmasını umuyorum- 

böyle bir yoruma gidecekler, biz de ilgiyle dinleyeceğiz kendilerini. Konuşma 

süreleri 20 dakika, artan sürede sizlere söz vereceğim. Katılımda bulunmak 

veya soru sormak imkânını sağlayacağımızı düşünüyorum. 

Şimdi efendim ilk konuşmacımız Sayın Doç. Dr. Ece Göztepe Çelebi, 

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi. 

Kendisini değişik toplantılarda tanıma imkânım oldu. Çok çalışan, çok 

okuyan, çok düşünen ve çok üreten bir akademisyen olduğunu 

düşünüyorum ve kendisinden çok yararlanacağımı umarak sözü kendisine 

bırakıyorum. Buyurun.



Doç. Dr. Ece Göztepe ÇELEBİ
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sözlerime iki gün önceki bir televizyon 

programında tanık olduğum bir konuşmayla başlamak istiyorum. CNN 

Türk'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeyle ilgili 

bir tartışma yapılıyordu. Bir tarafta Prof. Dr. Mithat Sancar, bir tarafta da 

Demokrat Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Ömer Faruk Uysal vardı. 

Sayın Uysal son cümlesinde “anayasa hukuku zaten hukuk değildir, siyaset 

bilimidir. Ceza hukuku ise teknik bir alandır, siz anayasa hukukçuları ceza 

hukukunu bilmezsiniz” diyerek konuşmasını sona erdirdi. 

Ben bu cümleye alınmadım elbette. Sadece müstehzi bir şekilde, 

“kaderimiz herhalde artık Türkiye'de bu” diye düşündüm. Çünkü neredeyse 

her kahvehaneden beş tane anayasa hukukçusuyla çıkabiliyorsunuz. Herkes 

Anayasayı anlıyor, yorumluyor;  okuma-yazma bilen herkes şu küçük 

kitapçığı okuduğu takdirde Türkiye'nin tüm anayasal meselelerinin cevabını 

bulabileceğini düşünüyor. Oysa işini ve alanını ciddiye alan bir 

hukukçuysanız, anayasa hukukunun aslında teknik denilen, uzmanlık 

gerektirdiği söylenilen bütün bilimlerin kümülatif  bir unsuru olduğunu ve 

çok daha derin analizler ve teorik bilgi gerektiren bir bilim disiplini olduğunu 

da bilebilirsiniz.

Bu nedenle ben Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının 
(anayasa şikâyetinin) Türkiye açısından önemli bir düşünce değişikliğini de 
beraberinde getireceğini düşünüyorum, daha doğrusu umuyorum. 
Türkiye'deki anayasa hukuku kitaplarına baktığımızda, hep kurumsal anayasa 
hukuku olarak adlandırdığımız, yasama ve yürütme organlarının 



kuruluşlarını, yetkilerini, bunların birbiriyle ilişkilerini ele alan, yargı 

bağımsızlığının kurumsal çerçevesini çizen bir yapıyla sınırlı olduğu 

görülmektedir. Temel hak ve özgürlükleri tek başına ele alan birkaç tane ders 

kitabı dışında, klasik anayasa hukuku ders kitaplarının hiçbirinde temel hak ve 

özgürlüklerin ayrıntılı biçimde ele alındığını görmezsiniz.

İşte anayasa şikâyeti, tam da Anayasanın aslında hiç de kurumsal anayasa 

hukukundan ibaret olmadığını, temel hak ve özgürlüklerin teknik dediğimiz o 

yasaların kaynağı olduğunu bize hatırlatacak olan bir kurum olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu kurumun Türkiye'deki kabul gerekçesi ve şartları, yasa yoluyla 

gerçekleştirilme biçimi, ne yazık ki henüz bu beklentileri karşılayacak bir 

niteliğe sahip değil. Çünkü 3 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete'de 

yayınlanan 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunda, anayasa şikâyeti kurumuyla ilgili sadece yedi maddelik 

(45 ilâ 51. maddeler) bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede çok önemli 

hususlar İçtüzüğe bırakıldı ve şu an itibariyle Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 

henüz çıkmış değil. 

Benim kaygım, tıpkı yasada olduğu gibi, Anayasada mevcut olmayan 

sınırlamalara gidilmesi, İçtüzükte de yasada ve Anayasada olmayan 

daraltmaların öngörülmesi. Burada zaman kısıtlı olduğu için ayrıntılara 

girmeden, birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. 

Öncelikle terim sorununa değinmek gerekir. Çünkü bireysel başvuru yeni 

anayasal düzenlemeyle ilgili yanlış bir kavrayışa işaret etmekte. Anayasa 

Mahkemesi'ne somut norm denetimi yoluyla ya da popüler dava yoluyla 

başvurduğunuzda da bireysel başvuru yapıyorsunuz. Dolayısıyla her bireysel 

başvuru anayasa şikâyeti değildir, ama her anayasa şikayeti bir bireysel 

başvurudur. Dolayısıyla daha terminoloji konusunda anayasakoyucunun ve 

yasakoyucunun kurumla ilgili eksik bilgi sahibi olduğunu görebiliyoruz.

Değerli hocam ve eski Anayasa Mahkemesi üyesi sayın Prof. Dr. Fazıl 

Sağlam'ın anayasa şikâyetinin işleviyle ilgili dört tane özlü değerlendirmesi var. 

Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi hak ve özgürlüklerin dolaysız 

kullanımını sağlamak ve korumak. Aslında bu işlev, Anayasanın 11. 

maddesinde dile getirilen, Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin bir 

başka ifadesi. 11. maddeye göre, anayasa normları yasama, yürütme ve yargı 

organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan, yani kişiler 

arasındaki yatay ilişkilerde de etkili olan üstün hukuk normlarıdır. İkinci işlev, 

anayasaya uygun yorum ilkesini genişletmek ve bu yolla yargıda içtihat birliği 

sağlamaktır. Yani bütün yargı organlarının, temel hak ve özgürlüklerin 



gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği yapmasının sağlanmasıdır.  Bir başka 

işlevse, yurttaşların demokratik katılım bilinçlerinin gelişmesine katkıda 

bulunmaktır. Sayılan bu işlevlerin tümü anayasa şikayetini öyle ya da böyle 

benimsemiş bütün ülkelerde, örneğin Meksika, İspanya, Macaristan, 

Almanya, Avusturya'da, mevcuttur. Ama genel olarak baktığımızda anayasa 

şikâyetini bütün boyutlarıyla en kapsamlı koruyan ülkenin Almanya olduğu 

görülmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle ilişkilendirmek gerekirse, anayasa 

şikâyetini Türk iç hukukuna dâhil ederken Türkiye'deki umut, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'ne gidilmesini engellemek ya da başvuru sayılarını 

azaltmaktır. Geçen yıl İzmir'de yapılan Avrupa Konseyi toplantısında bir 

İzmir Deklarasyonu yayınlandı ve üye ülkelere iç hukuk yollarını daha etkili 

hale getirerek ya da çeşitlendirerek Strazburg'un iş yüzünü azaltma çağrısında 

bulunuldu. Türkiye'deki amaç da aslında budur: Anayasa şikâyetini Türkiye'de 

etkili bir başvuru yolu olarak geliştirmek ve Strazburg'a giden dava sayısını 

azaltmak. Ancak tek başına  anayasa şikâyeti kurumunun tesis edilmesiyle 

otomatik olarak bu amaca ulaşılabileceğini düşünmemek lazım. Çünkü hep 

örnek verilen Almanya ve İspanya örneklerine bakıldığında, anayasa şikâyeti 

başvurularının iç hukuk yollarında başarı şansı çok düşük. Buna rağmen 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısı da göreli olarak 

çok az. Örneğin Almanya'da yapılan her yüz anayasa şikâyetinin doksan sekizi 

reddediliyor. Ama bireyler reddedilmiş anayasa şikâyeti başvurusundan sonra, 

bir de şansımı deneyeyim diye Strazburg'a gitmiyor. Şimdi burada sayısal 

olarak açıklanması gereken önemli bir durum var. Eğer anayasa şikâyeti 

Strazburg'a gidilmesini engelleyecek bir başvuru yolu olarak düşünüldüyse, o 

zaman başvurunun reddi halinde iç hukukta Strazburg yolunun yine devam 

etmesi lazım. Ama Almanya'da yaşayanlar bunu yapmıyor. “Niye yapmıyor?” 

sorusuna cevap verilmesi gerekir. Bunun cevabı, Alman Anayasa 

Mahkemesi'nin verdiği ret kararlarında dahi, temel hak ve özgürlüklerin 

geliştirilmesinde çok önemli bir içtihat oluşturmuş ve halen oluşturuyor 

olmasıdır. Yani davayı kaybeden vatandaş, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 

karara ikna oluyor ve Strazburg'da da şansını denemesi, hakkını araması 

gerektiğini düşünmüyor. Dolayısıyla Almanya'dan Strazburg'a yapılan 

başvuru sayısına bakmak ve bu sayıyla anayasa şikâyeti kurumu arasında 

doğrudan bir bağlantı kurmak bizi doğru sonuca götürmeye yetmiyor. Çünkü 

buradaki kilit nokta, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının ikna ediciliğidir. Bu 

ikna ediciliğin Almanya özelinde şöyle bir özelliği var. 1995 yılında 



yükseklisans tezimi yazarken hayretler içinde tespit etmiştim bunu. Yerleşik 

içtihat diyorsunuz ve otomatik olarak başvurunun başarılı olduğu varsayımıyla 

okuyorsunuz kararı, sonunda bir de bakıyorsunuz ki başvuru reddedilmiş. 

Alman Anayasa Mahkemesi, reddettiği kararlarda dahi öyle bir çatı kuruyor, 

reddettiği kararda temel hak ve özgürlükle ilgili öyle bir analiz yapıyor ki, diğer 

yargı organları bunları gelecek kararlarında uyguladığı için, artık o öz alanına 

benzer bir müdahale yapılması imkânsız hale geliyor. Dolayısıyla Alman 

Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadı, temel hak ve özgürlüklerin alanını 

belirleme açısından ret kararlarında dahi büyük bir özenle yazılmış kararlardan 

oluşuyor. Bu nedenle Türk Anayasa Mahkemesi'ni de çok ciddi bir görev 

bekliyor. Mahkeme sadece bir başvuruyu olumlu sonuçlandırmak değil, 

reddettiği kararda da dava konusu olan temel hak ve özgürlükle ilgili kafa 

yormak ve ikna edici bir ret gerekçesi yazmak zorunda. Bu konuda Anayasa 

Mahkemesinin önünde sadece dava sayısı değil, ele alınan davaların 

gerekçelerinin de yazılması konusunda çok ciddi bir beklenti mevcuttur.

Bu genel çerçeveden sonra dikkatinizi tekrar Türkiye'deki uygulamaya 

çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Anayasanın 148. maddesinde dava konusu 

edilebilecek temel hak ve özgürlüklerle ilgili çok önemli bir sınırlandırma var. 

Anayasanın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Herkes, Anayasada 

güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir”. Dolayısıyla bizim sistemimizde 

ihlâl denetimi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ve kanunun doğru biçimde 

somutlaştırdığı üzere, Türkiye'nin taraf  olduğu Protokollerle sınırlıdır. Bu 

düzenleme, aslında kurumun kabul edilme sebebini de açıklıyor. İlk bakışta 

amacın, sosyal hakları anayasa şikâyetinin kapsamı dışında bırakmak olduğu 

düşünülebilir, ama ne yazık ki mesele o kadar basit değil. Çünkü Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'nin içtihadına baktığımızda, uzun bir içtihat birikiminden 

sonra, 1979 yılında verilen Feldbrugge v. Hollanda kararıyla, Mahkeme'nin 

sosyal haklar alaında önemli bir insan hakları içtihadı geliştirdiğini görüyoruz.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tıpkı Türk Anayasa Mahkemesi'nin eski 

Sosyal Sigorta Kanununda yer alan ve 18 ayla sınırlı tedavi ücreti ödenmesine 

ilişkin hükmü kişilerin yaşam hakkıyla ilişkilendirmesinde olduğu gibi, yaşam 

hakkını sosyal haklardan olan sağlık ve sosyal güvenlik hakkıyla ayrılmaz bir 

bütün kabul etmiştir. Daha sonraki içtihatlarında da Sözleşme ve Protokollerde 

yer almamasına rağmen klasik sosyal haklardan pek çoğunu Sözleşme'nin 

koruması kapsamında değerlendirmiştir.



Dolayısıyla anayasa şikâyetinin kapsamı bakımından Anayasa 

Mahkemesi'nin yanıtlaması gereken ilk soru şudur: Mahkeme sadece 

Anayasanın ve kanunun lafzına bakarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

taraf  olunan Protokollerdeki hakları mı dikkate alacak, yoksa yaşayan bir 

hukuk sisteminin en önemli organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 

içtihatlarındaki sosyal hak bağlantılarını da dikkate alacak mı? Sorun burada da 

bitmiyor. Türkiye'nin taraf  olmadığı bazı Protokoller var. Bunların en 

önemlisi eşitlikle ilgili 12. Protokol, ama Sözleşmenin ana metninde de 

ayrımcılığı yasaklayan bir 14. madde var. Buradaki ayrımcılık yasağı sadece 

Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılık yasağını 

kapsıyor, yani Sözleşmedeki başka bir hakla ilişkili olarak uygulama alanı 

bulabiliyor. Peki, böyle bir hakkın ya da özgürlüğün kullanımından 

kaynaklanmayan, doğrudan bir ayrımcılık sebebinde acaba Türk Anayasa 

Mahkemesi Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitliği - ki “Genel Esaslar” başlığı 

altında düzenlenen bu madde aslında bütün temel hak ve özgürlüklerin esasını 

teşkil etmektedir - Sözleşmedeki eşitlik ilkesinin ihlâli olarak değerlendirip 

denetim kapsamına alacak mıdır? Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin, 

anayasakoyucunun ve kanunkoyucunun bu denetim sınırlamasına bir anlam 

vermesi, bir yorum yapması gerekiyor. Benim dileğim, Mahkeme'nin bu 

yorumu Anayasa'daki temel hak ve özgürlüklerin mümkün olan en geniş 

şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yapması. Çünkü bir anayasal organ 

olarak Anayasa Mahkemesi'nin işlevi, sadece Strazburg'a giden dava sayısını 

azaltmak olamaz. Anayasa şikâyeti kabul edildiyse, bu kurumun ve bu kurumu 

hayata geçirecek olan Anayasa Mahkemesi'nin işlevi, Anayasa'daki temel hak 

ve özgürlüklerin etkili şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak olabilir. 

Dolayısıyla neye odaklandığımız çok büyük bir önem taşıyor.

Bir diğer sorun alanı ise, başvuru konusu yapılabilecek olan kamu gücü 

işlemleridir. Bu noktada Anayasa ile 6216 sayılı Kanun arasında çok ciddi bir 

farklılık var. Anayasa'nın 148/III maddesi “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği 

iddiası”ndan bahsediyor. Anayasa metninden anlaşılması gereken, kamu 

gücünün ifadesi olan yasama, yürütme ve yargı işlemleri olmalıdır. Oysa 

kanuna bakıldığında kamu gücü kavramının daraltıldığını görüyoruz. 6216 

sayılı Kanunun 45. maddesinin 3. fıkrası, “yasama işlemleri ve düzenleyici idari 

işlemlere karşı bireysel başvuruda bulunulamaz” hükmünü içermektedir. 

Burada düzenleyici idari işlemlerin bireylere uygulanması halinde yine yargı 



yolu açık ve son kertede yargı kararına karşı anayasa şikâyeti yoluna gidilebilir 

diye düşünülebilirse de, yasama işlemlerinin bir kamu gücü işlemi olarak 

anayasa şikâyetinin kapsamı dışında bırakılması çok önemli bir eksikliktir ve 

kanımca anayasaya aykırı bir düzenlemedir. Biliyorsunuz şu anda Anayasa 

Mahkemesi'nin önünde kendi Kuruluş Kanunu anayasaya aykırılık iddiasıyla 

gelmiş bulunuyor. Anayasa Mahkemesi bu anayasaya aykırılığı nasıl 

değerlendirecek göreceğiz. 

Yasalara karşı anayasa şikâyeti yolu niçin önemli ve neden bu anayasaya 

aykırı yasa normu iptal edilmeli sorusunun cevabını, Almanya'dan yakın tarihli 

bir örnekle açıklamak istiyorum. 2001'deki 11 Eylül saldırısından sonra 

Almanya'da da teröre karşı çok ciddi bir yasama faaliyetine girişildi ve bu 

çerçevede hava güvenliği sahasına ilişkin yeni bir yasa kabul edildi. Bu yasanın 

14. maddesi anayasa şikâyeti yoluyla doğrudan doğruya Alman Anayasa 

Mahkemesi'nin önüne getirildi. Yasanın 14. maddesi şunu öngörüyordu: Eğer 

bir uçak, insanların yaşamlarını tehdit edecek bir şekilde silah olarak kullanılma 

potansiyeli taşıyorsa, yani bir uçak kaçırıldıysa ve o uçağın başka şekilde etkisiz 

hale getirilmesi mümkün değilse, Federal Alman Savunma Bakanının emriyle 

bu uçak düşürülebilecekti. Bu yasa hükmüne karşı üç kişi anayasa şikâyeti 

başvurusunda bulundu. Başvuranların üçü de işadamıydı ve meslekleri gereği 

sıklıkla uçakla seyahat ediyorlardı.  Yasaya karşı doğrudan anayasa şikâyeti 

yoluna başvurmalarının nedeni, yasanın uygulanması halinde hayatta 

kalamayacakları, yani yaşama haklarının ihlal edileceği ve dava hakkına ancak 

mirasçılarının sahip olacağıydı. Yani daha yasa uygulanmadan yakın, doğrudan 

ve ciddi bir tehlikenin varlığı mevcuttu. Alman Anayasa Mahkemesi de somut 

olayda güncel, acil bir temel hak ve özgürlük tehdidinin varlığını kabul etti ve 

yasayı anayasaya uygunluk bakımından denetleyip iptal etti. 

Burada da görüldüğü üzere, bir yasanın her zaman idari bir işlemle birel bir 

işlem haline gelmesinin beklenmesi gerekmeyebilir. Türkiye'de de son 

dönemde çıkarılan bazı yasaların idari anlamda birel işlem niteliği taşıyan 

hükümler içerdiği görülmektedir. Örneğin, Bankacılık Denetleme Kurulu 

üyelerinin başkan hariç, görev sürelerinin yasadaki geçici bir maddeyle 

kısaltılması ya da Devlet İstatistik Enstitüsü başkanının görevine yasayla son 

verilmesinde olduğu gibi. Yasama organı bazı idari işlemleri yasayla yaptığında 

nasıl bir hukuki denetim yoluna başvuracaksınız? İşte yasalara karşı anayasa 

şikâyeti yolu bu noktada kilit bir önem taşımaktadır.

Değinmek istediğim noktalardan bir tanesi de, yüksek yargı organlarının 



anayasa şikâyeti konusundaki tarihsel çekinceleridir. Hem Danıştay, hem 

Yargıtay'ın uzun yıllar boyunca anayasa şikâyeti konusunda çok ciddi 

çekinceleri vardı ve Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuru yoluyla bir süper 

temyiz mahkemesi haline gelmesinden endişe ediyorlardı. Bu itirazlar anayasa 

şikâyetinin kabul edildiği bütün ülkelerde az ya da çok yaşandı ve Almanya'da 

zaman zaman tartışma alevlense de, artık Alman Anayasa Mahkemesi'nin 

yerleşik içtihadıyla temel kaygıların ortadan kalktığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bu süreçte Alman anayasa hukukçuları son derece kıymetli 

katkılarda bulundular. Mephisto ya da Heck formülü gibi, dava ya da yazar 

adlarıyla tanınan değişik çözümler var. Bunlardan Mephisto formülünde 

kısaca, “Anayasa Mahkemesi iptali istenen mahkeme kararının dayandığı 

normun uygulanmasında, sadece mahkemenin ihlâl edildiği ileri sürülen temel 

hakkın esasını yanlış kavrayıp kavramadığını ya da verilen kararın temel hakkı 

doğrudan ihlâl edip etmediğini denetler” diyor. Bu açıklama, Anayasa ve 6216 

sayılı Kanunda yer alan “Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi 

gereken hususlarda inceleme yapılamaz” düzenlemesinin anlamsızlığını da bir 

kez daha ortaya koyuyor. Çünkü kanunyolunda gözetilmesi gereken hususların 

hepsi anayasa şikâyeti konusu yapılamaz, ama anayasa şikâyeti konusu yapılan 

hususların hepsinin kanunyollarında zaten gözetilmesi gerekir. Burada yüksek 

mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki işbölümü bir kez daha ortaya 

çıkıyor. Anayasa şikâyetinde dava konusu olan şey, temel hak ve özgürlüğün bir 

normda somutlaşmış biçiminin, mahkeme tarafından ne oranda dikkate 

alındığı hususudur. Yoksa başvuran kişi ya da kişiler daha biçimsel, kanunun 

uygulanmasıyla ilgili hususların hepsinin Anayasa Mahkemesi tarafından tekrar 

denetlenmesini isteyemeyecektir.

Bunun yanında anayasa şikâyeti otomatik bir şekilde, Strazburg'a giden 

davaları azaltmayacağı gibi, Anayasa şikâyetinin varlığı da tek başına Strazburg 

öncesi son karar mercii olma güvencesi taşımaz. Çünkü hem Azerbaycan'a, 

hem de Almanya ve Çek Cumhuriyetine karşı verilmiş birçok Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kararında, uzun dava süreleri sebebiyle (bunlar anayasa 

şikayetinden kaynaklansa bile) ülkeler hakkında ihlâl kararı verilmiştir. 

Azerbaycan örneğinde ise, anayasa şikayeti kurumunun etkili bir başvuru yolu 

olmadığı söylenerek, doğrudan doğruya son karar mercii olan bir yüksek 

mahkeme kararından sonra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan 

başvurular, anayasa şikayeti yoluna başvurulmaksızın kabul edilebilmektedir. 

Dolayısıyla burada başvuru sayısını otomatik olarak azaltan bir paralellik 



saptamak mümkün değildir ve bu noktada Anayasa Mahkemesi'ne çok büyük 

bir görev düşmektedir. Birincisi, anayasa şikâyeti davalarının çok uzun sürede 

sonuçlandırılmaması gerekiyor; bununla bağlantılı olan ikinci nokta ise, 

anayasa şikâyetinin hakların korunması bakımından etkili bir başvuru yolu 

olarak şekillendirilmesinin zorunlu olmasıdır. Dolayısıyla “anayasa şikâyetini 

kabul ettik, bundan sonra Strazburg'la başımız derde girmeyecek” kabulü ne 

yazık ki mümkün değil.

Değinmek istediğim son husus, 6216 sayılı Kanundaki bir normun 

işlevinin ne olduğunu bir türlü anlayamamış olmam. Adalet Bakanlığı'na, 

bildirim dışında bir de hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmiş bir anayasa 

şikâyeti davası hakkında görüş bildirme yetkisi tanınmış. Bu durum, açıkça 

kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu maddenin gerekçesi 

şöyle açıklanmış: İleride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilecek olursa, 

Bakanlık önceden bir ön hazırlık yapabilsin, ama bir de Genel Kurul 

aşamasında görüş bildirme yetkisi tanımış. Yani bir davanın tarafı, sadece 

davacı anayasa şikâyetine gidiyor, Anayasa Mahkemesi'nin önünde görüşülen 

bir dava var ve Anayasa Mahkemesi'ne Adalet Bakanlığı görüş bildiriyor. 

Dolayısıyla bu durum öncelikle Anayasanın 138. maddesine aykırı, kuvvetler 

ayrılığı ilkesine aykırı ve bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin bu hususu da 

dikkate alacağını düşünüyorum 6216 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 

anayasaya aykırılığı iddiasını incelerken.

Eğer tartışmalarda soru gelirse, değinmek istediğim iki tane Alman 

Anayasa Mahkemesi kararı daha var. Çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

TÜLAY TUĞCU (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum Sayın 

Göztepe Çelebi. Sorunlarımız daha da derinleşti Sayın Göztepe Çelebi'yi 

dinledikten sonra. Ben bir cümleyle kendisine katıldığımı söylemek istiyorum. 

Hakikaten Anayasa Mahkemesi'nin vatandaşı verdiği kararlarla ikna etmesi 

lazım. Diğerleri, tabi daha değişik sorunlar da gündeme getirdiler, ama bu ikna 

amacı gerçekleşirse, zannediyorum diğer sorunlar da peyderpey çözülecektir. 

Ben de Adalet Bakanlığına niye tebligat yapıldığını çözebilmiş değilim. Eğer 

Strazburg'a giderse, Bakanlık dosyayı ister, ne savunma verecekse verir. Belki 

uygulayıcı Bakanlık, hakkı ihlal ettiği ileri sürülen idareye bir tebligat yapar, 

ileride kararın uygulanmasına hazırlık olarak, ama Adalet Bakanlığı iki sene, üç 

sene önce neyi hazırlayacak, doğrusu onu ben de çözebilmiş değilim. O 

nedenle kendisine katılıyorum ve teşekkür ediyorum.
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TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU 

YOLUNDA BAZI SORUNLAR VE BEKLENTİLER

I.GİRİŞ

Anayasa şikayetinin kökeni araştırıldığında 1818 Bavyera Anayasası'nda 

bugünkü anayasa şikayetine -veya 1982 Anayasasının tercih ettiği adla 

bireysel başvuru yoluna- esin kaynağı olan düzenleme bulunabilir. 

Hazırlanması sonrası yürürlüğe giremeyen 1849 tarihli Frankfurt Reich 

Anayasası (Paul Kilisesi Anayasası /Paulkirchenverfassung) bütün Alman 

vatandaşlarına Anayasa ile teminat altına alınan haklarının ihlali halinde 
1“İmparatorluk Yüksek Mahkemesi'ne başvuru hakkı” tanıyordu,  ki bu 

anayasa şikayetinin ilk örneğidir. Anayasa şikayeti daha sonra 1919'da 

Bavyera Bamberg Anayasasında uygulama bulmuş ve yıllarla, özellikle II. 

Dünya Savaşı'nda yaşananlar sonrasında Federal Almanya'da 1951'de 
2uygulanmaya başlanıp geliştirilerek bugünkü şeklini almıştır.  Ancak dünyada 

başkaca benzer örnekleri çoktur. Kısa çalışmamız bu köklü kurumu belli 
3açılardan incelemekle yetinmek durumundadır.

1 Almanya'nın ilk demokratik anayasası olan Paul Kilisesi Anayasası yürürlüğe girmiş olsaydı bugün 
Almanya'da 163 yaşında olan bir anayasa şikayeti kurumundan bahsedebilecektik. Bkz. Rudolf  Mellinghof, 
“Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Anayasa Şikayeti”, Anayasa Yargısı, S. 26, 2009, s. 31.

2 Federal Almanya'nın 1949 Anayasasında yer almayan bu düzenleme, önce 1951'de Federal Alman Anayasa 
Mahkemesi Kanununda düzenlenerek işlemeye başlamış daha sonra 1969 yılında Federal Anayasanın 93. 
maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasına alınarak Anayasa'ya taşınmıştır.

3 Türkiye özellikle dünyada en yerleşik olan Almanya'daki sistemden etkilenmiş gözükmekle birlikte, 
dünyada bazı farklılıklar taşısalar da yaklaşık 25 ülkede anayasa şikayeti ve benzeri uygulamalar vardır. 
Bunların arasında olmayan Meksika ve bazı Latin Amerika ülkelerindeki düzenleme farklı bir gelenekten 
gelmektedir ve farklılık arzetmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. CDL-AD(2010)039rev.,s. 23. 
<http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)039rev-e.pdf> (08.03.2012)



Geçmişi bu kadar eskiye dayanan ve bugün bir çok ülkede temel hak ve 

özgürlüklerin somut yaşama geçirilmesinde önemli bir işlev yerine getiren 

anayasa şikayeti yönteminin ülkemiz anayasal sistemine girmesine ilişkin 

somut tartışmalar, 1961 Anayasası'nın hazırlanması sürecine kadar geri 

uzansa da, 1961 Anayasası'nda yer almamıştır. Anayasa Mahkemesi'ne 

bireysel başvuru yolu, 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği referandumu 

ile yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun'la 
4anayasal sistemimizde yerini almış bulunuyor.  Anayasanın 148. maddesine 

eklenen hükme göre “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 

özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin 

kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.” 

Ancak Anayasa'da bir ön koşul vardır: başvuruda bulunabilmek için olağan 

kanun yollarının tüketilmiş olması.

Kamuoyundaki beklenti Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun 
5 6ayrı bir kanunla düzenlenmesi iken,  bu yola gidilmemiştir.  Anayasa 

Mahkemesi'nin Kuruluş Kanunu'nun tekrar ele alınıp yeni bir kanun olarak 

hazırlanması ve bu kanunun içinde bireysel başvurunun kısa bir şekilde 

düzenlenmesi tercih edilmiştir. 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'la yapılan bu düzenleme 3 Nisan 

2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda 

bireysel başvuru dördüncü bölümde 45-51. maddelerde 7 maddede 

düzenlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluna ilişkin düzenlemeleri de 

bünyesinde taşıyan 6216 Sayılı Kanun incelendiğinde görülebilecek 

sorunlardan bazılarına öncelik verip tartışmaya çalışacağız. Muhakkak ki 

Kanunun detaylı incelenmesi ile başka bir çok dikkat çekici nokta görülebilir 

ve eleştiriler getirilebilir. Bu konuda detaylı ve doyurucu bir çalışma 
7Göztepe'ye aittir.  İlgili çalışmada eleştirilerin en dikkat çekenleri 

vurgulanmıştır. Bu çalışmamızda önceden yapılan değerlendirmeleri 

tekrarlamak yerine panelin kapsamına uygun olarak, dikkat çeken başkaca 

4 Anayasa Mahkemesi'ne yönelik bireysel başvuru yolu 5982 sayılı Yasanın 18. maddesiyle Anayasanın 148. 
maddesine eklenen üç ayrı fıkrada genel olarak düzenlenmiş ve Anayasa'da ilk kez yerini almıştır.

5 Ali Rıza Çoban, “Bireysel Başvuru: Türk Anayasa Mahkemesi için Ağır İş Yükü Sorunu”, AİHM ve 
Türkiye-II, Uluslararası Sempozyum, 10 Aralık 2010 Ankara, Ed. Ahmet Taşkın, Türkiye Adalet 
Akademisi Yayınları, Ankara, s. 186-187.

6 Ece Göztepe, “Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 
Sayılı Kanun kapsamında Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 95, 2011, s. 15-16. 
(Bundan sonra kısaca 6216 Sayılı Kanun olarak adlandırılacaktır.)

7 Göztepe, 6216 Sayılı Kanun, s.13-40.



bazı sorunları öne çekip irdelemeyi tercih etmek durumundayız.

Bu çalışmada özellikle kamuoyunda yaşanan gelişmeler ışığında bazı 

önemli sorunları ve beklentileri dört alt başlıkta ele almaya ve her bir başlığı 

kendi içinde değerlendirmeye çalışacağız: A. Kapsamdaki haklar sorunu, B. 

Bireysel başvuruyu ele alacak olan bölümler, komisyonlar ve raportörlerin 

belirlenmesi sorunu, C. Süper temyiz mahkemesi algısı ve iş yükü sorunu, D. 

Popüler Dava - Actio Popularis mümkün değilse Topluluk Davası neden 

olmasın?

II. BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR

A.Kapsamdaki Haklar Sorunu

Hedef  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karşısında Türkiye'den 

giden daha az dava ve Türkiye aleyhine daha az mahkumiyet olunca; bireysel 

başvuru yoluyla koruma altına alınan haklar ve özgürlükler Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nde düzenlenen ve Türkiye'nin de taraf  olduğu ek 

protokollerde yer alan hak ve özgürlükler kapsamında Anayasa'da yer alan 

haklarla sınırlı tutulmuş olsa gerektir. Halbuki Türkiye'nin taraf  olduğu 

başkaca uluslararası insan hakları antlaşmaları da vardır, bunlar dikkate 

alınmamıştır.

Bireysel başvuru için Mahkemenin yetkisine bırakılan hakların çerçevesi 

AİHS kapsamında olan ve Türkiye'nin imzaladığı ek protokollerde yer alan 

haklarla çizilmektedir. Bu çerçeve bizi hiç beklemediğimiz sorunlara 

taşıyabilir. Özellikle Anayasa Mahkemesi, AİHS kapsamında ve ona göre 
8gelişmiş Avrupa içtihadına göre yorum yoluna gitmesi gerekirken;  söz 

konusu hakların yorumunda AİHM'nin içtihatlarından uzaklaşır ve kendi 

yorumunu geliştirmeyi tercih ederse ne olur? Aynı haklar için farklı yorumlar 

oluşacak ve bu farklı yorumlar birlikte yine aynı anayasal hukuk sistemi için 

bağlayıcı olacaktır, bu hukuk karmaşasına neden olacaktır. Zaten Anayasa 

Mahkemesi'ne bireysel başvuru kapsamına girmeyen anayasal hakların 
9çokluğu ve AİHS ile kesişmeyen hakların durumu apayrı bir sorunken;  

AİHM'nin Sözleşmeyi yaşayan bir belge olarak yorumlaması nedeniyle, Türk 
10Anayasa Mahkemesi AİHM içtihatlarını takip etmek durumunda olacaktır.  

8 Çoban, s. 186; Opinion on the Law on the Establishment and Rules of  Procedure of  the Constitutional Court 
of  Turkey, Adopted by the Venice Commission [Türk Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılaması 
Hakkında Kanun Hakkında Görüş, Venedik Komisyonu], 18.10.2011, CDL-AD(2011)040, s. 13.

9 Göztepe, 6216 Sayılı Kanun…, s.34-37; Çoban, s. 193-195.
10 Çoban, s. 195; Atilla Nalbant, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku ve Anayasal Bireysel Başvuru”, 

AİHM ve Türkiye-II, Uluslararası Sempozyum, 10 Aralık 2010, Ankara, Ed. Ahmet Taşkın, Türkiye Adalet 
Akademisi Yayınları, Ankara, 2010, s. 217.



Nitekim Türk Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

kararlarında Avrupa insan hakları mekanizmasının içtihadını ve kazanımlarını 
11

dikkate aldığına dair çok ikna edici kararlar verememiştir.

Yerel hukuk düzenimizin Avrupa insan hakları hukukuna bakışını 

anlamak için ikinci önemli hatırlatma Anayasanın 90. maddesinin 

uygulanmasında yaşanan karmaşadır. Anayasada 2004 yılında yapılan 

değişiklikle temyiz mahkemeleri dahil yerel mahkemeler artık insan haklarına 

ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların çelişmesi halinde uluslararası 

antlaşmanın geçerli sayılacağı hükmüne rağmen, hala AİHS'ni dikkate alan 

kararlar vermiyorlar. Bu durum aşılması gereken bir sorunken ve Anayasa 

Mahkemesi'nin bu bağlamda çok ümitvar olmayan kararları ortadayken 

bireysel başvurunun kapsamındaki hakların sorunsuz yorumlanacağını 

düşünmek zor görünmektedir.

Anayasanın 146-153. maddeleri anayasa yargısını düzenler, bu 

düzenlemede temel alınacak standart bir Avrupa sistemi ve bir üst yapı 

anlayışı yoktur. Ancak yine de anayasal adaletin gerçekleşmesi için bağımsız ve 

tarafsız bir yargı organında makul bir sürede karar alınması hakkı AİHS 6. 

maddede “adil yargılanma hakkı” başlığı altında bulunur. Bu hakkın 

gerçekleşmesi için AİHM sistematik bir yol önermez; bunu AİHM yerine 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yargının bağımsızlığı üzerine en bağlayıcı 

metin olarak aldığı tavsiye kararları ile yapar. Bu bağlamda özellikle üye ülke 

yargıçlarının konumunu bağımsızlık, etkililik ve sorumluluklar çerçevesinde 

tanımlar. Muhakkak ki Anayasa yargısı özel bir yargı mekanizmasıdır ve 

normal yargı sisteminde farklı bir yerde olduğu unutulmamalıdır. Fakat bu 

farklılık Anayasa yargısını hukuk sisteminde ayrıcalıklı bir konuma değil, insan 

haklarını okumada öncü konumuna taşır. Anayasa yargıcımız ülkesinin bağıtlı 

olduğu insan hakları antlaşmalarının Anayasa 90. madde ile olan ilişkisini 

dikkate almak durumundadır. Anayasa Mahkemesi ancak bu yolla alt derece 

mahkemelerine ve temyiz mahkemelerine ulusal-üstü anayasacılığın 

varolduğunu ve işlediği gerçeğini kendi kararları ile somut şekilde gösterebilir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, Anayasa Mahkemesi'ne 

anayasal devletin insan haklarını okumada yepyeni bir imkan sunmaktadır. 

Mahkemenin iş yükünün ve davalarının çok önemli bir kısmı bireysel 

başvurulardan oluşmak üzeredir. Bireysel başvurulardaki esas talebin temel 

11 Göztepe, 6216 Sayılı Kanun, s. 38.



hak ve özgürlük arayışı olduğu gözden kaçırılmayıp, arayışa karşılık 

verebilmek için standartlarını yüksek tutan Anayasa Mahkemesi başarılı 

olabilecektir. Unutmamak gerekir ki bireysel başvuru yolunun kaynağı 

Anayasanın 2. maddesinde ifade edilen “insan haklarına saygılı (…) hukuk 
12

devleti” ilkesidir.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ikincil niteliktedir, yani temel 

hak ve özgürlükleri güvence altına almak birincil olarak ilgili makamlara / 

idareye düşer; aynı şekilde AİHM sistemi de iç hukuk yolları tüketildikten 

sonra gidilen ikincil bir yolu işaret eder. AİHS'nin tanıdığı hak ve özgürlükleri 
13 güvence altına alma yükümlülüğü birincil olarak ulusal makamlara aittir. Her 

iki durumda da korunması ve güvence altına alınması gereken aynı hak ve 

özgürlükler olduğuna göre, bireysel başvuru yolu sayesinde bu uyumu 

sağlamak mümkün olabilir.

B. Bireysel Başvuruyu Ele Alacak Olan Bölümler, Komisyonlar ve 

Raportörlerin Belirlenmesi Sorunu

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanun'un 22. maddesi bireysel başvuruları karara bağlayacak olan 

bölümleri ve bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapacak 

olan komisyonları düzenler. Fakat bölümlerin ve komisyonların oluşumu, 

işbölümü ne Anayasa'da ne de Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Kanunu'nda 

yer alıyor. İlgili düzenleme daha sonra çıkarılacak içtüzüğe bırakılmış 
14durumdadır. Ancak bu konu içtüzüğe bırakılamayacak kadar önemlidir.   

Mahkemenin Bölüm ve Komisyonlarının üyeleri belirlenirken “davaya 

göre” atamalar yapılmaması için görevlendirmelerin –gerekirse süre kaydına 

veya benzeri bir rutin işleyişe bağlanarak- daha önceden yapılması yerinde 
15olur. Bu sayede etki altında karar verme olasılığı olan ad hoc oluşumlardan  

uzak durmak mümkün olabilir.

Anayasa Mahkemesi'nde neredeyse tüm Avrupa örneğinde olduğu gibi 

önemli görevler üstlenen, Komisyonlar düzeyinde dahi görevlendirilen 

raportörlerin statüsü Kanunda ele alınmıştır (24-26. maddeler). Fakat 

Kanundaki düzenleme yetersizdir; görev aldıkları yargılama süreçlerinde 

kararın yazılması dahil her aşamada önemli görevler üstlenen raportör 

yargıçlar, anayasal yargıç bağışıklığından ve bağımsızlığından yararlanmalıdır.

12 Nalbant, s. 215.
13 Nalbant, s. 217.
14 CDL-AD(2011)040, s. 8.
15 CDL-AD(2011)040, s. 19.



Raportörlerin Mahkeme Başkanınca görevlendirilmeleri, görevlerini 

yaparken yani önlerindeki dava dosyasını ele alırken Mahkeme Başkanı dahil 

diğer yargıçlarından talimat alacakları anlamına gelemez, bu durumun yasada 

kayıt altına alınması yerinde olurdu. Özellikle bireysel başvuru süreciyle 

sayıları artacak ve görevleri hukuk devleti için daha dikkat çeker hale gelecek 

raportörlerin statüsü yasada daha açık belirtilmeliydi. Bu durumda doğal 

olarak Anayasa yargısında davalara atanacak raportörlerin Başkan tarafından 

seçilerek dava dosyalarında görevlendirilmelari değil, görev alacakları 
16dosyaların otomatik bir sistemle belirlenmesi yerinde olacaktır.

Sonuç olarak en azından Kanunun uygulanmasına ilişkin tüzüğün 

hazırlanmasında tartışmalı bu noktalara dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

C. Süper Temyiz Mahkemesi Algısı ve İş Yükü Sorunu

1961 Anayasasında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 
17düzenlenmemiştir,  gerekçe zaten yeni kurulan Anayasa Mahkemesi'nin aşırı 

18 işyükü olacağı endişesiydi. Bireysel başvurunun 2010 Anayasa değişikliği 
19referandumu ile 1982 Anayasası'na girmesi ile sonlanan tartışmalar  ise aşırı 

işyüküne ilaveten başkaca endişeleri de içermekteydi. Özellikle Yargıtay ve 

Danıştay başta olmak üzere yüksek yargı kurumlarınca bireysel başvuru 

nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin “süper temyiz mahkemesi olacağı” iddiası 
20öne sürülerek bu yol tepkisiyle karşılanmıştı.  Bu tartışmalar ve endişeler 

ancak Anayasa mahkemesi'nin bireysel başvuruları ele almaya başlaması ve 

uygulamada kendi yaklaşımını geliştirip diğer üst derece mahkemelerini aksi 

yönde ikna etmesi ile kesilebilecek görünmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin anayasa şikayeti başvurularıyla artacak iş 

yükünün en önemli nedenlerinden biri halkımız tarafından da Anayasa 

Mahkemesi'nin bir süper temyiz mahkemesi olarak düşünülmesidir. Federal 

16 CDL-AD(2011)040, s. 19.
17 Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, Ankara, 1996, s. 58-60.
18 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İdari İlimler Enstitüsü'nün Gerekçeli Anayasa Tasarısı ve 

Seçim Sistemi Hakkındaki Görüşü, Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü, Ankara, 1960, s. 86.
19 Kemal Başlar, “Anayasa Mahkemesi'nin Yeniden Yapılanması”, Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2, Bahar 

2005 . İnternet ortamında yayımlanma. <http://www.anayasa.gen.tr/baslar-yenidenyapilanma.htm> 
(08.03.2012)

20 Fazıl Sağlam'ın “Türkiye için Anayasa Şikayeti Tartışma Paneli„ ndeki konuşmasından bir alıntı: “İnanın bu 
tepkiyi anlamakta büyük güçlük çekiyorum. İki gün önce Prof. Haller'e sordum. Siz bireylere temel hak ve 
özgürlüklerinin idarenin düzenleyici bir işlemi ile ihlale uğraması halinde başvuru hakkı tanımışsınız. Peki 
bu durum Yüksek İdare Mahkemesi'nin tepkisini doğurmuyor mu? Bana verdiği cevap şu oldu. 'Bu yöntem 
o kadar eskiye dayanıyor ki böyle bir tepki kimsenin aklından geçmez.'” Yine aynı 21 Pa n e l d e  M e h m e t  
Turhan'ın konuşmasından bir alıntı: “Özellikle ülkemizde diğer yüksek mahkemelerin Anayasa 
Mahkemesi'nin 'süper bir temyiz mahkemesine' dönüşeceği korkusuyla bu yolun benimsenmesine karşı 
çıkacağı ortadadır.” <http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/tiasm.pdf> (08.03.2012)



Alman Anayasa Mahkemesi pek çok kararında anayasa şikayetlerinin 

Mahkemece incelenmesinin niteliğine değinmiş ve anayasa şikayeti ile dava 

konusu kararın hukuki denetiminin yapılmasının sözkonusu olmadığını 

açıklamıştır. Yani bir temyiz incelemesi yapılmaz. Anayasa şikayetinde 

Anayasa Mahkemesi hukukun doğru biçimde uygulanıp uygulanmadığıyla 

ilgilenmez. Yalnızca karar verilirken anayasa hukukunun ihlal edilip 

edilmediğini, anayasadaki temel hakların gözardı edilip edilmediğini 
21denetler.

Türk Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru taleplerini 22 Eylül 2012 

tarihinde kabul etmeye başlayacaktır. Beklenen dava sayısı Mahkeme Başkanı 

Haşim Kılıç'ın farklı ortamlarda birkaç kez açıkladığı üzere yüzbinin üzerinde 
22olacaktır.  Bu açıklama hem kamuoyundaki beklentilerin yoğunluğunu hem 

de Mahkemenin kendisinin de Anayasa değişikliği yapılır yapılmaz önüne 

gelmeye başlayan dilekçelerle şimdiden hissetmeye başladığı iş yükünün ciddi 

boyutlarını dile getirmektedir. Anayasa değişikliğinin hemen sonrasında 

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruya ilişkin dava dilekçeleri 

gönderilmeye başlanmıştır. Ancak anayasa şikayeti kurumu adı dahi 

edilmezken, halkımızın yılda yaklaşık 8-9 bin civarında dilek ve şikayet 
23mektubunun Mahkemeye ulaştığını  hatırlatmak gerekir. Yüksek 

mahkemelerin -bireysel başvuru yolu nedeniyle- Anayasa Mahkemesi'ne 

ilişkin yanlış algısı olarak eleştirdiğimiz süper temyiz mahkemesi algısı 

halkımızda çoktan yerleşmiş durumdadır. Mahkeme bundan sonra çok daha 

ağır bir iş yükü altında kalacak ve sayısal yük olarak bireysel başvurular 

Mahkemenin ilk sıradaki işi olacaktır. Bu arada süper temyiz mahkemesi yanlış 

algısını da düzeltmesi gerekecektir.

Aşırı artacağı tahmin edilen iş yükü ama bunun yanında büyük beklentiler 

Anayasa Mahkemesi'nin önünde uzanmaktadır. Anayasa Mahkemesi 

kendisini geliştirme gereği ile karşı karşıyadır. Davaları değerlendirme süresi 

konusundaki eleştirileri aşmak, temel hakları okumada ve yorumlamada 

içtihatlar geliştirmek durumundadır ve bunları kısa vadede yapması 

beklenmektedir. Ancak bu sayede çalışmalarını rayına oturtmak ve belli haklar 

konusunda yerleşmiş içtihatlar sayesinde kısa sürede karar açıklama imkanı 

21 Ece Göztepe, Anayasa Şikayeti, Ankara, 1998, s. 23.
22 Türkiye'de kesin hükme çıkan yıllık dava dosyası sayısının yaklaşık yüzde biri AİHM'ne götürülmektedir ki bu 

sayı 5000 civarındadır. Ama artış vardır ve Türkiye'den 2010 yılında AİHM'ne başvuru sayısı 6500' dür. 
Anayasa Mahkemesi'ne gidecek bireysel başvuru talebi bundan çok daha fazla olacaktır. Bkz. Çoban, s. 198 vd.

23 Çoban, s. 198.



olacaktır.

İş yükü sorunu ülkemiz için şimdiden çok önemlidir. Almanya'dan 

istatistiklerle gerçek anlamda iş yükünün iyi yönetilmesinin sonuçlarını 

inceleme yoluna gidelim. Federal Alman Anayasa Mahkemesi'ne 1951-2011 

yılları arasında yapılıp sonuçlanan 191.893 başvuru vardır. Bunlardan çok 

yüksek bir kesimi olan 185.172'si yani % 96,5'i anayasa şikayetidir. Ancak yine 

bu anayasa şikayetlerden çok büyük kısmı kabuledilir bulunmamıştır. Sadece 

4401 anayasa şikayeti kabuledilebilir bulunduktan sonra haklı bulunarak 

karara bağlanmıştır. Bu da Anayasa Mahkemesi'ne yapılan anayasa şikayeti 
24başvuruları içinde %2,4' e karşılık gelir ki, çok düşük bir orandır.  Buna 

rağmen anayasa şikayeti çok önemli bir hukuki giderim (çare)yolu olup, 

bireysel sonuçlarından çok ötede hukuki etkileri vardır.

Yine Almanya'da federal yüksek mahkemelerin kararlarına karşı Federal 

Alman Anayasa Mahkemesi'nde açılan toplam dava sayısı, 1991-2011 yılları 

arasında incelendiğinde özellikle son beş yıl itibarıyla dikkat çeken bir artış 

gözlenmediği gibi azalmadan bahsetmek mümkündür. Her bir yıla düşen 

ortalama başvuru sayısı 963 olup, yıllar içinde dikkat çekici bir yükselme 

yaşanmadığı gibi 2011 için başvuru sayısı 1092'de kalarak son beş yılın en 
25düşük başvurusu olmuştur.  Bu durum yüksek mahkemelerin kararlarına 

karşı anayasa şikayetinin kullanılması konusunda artışın olmadığı ve sistemin 

artık oturduğunu göstermektedir.

Almanya yaklaşık 82 milyonluk nüfusuyla AİHS bağlamında temel hak ve 
26özgürlüklere ilişkin önemli sorunlar yaşamamıştır.  Bu durumda ilk olarak 

Alman Anayasasının ve AİHS'nin içerdiği temel hakların çoğunlukla paralel 
27gitmesinin  katkısı olmuş olsa gerektir. Özellikle Federal Alman 

Anayasası'nda ilk 19 maddede yer alan temel haklar AİHS'ne çok benzer. 

Çünkü her ikisinin hazırlanma safhalarında karşılıklı ilham alınmıştır. 

Almanya ve AİHM arasında hep olumlu bir denge yürütülmüştür ki bu da şu 
28ikinci faktörle açıklanabilir: Almanya'da var olan anayasa şikayeti yolu.  

24 Federal Alman Anayasa Mahkemesi İnternet Sayfasındaki ilgili istatistikler 
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2011/A-I-1.html> (08.03.2012)

25 Federal Alman Anayasa Mahkemesi İnternet Sayfasındaki ilgili istatistikler 
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2011/A-IV-6.html> (08.03.2012)

26 Christian Tomuschat, “The Effects of  the Judgments of  the European Court of  Human Rights 
According to the German Constitutional Court”, German Law Journal, Vol.11, No.05, s. 514-515. 
<http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol11-No5/PDF_Vol_11_No_05_513-
526_Developments_Tomuschat%20FINAL.pdf> (08.03.2012)

27 Yakından incelendiğinde AİHS ve Federal Alman Anayasası'nın haklar sıralamasının ve adlandırmalarının 
çok benzediği görülür.

28 Tomuschat, s. 515.



Anayasa şikayeti yolu çok etkin çalışmış ve hakkının ihlal edildiğini düşünen 

çok kimseyi ikna etmiş ve ulusal düzeyde çözüm geliştirilmiştir; bu durumda 

Strasburg'daki Mahkemeye yapacak çok şey kalmamıştır.

Anayasa şikayetinin Alman hukuk sistemine kazandırdıklarını daha iyi 

anlamak için bir karşılaştırma yapalım. İtalya ile Almanya'nın AİHM önünde 

kıyaslanması: 1959-2011 yılları arasında Almanya aleyhine yapılan 

başvurularda en az bir hakka ilişkin ihlal kararı 159, İtalya aleyhine verilen en 
29az bir hakka ilişkin ihlal kararı 1651'dir.  Bu dramatik farklı durumun 

oluşmasında nüfusu Almanya'dan 20 milyon kadar az olan İtalya'da anayasa 

şikayetinin olmamasının açık bir etkisi olduğu kolayca gözlenebilir.

D. Popüler Dava (Actio Popularis) mümkün değilse Topluluk 
30Davası neden olmasın?

Genel olarak anayasa şikayeti temel hakların yorumlanması, uygulanması 

ve somutlaştırılmasını sağladığı için anayasa hukukunun gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Bu işlevleriyle özellikle kamu gücünü kullananlara da yol 
31göstermektedir.  Bu işlev aynı zamanda objektiftir. Anayasa şikayetinin 

objektif  işlevinin öne çıkarılması, onun kolayca bir Popüler Dava olarak 
32görülmesine yol açabilir.  Popüler Dava dünyada bazı örneklerde bireysel 

başvuruda kabul edilen bir yoldur. Ancak mahkemelerin iş yükünü artırdığı 
33 34gerekçesiyle çok eleştirilir  ve yaygın değildir.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun olduğu ülkelerde 

genelde başvuru sahibinin kendisinin doğrudan ihlalin mağduru olması şartı 

aranır. Oysa Popüler Dava sayesinde, hukuk düzeninin korunması amacıyla 

taraf  ehliyeti ölçütünün genişlemesi, tüm yurttaşları hukuk düzeninin 

koruyucusu haline getirir. Bu durumda anayasa şikayetine yönelik en önemli 

eleştirilerden bir tanesi, bu davanın Popüler Davaya dönüşmesi halinde 
35sorunlu bir hale gelebileceğidir.  Federal Almanya örneğinde anayasa 

36şikayetinin kabul koşulları Popüler Davayı dışlar.  Anayasa şikayeti yalnızca 

29 ECHR Overview 1959-2011,[AİHM Toplu Değerlendirme 1959-2011] s. 6. 
<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E58E405A-71CF-4863-91EE-
779C34FD18B2/0/APERCU_19592011_EN.pdf> (08.03.2012)

30 Bu başlık kapsamındaki kapsamlı bir tartışma bu panelin sınırlarını aştığından bu konuda ayrı bir makale 
yazımı çalışması vardır, bu nedenle burada konuyu ana hatları ile vurgulamakla yetinilecektir.

31 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 20.
32 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 20.
33 Çoban, s. 192.
34 Avrupa genelinde anayasa şikayeti olan her ülkede değil ama, Hırvatistan, Macaristan ve Bavyera anayasa 

yargısında Popüler Dava düzenlenmiştir.
35 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 21.
36 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 20.



temel hakları kişisel ve doğrudan ihlal edilmiş olan kişilerin başvurabileceği 

bir yol iken; Popüler Dava, temel hakkı kişisel olarak ihlal edilmemiş olsa bile 

herkesin açabileceği bir davadır. Halbuki genel anlamda anayasa şikayetinden 

beklenen öncelikle sübjektif  bir korumadır ve objektif  koruma işlevi ikincil 

niteliktedir.

Yine Popüler Davayı dışlayan anlayışa göre anayasa şikayeti temel hak 

ihlallerini gidermeye, ortadan kaldırmaya yönelik bir hukuki çaredir. Bu 

nedenle anayasa şikayeti ile hukuki bir sorunun genel bir çözüme 
37kavuşturulması talep edilemez.  Halbuki Popüler Davada talep tam da genel 

bir çözüm arayışı üzerine odaklanmıştır.

Popüler Davayı gerçek kişilerin yanısıra özel hukuk ve kamu tüzel kişileri 

de açabilir. Popüler Davada taraf  ehliyeti taşıyabilmek için için dava konusu 

temel hakkın sahibi olmak aranmamaktadır. Bu haliyle Popüler Dava yolu ile 

denetimin kişilerin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan etkilediği 

kuşkusuzdur. Ancak tam bu noktada Popüler Davaya yönelik en önemli 

eleştiri, herkes tarafından açılabilen bu davanın anayasa mahkemelerini çok 

fazla gereksiz iş yükü altında bırakacağıdır.

Türkiye'de anayasa şikayetinde Popüler Davayı ve onunla bağlantılı olarak 

Topluluk Davasını tartışabilmek için öncelikle Türk Anayasa Mahkemesi'ne 

bireysel başvuruda Popüler Dava ve Topluluk Davası olasılıklarının 

incelenerek, neden genel kabul görmediği sorgulanmalıdır. Eğer kabul 

görselerdi neler olabileceği bu bağlamda değerlendirilebilir.

Anayasa şikayetinde Popüler Davayı dışlayan Türkiye, model aldığı 

ülkenin düzenlemesinden etkilenmiş olsa gerektir. Federal Alman Anayasa 

Mahkemesi'nin bir kararı kolayca anlaşılabilir bu durumu açıklamaktadır, 

“Anayasa şikayetinde davacının kişisel, doğrudan ve güncel olarak dava 

konusu işlemden etkilenmiş olması koşulu, Popüler Davayı önlemek içindir. 
38Aksi taktirde anayasa şikayeti soyut norm denetimine dönüşürdü”.  Burada 

hem anayasa şikayetinin öncelikli sübjektif  işlevi hem de Anayasa 
39Mahkemesi'nin iş yükünü biraz olsun hafifletme isteği dikkat çekmektedir.  

Türkiye de Almanya'nın benzeri kaygılarla Popüler Dava yolunu kapatmıştır; 

bu yaklaşımda önde gelen gerekçenin iş yükü endişesi olduğu kolayca 

görülmektedir.

37 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 21.
38 BVerfGE 79, 14-15; BVerfGE 43, 386.
39 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 20.



Ancak 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu Topluluk 

Davası açma imkanı da tanımamaktadır. Kanunun 46. maddesi gereği “hakkı 

doğrudan etkilenen” özel veya tüzel kişiler tarafından anayasa şikayeti yoluna 

gidilebilir. Ancak burada yine de Topluluk Davasının Popüler Dava kadar 

kolayca geride bırakılacak ve dışlanacak bir tercih olmadığını düşünmek 

gerekir. Hukuk sistemimizde tanınan bu dava türünün anayasa şikayetinde 

yok sayılması özellikle gelecekte Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda 

sorunlu bir “sürpriz” dava ehliyeti durumuna sebep olacaktır.

Popüler Dava kullanılamasa bile Türkiye için anayasa şikayetinde 

Topluluk Davasının iyi bir çıkış olduğu ve bazı önemli konularda anayasa 

şikayetinin objektif  işlevini işler kılabileceğini öngörmek mümkündür. 

Özellikle örgütlenme özgürlüğünün çok yaygın kullanım alanı bulamadığı 

ülkelerde topluluk davaları demokratik gelişim için çözüm üretebilir. 

Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü artıracak gibi görünse de, uzun erimli 

düşünüldüğünde iş yükü sorununun çözümüne katkıda bulunacak bir çözüm 

yolu olarak düşünülebilir. Çünkü tüketici, çevre ve sağlık sorunları gibi geniş 

kitleleri ilgilendiren konularda üzerinde daha bilimsel çalışılmış, sağlam 

gerekçeli ve hukuki dayanaklı davalar, anayasal işleyiş ve anayasal 

demokrasilerin gelişmesi için anayasa hukukuna anlamlı katkılarda 

bulunabilirler. Topluluk davası seçeneği kabul edilirse, belirli bir süre sonra 

kaynak yetersizliği nedeniyle Mahkemenin önünde yığılan iyi hazırlanmamış 

binlerce dava dosyası yerine, Topluluk Davası şeklinde iyi çalışılmış 

dosyalarla Mahkemeye başvurulması sadece iş yükü azalması ve zaman 

ekeonomisi anlamına gelecektir.

Topluluk Davasının, uluslararası hukukta Popüler Davanın kabul 

edilmesi mümkün olmayan durumlarda kendisine yer bulmasına ilişkin 

gelişmeler dikkate alınmalıdır. Topluluk davası ABD'de tüketici hukukunda 

başlayıp gelişerek bugün uluslararası hukukta insan hakları davalarında dahi 
40kullanılabildi ve dikkat çekici hükümlerle lehe sonuçlanan örnekler üretti.  

41 42Örneğin Kadić v. Karadžić  ve Hilao v. Estate of  Marcos  davaları önemlidir. 

Uluslararası hukukta bir çok kurumda davacının sözkonusu ihlalin doğrudan 

kurbanı olması aranmaktadır ve bu kabul edilebilirlik koşulu olup, 
43 bulunmadığında dava reddedilmektedir. Bu durumda actio popülaris işlemesi 

40 William J. Aceves, “Actio Popularis? The Class Action in International Law” U. Chi. Legal F.353, 2003, s. 
353.

41 Kadić v. Karadžić, 70 F.3d 232 (2d Cir. 1995)
42 Hilao v. Estate of  Marcos, 103 F.3d 767 (9th Cir. 1996)



44
zor bir çözüm olarak belirir , Topluluk Davasının şartları actio popularisten 

çok farklı olmakla, kabulü actio popülaristen daha etkin sonuçlar 
45

doğurabilecektir. Çünkü burada locus standi (Klagebefugnis  - sahip olunan bir 

subjektif  hak için dava açma yetkisi) olmadığı için actio popularis reddedilse de 
46topluluk davası yolu locus standi (klagebefugnis)yi sağlayabilir.  Burada taraf  

sıfatı, dava konusu sübjektif  hak ile taraflar arasındaki ilişki olarak belirir. Bir 
47sübjektif  hakkı dava etme yetkisi kural olarak, o hakkın sahibine aittir.  

Anayasa şikayetinde de bu sıfatın varlığı, kişinin bir kamu gücü işlemine karşı 

anayasa şikayetinde bulunup bulunamayacağı hakkında bilgi verir. Taraf  

sıfatı, hukuki korunma ihtiyacı, kanun yollarının tüketilmesi ve ikincillik 

ilkesi, aslında anayasa yargısında büyük bir bütünün içiçe geçmiş ve maddi 
48olarak ayrılamaz parçalardır.  Bu parçalar birlikte değerlendirilerek taraf  

sıfatı belirlenmelidir.

Uluslararası insan hakları hukukunda, eleştirel bakan hukukçuların ve 

karşı oy ifade eden Avrupa yargıçlarının gözünde Avrupa İnsan Hakları 

Sistemi özellikle 9. Protokol sonrası, mağdur kavramını geniş yorumlayarak 

sistemi actio popularise yaklaştırmaktadır. Bakır Çağlar'a göre, eleştirilerde 

söylenmek istenen yapılan bu geniş yorumun sistemi anayasa şikayetine 
49benzetme yolunda olduğudur.  Yani buradaki sorun, sistemden beklenen 

faydanın ne olduğunu belirlemektir. Avrupa insan hakları koruma 

mekanizmasında bu fayda istenmektedir ki taraf  ehliyeti geniş 

yorumlanmaktadır, bu yaklaşımın actio popülarise kaçan yönü ile bazen sistemi 

zorlaması ve iş yükünü artırması değil, Avrupa ulusal-üstü anayasa hukukuna 

kazandırdıkları daha önemlidir. Çağlar, ulusal-üstü anayasa okuması yapan 

iyimser değerlendirmesi ile bu geniş yorumlamayı anayasa şikayetine 

benzetmektedir. Bireylere AİHM'ne başvuru hakkı tanınmasıyla bu yola 
50zaten kaçınılmaz olarak girilmiştir.

Ülkemizde Topluluk Davası 12.01.2011 tarihinde kabul edilen, 6100 
51 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 113. madde ile yargı sistemimizde 

43 Aceves, s. 356.
44 Aceves, s. 356.
45 Anayasa şikayeti için mahkemenin kişi bakımından yetkisinin belirlenmesi - Verfassungsgerichtsbarkeit
46 Aceves, s. 385 vd.
47 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 57 vd.
48 Göztepe, Anayasa Şikayeti, s. 58.
49 Bkz. Bakır Çağlar, "Anayasanın Hukuku ve Anayasanın Yargıcı, Yenilenen Anayasa Kavramı Üzerine 

Düşünceler," Anayasa Yargısı, 8, Ankara, 1991, s. 48. Çağlar'ın aynı yöndeki görüşü için yine bkz. Bakır 
Çağlar / Naz Çavuşoğlu, “Parti Kapatma Davalarında Mermer-Mozaik İkilemi”, Anayasa Yargısı, 16, 1999, 
s. 151. (143-187) s. 151.

50 Çağlar, s. 49.



kurumsallaşmıştır: “Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin 

veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi 

adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut 

ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir.” 

Topluluk davasının açılması halinde davanın sonucundan, sadece dava açan 

dernek ya da topluluğu temsil eden tüzel kişi değil, o menfaate ya da hakka 

sahip olan herkes yararlanmaktadır.

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kabulü sonrası 

tüzel kişilerin kendilerine de Anayasa Mahkemesi'nde dava açma imkanı 

istemelerinin temelinde Topluluk Davası beklentileri vardır. Özellikle 

örgütlenme hakkının kullanımı ve bunun demokrasinin gelişmesi üzerindeki 

etkisinin tartışılmaz önemi varlığını korurken, Topluluk Davasına imkan 

vermeyen Anayasa Mahkemesi Kuruluş kanununda bireysel başvuru 

düzenlemesi tartışmalı bir hal almaktadır. Hukuk sistemimiz topluluk 

davalarına imkan verirken ve idari yargılamaya ilişkin menfaati geniş 

yorumlayan istisnalar Danıştay içtihatları ile yerleşmişken; ileri safhalarda bu 

davalardaki taleplerin anayasal bir hak ihlalini dayanak alarak bireysel başvuru 

yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşınması engellenmektedir. Bu engelleme 
52sorunlu bir alan yaratmaktadır.

Halbuki Topluluk Davaları davacı ehliyeti taşıyan tarafın sağlam hukuki 

dayanaklarla dava açabilmesinin bilimsel ve teknik donanım ve kaynak 

gerektirdiği koşullarda çok önem kazanmakta ve ancak bu donanım varsa 

yargılama külfetine katlanabilmek, maddi olarak altından kalkmak mümkün 
53olabilmektedir.  Bu nedenlerle Danıştay kararları ile idari yargıda menfaatin 

geniş yorumlandığı ve bir şekliyle Topluluk Davasına imkan veren hukuki bir 

alt yapı oluşmuşken, Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun 23. 

maddesi ile tüketiciler için tanınmış bir dava iken ve bu defa Hukuk 

Muhakemeleri Kanununda m. 113'te düzenlenerek hukuk sistemimizde 

gittikçe geniş alanlara yayılan Topluluk Davasına Anayasa Mahkemesi 

Kuruluş Kanununun getirdiği sınırlama bu seçeneği yok saymaktadır. Yakın 

gelecekte Anayasa Mahkemesi'nden beklenen, bu sorunu geliştireceği 

içtihatlarla çözmesi olacaktır.

51 Yürürlük tarihi 01.10.2011.
52 Hakan Pekcanıtez / Oğuz Atalay / Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku, 10. B., Ankara, 2011, s. 318.
53 Topluluk (sınıf) Davalarının gelişiminde temel gerekçe budur; davacıların yüksek maliyetli ve çok detaylı 

bilimsel teknik araştırma gerektirebilen davanın getirdiği yükleri karşılamayacak durumda olmalarına 
bulunmuş bir çare.
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IV-SONUÇ

I-GİRİŞ
1Bireysel başvuru bir çok ülkede kabul edilmiştir . Ülkemizde de uzun 

süreden beri anayasa şikayeti/bireysel başvuru hakkının/yönteminin kabul 
2edilmesi savunulmaktaydı . Nihayet bireysel başvuru konusunda Anayasa 

3ve yasayla getirilen düzenlemeler üzerinde haklı tartışmalar başlamıştır .

Konuyla ilgili değişik görüşler ortaya çıktıkça bireysel başvurunun te-
mel hak ve özgürlüklerin korunmasında sihirli bir değnek olacağı sonucu-
na ulaşıldı. Böyle bir yargı üzerine de, önce Anayasada değişiklik gerçekleş -

4 5tirildi ; sonra ilgili yasa çıkarıldı . 

Ancak uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar üzerine değerlendirme-
6ler devam etmektedir .

1      Bireysel başvuru hakkı, Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Avusturya, Azer-bay
can, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Alm-an
ya, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Malta, Montenegro, Polonya, Sırbistan, Slovenya, 
İspanya, İsviçre gibi Avrupa Konseyi üyesi pek çok ülkede kabul edilmiş bulunmakta-
dır. Bkz.Venedik Komisyonu’nun, “Anayasal Yargıya Bireysel Ulaşım” başlıklı ve 17-18 
Aralık 2010 tarihli  raporu (para. 80). Aktaran Özbudun, (http://www.hukukihaber.net/
makale/yargi-kararlari-icin-aymye-bireysel-basvuru-zamani.htm; Siteyi ziyaret Tarihi: 
10.11.2011). -
2     Gören, Zafer: “Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru”, Anayasa Yargısı 11, s.136 (tar
tışmalar); Göztepe, Ece: Anayasa Şikayeti, Ankara 1998; Balta, T. Bekir: “Türkiye’de Ana -
yasa Yargısı”, AÜHFD, C.18, S.1-4, 1961, s.557-558; Armağan, S: “Federal Almanya’da 
Anayasa Şikayeti”, MHAD, C.7, 1971, s.54; Azrak, A. Ülkü: “Türk Anayasa Mahkem-e
si”, İÜHFM, C. 28, 1962, s.661; Anayasa Yargısı 21, Ankara 2004’deki yazılar; Anayasa 
Yargısı 26, Ankara 2009’daki yazılar ve Anayasa Yargısı 25, 2008’deki yazılar; Kaboğlu, 
Ö.İbrahim: Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal HukukKitapları Serisi:48, 
İstanbul 2010, s.336 vd. 
3   Sağlam, Fazıl: “Anayasa Şikayetini Bekleyen Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bi-
reysel Başvuru, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.20-30; Göztepe, Ece: “A-na
yasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.33-43; 
Esen, Selin : “Türkiye’de Anayasa Şikayeti”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, 
TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s. 44-55; Şahbaz, İbrahim: “Anayasa Mahkemesi -
ne Bireysel Başvuru ve Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, 
Panel, Ankara, Nisan 2011, s.71-127; Şimşek, Tacettin: “İdari Yargı Açısından Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB 
Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.129-141; Altan, Alparslan: “Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru”, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.142-151.
4 Anayasanın 148/1, 148/3, 148/4, 148/5 nci maddelerinde değişiklikler yapıldı; bkz. 
5982 sayı ve 7.5.2010 günlü yasa (R.G. 23.9.2010, Sayı: 27708)
5 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-
nun (R. G. 3.4.2011, Sayı; 27894).
6 Bu konuda farklı görüşler için bkz. Sağlam, Fazıl: “Anayasa Şikayetini Bekleyen So-
runlar”, Anayasa   Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 2011, 
s.20-30; Göztepe, Ece: “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, Anayasa Mahkemesi-
ne Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 2011, s.32-43; Esen, Selin: “Türkiye’de 
Anayasa Şikayeti”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 
2011, s.44-55; Şahbaz, İbrahim: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Sorunlar”, 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 2011, s.71-127; Şim-
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Bireysel başvuru ile AİHM’ne başvuruların azalması, ancak sistemin iyi 
işletilmesine/işlemesine bağlıdır. 

İster bireysel başvuru, ister anayasa şikayeti, ister amparo veya diğer 
bir kavrama yer verilsin, bu başvuru yolunda amaç, iç hukukta veya sözleş -
melerde yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Bu korumada 
en son sözün söylenmesinin amaçlanması karşısında bireysel başvurunun 
eksiksiz ve en iyi işletilebilecek biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Zira, 
ülkedeki hak arama yollarının güvencede olduğunu ortaya koymak, son-
raya bırakma, yolda düzeltme, eskiye göre ileri bir düzenleme oldu gibi, 
yetersizliklerle, öncekinden bir adım ilerisiyle yetinmek, hakların güvence-
ye alınmasında korkak, ürkek veya cimri davranmaktır. Oysa, hak ve öz-
gürlüklerdeki susamışlık dikkate alınarak cömertçe verilmesi gerekir. Yılla-
rın birikiminden sonra halen haklardan yeterince yararlanılamaması kabul 
edilemez. Hak ve özgürlüğe susamışlığın giderilebileceği tek çare olarak 
bireysel başvuru kabul edildiğine göre, çağdaş ülkeler düzeyine erişme 
idealinin yolu, hakların güvencelenmesinde cimri davranmamaktır. Mev-
cut düzenleme ve bunun alt yapısındaki yetersizlikler karşısında, bireysel 
başvurunun başarısızlığa uğramaması için elin ucuyla düzenleme getirmek 
doğru değildir.

Anayasa şikayeti yoluyla, temel hakların somutlaştırılarak hayata geç-i
rilmesinin sağlanacağı ümidi var. Bu ümidi, AİHM’ne gitmeden, hakkı iç 
hukukta doğrudan elde etme amacıyla korumamız amaçlanmaktadır.

Başvuru konuları hakkında ülkelerdeki düzenlemelere göz ata-
cak olursak; 

Kimi ülkede, üç erkin kararlarına karşı başvuru kabul edilmekte (Al-
manya); kimi ülkede, idari başvuru yolu tüketildikten sonra, idari yargı yo-
luna başvurmaksızın bireysel başvuru öngörülmekte veya yasalara karşı 
doğrudan doğruya bireysel başvuru tanınmakta (Avusturya); kimi ülkede 
ise, sadece bireylere değil, bireyler yanında “kamu denetçisi ve savcılık ma-
kamına da hakların korunması için harekete geçme yetkisi tanınmaktadır” 

7(İspanya) . 

Ülkemizde Bireysel Başvuruyu Olumluya Çevirmek: 

şek, Tacettin: “İdari Yargı Açısından Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, 
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 2011, s.129-140; 
Altan, Alparslan: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, Anayasa Mahkemesine Bi-
reysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara, Nisan 2011, s.142-151; Aydın, Öykü Didem: “Türk 
Anayasa Yargısında Yeni Bir mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, Gazi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, Sayı. 4, s. 121-170.

7  Göztepe, Ece: “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, TBB Yayını, Panel, Anka-
ra, Nisan 2011, s.33-34.
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Bireysel başvurunun ülkemizde yeni uygulanacak olması karşısında, iyi 
işleyebilmesi amacıyla, hem sorunlar, hem çözüm önerilerinin birlikte ele 
alınması yararlı olacaktır. Bu konuda sistemin hiç uygulanamayacağı yö-
nünde tam bir negatif  olma yerine temelde bireysel başvurunun yanında, 
ancak uygulamada ortaya çıkacak sorunları da sorumluluk bilinciyle ortaya 
koymak ve olumsuzu olumluya çevirme arayışlarını önermek yerinde olur.

Ancak AİHM denetimi ikincil/tamamlayıcı/tali nitelikte olduğundan, 
ülkemiz yargısı iyi işlediği oranda AİHM ikincil nitelik taşıyacaktır. Ancak 
her başvuruda ihlal kararı çıkması nedeniyle, bu yargı adeta tersine çevri-l
miş durumda. Yani AİHM birincil yargı gibi. Bu itibarla AİHM’nin ikincil 
nitelik taşıması, esas/birincil yargı yolunun etkin işlediği ülkeler için savu-
nulabilir. Oysa, iç hukukumuzdaki güvencesizlik, etkili iç hukuk yollarının 
gittikçe zayıfladığını ortaya koymaktadır.

AİHM’ne başvuruların azaltılmasının en etkili yolu, iyi işlemeyecek 
yeni kurumlar getirerek hak sahiplerinin hayal kırıklığına uğramaları değil; 
iyi işleyen bir yargı düzeninin (sisteminin) kurulması, bağımsız ve tarafsız 

8işleyen bir yargı ve halkta bu inancın yaygınlaştırılması/yerleştirilmesidir .

Bireysel Başvurunun Ülkemize Olası Katkıları

Anayasamızda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru AİHS’de 
(m.148/3) ve Yasada (6216, m.45/1), AİHS’de ve ek protokollerinde yer 
alan ve anayasa düzenlenen temel hak ve özgürlükler bakımından kabul 
edilmiştir. Haklar bakımından tüm sözleşmelerin dikkate alınması gere-k
mekle beraber, bireysel başvuru bakımından, daraltma yapılarak, sadece 
AİHS’de yer alanlar ve bunların anayasamızdaki izdüşümlerinin dikkate 
alınacağı kabul edilmiştir. Bu durumda, AİHS’de ve ek protokollerinde yer 
alan temel haklar ile bunların koruma mekanizmasının iç hukuk bakımın-
dan önemi daha da artmıştır. Bir başka deyişle, AİHS hükümleri  ve AİHM 
kararlarının iç hukukumuz bakımından en üst düzeyde korunmasında yeni 
bir adım daha atılmıştır.

– Almanya’da Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 2/1 nci maddesinde 
yer alan “kişiliği serbestçe geliştirme hakkı”nı, “kapsayıcı/ana özgürlük” 
olarak yorumladığından, Alman Anayasa Mahkemesinin “süper temyiz 
mercii” gibi davrandığı ileri sürülmüştür.

Bizde getirilen düzenlemenin, belirtilen temel hak ve özgürlüklerle sı-
nırlı tutulması nedeniyle denetimin kapsamında genişleme getirmeyeceği 
söylenebilir. Bu ise, diğer Yüksek Yargı organlarının eleştirilerini sonla-n

8  Aybay, Aydın: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” Paneli Oturum Başkanı sıfa-
tıyla yaptığı konuşma, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.19.



205

9dırabilir .

-Anayasa şikayeti, temel hak ve özgürlükler konusunun ülke içinde çö-
zümü için getirilmiştir; beklenti budur. Böyle büyük bir beklentinin başa-
rısızlığını hiç kimsenin düşünmemesi gerekmekle beraber, başarıya giden 
yolun önündeki engellerin kalkmaması/kaldırılamaması/kaldırılmaması, 
olumsuz düşüncenin kafalarda sürüp gitmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

– Anayasa şikayeti, beklentiye göre, temel hak ve özgürlüklerin dolaysız 
kullanımını sağlayacaktır. Dolayısıyla Anayasanın 11 nci maddesinin hayata 
geçirilmesine vesile olacaktır.

– Anayasa açısından değerlendirildiğinde, “anayasaya uygun yorum” 
yönteminin alanı genişleyecek, olayı aşan, tüm hukuk düzenine yayılan et-
kisiyle anayasa düzeyinde yargıda birlik ve bütünlüğü sağlayacak; eğitici, 
öğretici (educatif) etkisi ile, yargı düzeninde adeta karşılıklı bir yargı içi 

10eğitim ve öğretim işlevini yerine getireceği ileri sürülmektedir .  

– Hak arama bilincine katkı ile, yurttaşta demokrasi bilinci yaygınlaşa-
cak ve yüksek mahkemeye büyük bir saygınlık kazandıracağı dile getiril-

11mektedir .

Şimdi sorun, bu mekanizmanın iyi işletilmesinde neler yapılabileceğin-
dedir.

II-TEMEL HAKLAR

Her hak ve özgürlük temel hak kabul edilmemektedir. Bu, temel olma-
yan veya temel hak olarak adlandırılmayan hakların korunmayacağı anl-a
mına gelmez. Çünkü, insan hakları arasında hiyerarşi olmadığından, tüm 
hak ve özgürlüklerin korunması gerekir. Ancak, haklar arasındaki temel 
olan- temel olmayan şeklindeki ayrım, hakların korunmasındaki yöntemle 
ilgilidir.

Temel hak ve özgürlüklerin, uluslar arası ve Avrupa Sözleşmelerinde 
veya anayasal düzeyde normlar tarafından korunan hak ve özgürlükler ol-
duğuna işaret edilmektedir. Bunlara aynı zamanda “kamu özgürlükleri” de 

12denmektedir . 

Temel haklar ile kamu özgürlükleri arasındaki farklar üzerinde durula-
cak olursa; temel haklar ve özgürlükler, hukuk devleti ve yasa üstü norm-
ların üstünlüğüne denk gelmektedir. Temel hak ve özgürlükler ile kamu 

9 Sağlam, Fazıl: “Anayasa Şikayetini Bekleyen Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bireysel 
Başvuru, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s.27.
10  Sağlam, 2011 s.21.
11  Sağlam, 2011 s.21.
12  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy, Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris 2000, s.812. 
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13özgürlükleri arasında şu farklara işaret edilmektedir :

-Kamu özgürlükleri, temelde yürütme gücüne karşı korunurken; temel 
hak ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı güçlerine karşı korunmak 
zorundadır.

-Kamu özgürlüklerinin korunması, yasa ve hukukun genel prensip-
lerine dayanır; oysa, temel hak ve özgürlüklerin korunması, uluslar arası, 
Avrupa sözleşmeleri ve anayasal normların uygulanmasının istenmesi bi-
çimindedir.

-Kamu özgürlüklerinin korunmasında, hukukun genel prensipleri ve 
yasaya dayanılarak adli ve idari yargı ön planda iken; temel hak ve özgü-r
lüklerin korunmasında, Avrupa ve/veya anayasa yargıcının müdahalesinin 
de istenmesi esastır.

-Kamu özgürlüklerinde, sadece bireyler ile kamu gücü arasında dikey 
ilişkiler güvencesi söz konusu iken; buna karşın, temel hak ve özgürlükler 
bakımından, ulusal üstü yasa normları bakımından yatay güvenceden söz 
edilmektedir.

-Kamu özgürlüklerinin sahipleri veya yararlanıcıları bireylerdir; oysa, 
temel hak ve özgürlüklerin yararlanıcıları/hak talep edenleri, bireyler ya-
nında kamu ve özel hukuk tüzel kişileri de olabilirler.

Ancak, böyle bir ayrıma karşın, kamu özgürlükleri ile temel hakların 
zamanla birbirine dönüştükleri ve iç içe geçtikleri de olmaktadır. Ancak 
burada bizi ilgilendiren husus, temel hakların korunmasında bireysel baş-
vurunun kabul edilmesi ve bunların uluslar arası koruma güvencesine ka-
vuşturulmalarıdır.

Fransa’da, temel haklar, anayasal ve Cumhuriyet yasalarıyla kabul ed-i
len temel prensipler olarak nitelendirilmektedir. İnsan hakları arasında hi-
yerarşi olmadığı gibi, temel hak ve özgürlükler arasında da hiyerarşi kabul 

14edilmemektedir .

İspanya anayasasında haklar arasında korunma bakımından farklı dü-
zenleme getirilmiştir. Buna göre, bir kısım haklar için amparo başvuru-
suyla koruma, bir kısmı için muayyen ve bir kısmı için ise, minimum bir 
koruma kabul edilmiştir. Bu farklı korumalar, haklar arasında hiyerarşinin 
varlığı olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, temel haklar arasında “za-

15yıf ” veya “güçlü” korumadan söz edilmektedir .
13  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy, 2000, s.815-816.
14  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy, 2000, s.813 vd.
15  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy, 2000, s.814.
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A-Hakların Güvenceleri 

Devletler hakları mevzuatlarında tanırken, güvencelerini de getirmek-
teler. Alman anayasasındaki düzenlemeye göre, “ insanın onur ve haysiyeti 
dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla 
yükümlüdür” (m.1/1); “Alman Milleti, bu nedenle dokunulmaz ve devre-
dilmez insan haklarını, yeryüzünde her insan topluluğunun, barışın ve ada-
letin temeli olarak kabul eder” (m.1/2) ve “aşağıda belirlenen temel haklar, 
yasama, yürütme ve yargı organlarını doğrudan doğruya bağlar” (m.1/3).

Alman anayasasındaki bu düzenlemeler gösteriyor ki, ayrımsız “devlet 
erki”, “insan onur ve  haysiyetinin dokunulmazlığı”na saygı göstermekle 
yükümlüdür. Ayrıca, anayasada yer alan “temel haklar, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını doğrudan doğruya bağlar”. Temel hakların korunmasın-
da, sadece yargı değil, diğer organların da görev ve sorumluluklarının kabul 
edilmesi, koruma sistemi bakımından önemlidir. Çünkü, anayasal haklar 
söz konusu olunca, bu üç organın saygılı olacağının belirtilmesi oldukça 

16önemlidir . Bu üç organın temel haklarla ilgili kararlarına karşı başvuru 
yolu kabul edilmiştir. Bu başvuru yolu, Almanya’da bireysel anayasa şika-
yeti, İspanya’da amparo olarak adlandırılmıştır.

Alman Anayasasında temel haklar, anayasanın 2 ve 19 ncu maddeleri 
17arasında düzenlenmiş haklardır . 

Alman anayasasında, Federal Anayasa Mahkemesinin görev ve yetk-i
leri arasında, “Kamu makamlarınca kendi temel haklarından birinin veya 
20’nci maddenin dördüncü fıkrasında, 33, 38, 101, 103 ve 104. maddelerde 
temin edilmiş haklarından birisinin ihlal edildiğini iddia eden herkesin yap-
tığı Anayasa şikayeti konusunda” (Anayasa, m.93/4a) karar verme de yer 
almaktadır. Görüldüğü gibi bu ülkede, bireysel başvuru bakımından temel 
haklar, AİHS ile sınırlı değil, geniş tutulmuştur.

Alman Anayasasında, “Federal bir yasa, Anayasa Mahkemesinin k- u
ruluş ve yargılama usulünü düzenler ve kararlarının hangi hallerde yasa 
gücünde olacağını belirtir. Yasa, Anayasa şikayetini bütün yasa yollarının 
tükenmesine bağlayabilir ve kabulü için özel bir usul öngörebilir” (Anaya-
sa, m.94/2).

B-Yargısal Başvuru  

Hakların ihlalinde en son koruma yargı organlarına aittir. Bunlardan 
16  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy: Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris 2000, s.839.
17  Alman Anayasasının değiştirilemeyecek hükümleri arasında temel haklar da yer al-
maktadır: “Federasyonun eyaletlere bölünmesine, eyaletlerin yasamaya esasen katılmaları 
ilkesine veya 1 ve 20’nci maddelerde yazılı esaslara (haklara) ilişkin bir Anayasa 
değişikliği yasaktır” (Alman Anayasası, m.79/3).
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bir kısmı olağan yargı organlarınca korunur, bir kısmı (temel hak ve öz-
gürlükler) ise, anayasa yargısı tarafından korunur. Dolayısıyla temel hak 
ve özgürlüklerin korunmasında, diğer haklardan farklı bir yargısal koruma 
getirilmiştir. Ancak anayasal şikayet/bireysel başvurunun kabul edilmesine 
karşın, anayasa yargısı dışında kalan yargı organlarının temel hak ve özgür -
lüklerin korunmasındaki görev ve yetkileri devam etmekte ve olağan yargı 

18halen bu konuda önemli işlevini sürdürmektedir . Özellikle Türkiye’de 
olağan yargının temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevleri devam etmekte-
dir. Ancak, bu hak ve özgürlükler bakımından, olağan yargı kararlarından 
sonra bireysel başvuru kabul edilmiştir.

Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi yargının bağımsızlık ve tarafsız-
lığının sağlanmasıdır. Ülkemizde, askeri darbeden sonra yargının bağımsız-
lık ve tarafsızlığı konularında haklı eleştiriler olmuş ve devam etmektedir. 
Ancak şunu unutmamak gerekir; sivillerin de yargıyı ele geçirme girişim-
leri, askerlerinkinden daha iyi değildir. Yargının, hemen her kesimden ge-
lebilecek etkilere kapalı olmasına azami özenin gösterilmesi şarttır. Bu ise, 
yargıda görev alacaklar yanında, kurumsal olarak yargının bağımsızlığı, ta-
rafsızlığı ve bunları sağlayacak mekanizmalarla olur. Yargının bu güvenilir 
niteliklere sahip olması yetmiyor. Halkın büyük bir çoğunluğunun,  yönlen-
dirmesiz, bu kanaati taşıması da gerekir.

Bireysel başvuru, anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler konu-
sunda tüm yurttaşların bilinçlendirilmeleri ve yargının da bu temel üzerin-
de şekillendirilmesi halinde,  etkili olabilir.

– Anayasa Mahkemesinin ve diğer yargı organlarının oluşum biçiminde 
yapılan değişiklikler, bireysel başvurunun güvencesi olan Anayasa M-ah
kemesine güven konusunda, diğer yüksek yargı organlarında haklı olarak, 
“süper temyiz mercii” yanında, “hangi deneyimle” sorusunu da gündeme 
getirmektedir.

a-AİHS’deki Düzenleme

 AİHS’de hak aramayla ilgili düzenlemeye göre, Sözleşme’de “ta-
nınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev 
yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal 
bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir” (m.13). 

 Bu maddeyle ilgili olarak içtihatlarında AİHM, bir dizi genel ilke 
tespit etmiştir. AİHM’ne göre, 13 ncü madde usule ilişkin teminat -(gü
vence) sağlamaktadır. Bireysel başvuru konusunda verilecek kararlarda 

18  Favoreu, Louis-Gaia, Patrick-Chevontian, Richard- Mestre, Jean-Louis-Pfersmann, 
Otto- Roux, André- Scoffoni, Guy, 2000, s.833-834.
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AİHM’nin içtihatlarının dikkate alınması gerekmektedir. AİHM kararları, 
Anayasa mahkemesinin karar verme sürecini olumlu etkileyecektir.

 b-1982 Anayasasındaki Düzenlemeler

1982 Anayasasının 2 nci maddesinde, “hukuk devleti”, “insan hakları-
na saygılı devlet”, “adalet anlayışı”, “demokratik devlet” kavramlarına yer 
verilmiş ve bu temel ilkelerin 4 ncü maddedeki düzenleme gereğince değiş -
tirilemeyeceğine yer verilmiştir. 

Anayasanın 5 nci maddesindeki düzenlemede ise, devletin temel amaç 
ve görevleri arasında, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, eko-
nomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” sayılmıştır. Bu düzen-
lemeyle Devletin amaçlarından birinin, “temel hak ve özgürlükleri sosyal 
hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siy-a
sal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak” olması karşısında, temel hak 
ve özgürlüklerin en başta kamu gücü tarafından ihlal edilmesini önlemek, 
bunların ihlallerini ortadan kaldırmak veya bu ihlalleri yaptırıma bağlamak, 
ancak “insan haklarına saygılı” bir “hukuk devletinin” temel amaç ve gö-
revlerinden olabilir. Bir başka devlet yapısı içerisinde, temel hak ve özgür-
lüklerin güvencede olduğundan/olacağından söz etmek güçtür. İşte söz 
konusu hakları koruma mekanizmalarından biri de bireysel başvurunun 
kabul edilmesi olabilir.

Ayrıca anayasanın  40/1 nci maddesindeki düzenlemede, “Anayasa ile 
tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktir-il
meden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir”.

Buna göre, “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve 
özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhan -
gi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahk-e
mesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının 
tüketilmiş olması şarttır” (m.148/3). Bu düzenleme gösteriyor ki, anaya-
samızda yer alan tüm temel haklar için değil, anayasanın bu  maddesinde 
belirtilen ve AİHS’de yer alıp, anayasamızda da düzenlenmiş olan temel 
hak ve özgürlükler için bireysel başvuru güvencesi getirilmiştir. 

Anayasada yer almamakla beraber, yasalarda yer alan temel hak güven-
cesi için, bireysel başvuru yoluna gidilemeyecek mi? Bu sorunun yanıtını 
bulmak kolay değil. Çünkü, anayasada, “Anayasada güvence altına alınmış 
temel hak ve özgürlükler”den (m.148/3) söz edilmektedir. Buradaki, “ana -
yasada” kavramı içerisinde yasadakileri de değerlendirecek olursak, iş kolay -
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laşır. Ancak böyle bir yorumda bulunmak güçtür. Çünkü, anayasa koyucu, 
“anayasadaki” demek suretiyle, anayasada yer almayan ve AİHS’de yer alan 
hükümler için bireysel başvuruyu kabul etmek istememiştir. Bu durumda, 
sözleşmede yer alan veya AİHM tarafından sözleşme hükmünde var kabul 
edilen haklar bakımından bireysel başvuru söz konusu olmamakla beraber, 
bunların anayasanın 90 ncı maddesi gereğince iç hukukumuzda, iç hukuk-
taki düzenlemeden (örneğin yasadan) daha lehe düzenleme getirmesi ha-
linde sözleşme veya AİHM kararı yasadan öncelikli olarak uygulanacaktır. 
Fakat, bu tür hususlar bireysel başvuruya konu edilemeyecektir.

Yine, anayasada yer alan ve fakat AİHS’de yer almayan bir temel hak 
için de bireysel başvuru söz konusu edilemeyecektir.

Almanya’da anayasa şikayetine konu olabilecek hususlar, AİHS’yle iliş-
kilendirilmeksizin düzenlenmiştir: “ Kamu makamlarınca kendi temel hak-
larından birinin veya 20’nci maddenin dördüncü fıkrasında, 33, 38, 101, 
103 ve 104. maddelerde temin edilmiş haklarından birisinin ihlal edildiğini 
iddia eden herkesin yaptığı Anayasa şikayeti konusunda” (m.93/4a).

Bireysel Başvuru ile ilgili olarak Anayasada şu düzenlemeler var -
dır:

  -“Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararname-
lerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas 
bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar” 
(m.148/1).

-“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükl-e
rinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin 
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine baş-
vurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması şarttır” (m.148/3).

-“Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda 
inceleme yapılamaz” (m.148/4).

-“Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir” 
(m.148/5).

Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili dü-
zenlemeler de şöyledir:

-“Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bö-
lümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel 
Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin 
başkanlığında en az oniki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, karar -
larını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik inceleme -
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si için komisyonlar oluşturulabilir” (m.149/1).

-“Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile 
Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bi-
reysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır” (m.149/2).

-“Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin y-ar
gılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; 
Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölü-
mü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir” (m.149/5).

     -“Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında 
kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, bireysel başvurularda dur-uş
ma yapılmasına karar verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde 
sözlü açıklamalarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olan-
ları çağırabilir” (m.149/6).

c-Yasadaki Düzenlemeler

Bireysel başvuru hakkı:“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış 
temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna 
ek Türkiye’nin taraf  olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin 
kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurabilir”(m.45/1). Anayasada AİHS’ne ek protokollere yer verilme-
miştir. Anayasada sadece AİHS’ne yollamada bulunulması daraltıcı gibi 
olsa da, Türkiye yeni ek protokollere taraf  oldukça iç hukukun parçası 
haline geleceğinden, yasada ek protokollere yer verilmeseydi de, AİHS 
dendiğinde bunun ek protokolleri içerdiği kabul edilmelidir.

“İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için ka -
nunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının birey -
sel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir”(m.45/2). 

“Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bi -
reysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Ana -
yasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun 
konusu olamaz”(m.45/3).

Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar :“Bireysel başvuru an-
cak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel 
ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir”(m.46/1). 

“Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel ki -
şileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel 
başvuruda bulunabilir”(m.46/2).

“Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar 
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bireysel başvuru yapamaz”(m.46/3). 

Bireysel başvuru usulü :“Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İç-
tüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya 
yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla ka -
bulüne ilişkin usul ve esaslar İçtüzükle düzenlenir”(m.47/1). 

“Bireysel başvurular harca tabidir”(m.47/2).

“Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve 
adres bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri 
sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal ge -
rekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru 
yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği 
tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, 
dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya karar -
ların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi 
şarttır”(m.47/3). 

“Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâletnamenin 
sunulması gerekir”(m.47/4).

“Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru 
yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvurama -
yanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretle -
rini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Mahkeme, öncelikle baş -
vurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi 
kabul veya reddeder”(m.47/5).

“Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahke -
me yazı işleri tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa  
vekiline onbeş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir maze -
reti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvu -
runun reddine karar verileceği bildirilir”(m.47/6).

Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve 
incelenmesi:“Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı ve -
rilebilmesi için 45 ila 47 nci maddelerde öngörülen şartların taşınması 
gerekir”(m.48/1). 

“Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya te -
mel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem 
taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular 
ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar 
verebilir”(m.48/2).
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“Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul edilebi -
lirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile karar verilen başvurular hak -
kında, kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar 
bölümlere havale edilir”(m.48/3). 

“Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir”(m.48/4).

 “Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili 
diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir”(m.48/5). 

Esas hakkındaki inceleme:“Kabul edilebilirliğine karar verilen bi-
reysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Başkan 
iş yükünün bölümler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli 
önlemleri alır”(m.49/1). 

“Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi hâlinde, 
başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet 
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde görüşünü yazılı olarak Mahkemeye 
bildirir”(m.49/2).

“Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel 
hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi 
yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililer -
den istenir”(m.49/3).

“Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte, gerekli 
görürse duruşma yapılmasına da karar verebilir”(m.49/4). 

“Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel hakları -
nın korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucu -
nun talebi üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi hâlinde, esas 
hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde 
tedbir kararı kendiliğinden kalkar”(m.49/5). Burada yeniden tedbir kararı 
verilebileceği öngörülmemiş ise de, tekrar tedbir kararının verilebilece -
ğinin kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde, bireysel başvuru konusunda 
altı aylık süre içerisinde karar verilememesinin faturası başvuru sahibine 
çıkarılmış olur. Hukuk devletinde yargının yavaş işlemesinin olumsuzluk -
larının hak sahiplerine çıkarılmaması zorunludur.

“Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara 
ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin 
nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun 
yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz”(m.49/6).

 “Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtüzükte hü -
küm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının bireysel başvurunun 
niteliğine uygun hükümleri uygulanır”(m.49/7).
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Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar İç -
tüzükle düzenlenir”(m.49/8). 

 Kararlar:“Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edil -
diğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin 
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedi -
lir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde 
karar verilemez”(m.50/1).

“Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali 
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere 
dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hu -
kuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedile -
bilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden 
yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal 
kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde müm -
künse dosya üzerinden karar verir”(m.50/2). Burada dosyanın iade edil -
diği mahkemenin, ihlale son verme bakımından ne yapacağı konusunda 
açıklık bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi ihlal kararı üzerine dava dosyasını hangi mah -
kemeye gönderecek? Burada birkaç olasılık söz konusu olabilir. İhlale 
sebebiyet veren karar yasa yolundan geçmeksizin kesinleşmiş bir karar 
ise, bu kararı veren esas mahkemesine gönderilebilir. Veya ihlale sebebi -
yet veren karar, yasa yolu incelemesi yapan mahkeme ise, o mahkemeye 
gönderebilir. Yahut, hem esas mahkemesi, hem de yasa yolu incelemesi 
yapan mahkeme ihlale sebebiyet vermişse, dosya hangi mahkemeye gön -
derilecek? Bu konularda açıklık bulunmamaktadır. Yasa yolu incelemesi -
ne konu olacak hususların bireysel başvuruda inceleme yapılamayacağına 
(Anayasa, m.148/4) ilişkin düzenleme, zaten yerinde olmadığından, bi -
reysel başvuru konusunda açıkça anayasaya aykırılık varsa yine de ince -
leme yapılamayacak mı? Bu mümkün olmadığından, gereğinde yasa yolu 
incelemesi yapan mahkemeye de göndermek gerekebilir. Kaldı ki, esas 
mahkemesince bir hak ihlaline sebebiyet verilmiş ve bu ihlale konu hu -
sus yasa yolu denetlemesinde dikkate alınmamış ise, Anayasa Mahkemesi 
anayasa hükmünün ihlalini görmemezlikten gelemeyeceğinden, yasa yolu 
incelemesine konu olacak hususlarda da inceleme yapabilecektir. Bu in -
celeme duruma göre doğrudan veya dolaylı olabilir.

“Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere 
ve Adalet Bakanlığına tebliğ edilir ve Mahkemenin internet sayfasında 
yayımlanır. Bu kararlardan hangilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağına 
ilişkin hususlar İçtüzükte gösterilir”(m.50/3).
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“Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı oldukları bölümler; 
bölümler arasındaki içtihat farklılıkları ise Genel Kurul tarafından karara 
bağlanır. Buna ilişkin diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir”(m.50/4).

“Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir”(m.50/5). 

Başvuru hakkının kötüye kullanılması:“Bireysel başvuru hakkını 
açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama 
giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere 
disiplin para cezasına hükmedilebilir”(m.51/1).

C-Etkili Başvuru 

Başvurunun etkinliğinden söz edebilmek için, başvuranların yelpazesi-
nin geniş tutulması, başvuru konularının yeterli sayıda olması ve başvuru-
nun incelenmesinde güvenceli bir sistemin varlığı gerekir.

Haklarda sınırlama:İ spanya’da Anayasanın 53/2 nci maddesine 
göre, Anayasanın 14-30 ncu maddeleri arasındaki haklar bakımından birey-
sel başvuru benimsenmiştir. Oysa İspanya’da anayasanın 31-51 nci mad-

19deleri arasındaki haklar bakımından bireysel başvuruya yer verilmemiştir .

İspanya’da da, doğrudan birey üzerinde etki doğuran yasalar başvuru 
konusu edilemeyecektir. Ancak, yasamanın eksik düzenlemesine karşın bi-

20reysel başvuru mümkün olmalıdır .

Türkiye’de ise, anayasadan uzun bir listeden söz etmek mümkündür. 
21Bunlar : 15/2, 17/1, 38/9, 17, 18, 19, 36, 38, 138, 139, 140, 141, 142, 

15/2, 38/1, 20, 21, 22, 26/2, 24, 25, 26, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 133, 33, 
34, 51, 53, 54, 68, 69, 41, 36, 40, 10, 35, 46, 47, 42, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 
101, 102, 104, 114 ve 116, Anayasanın 74/son, AİHS’nin 10. maddesiyle 
ilişkilendirilebilir.

Denetim dışı konular: Yine, Anayasanın yargı denetimi dışında tu-t
tuğu hususlar, bireysel başvuruya konu edilemeyecektir. Örneğin, OHAL 
KHK’leri, CB’nin tek başına yaptığı işlemler, meslekten çıkarma hariç 
HSYK ve YAŞ’ın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma 
kararlarının Anayasal yargı denetimi dışında tutulmuş bölümlerine karşı 
bireysel başvuru yolu kapalıdır. 

Yasayla bireysel başvurunun mümkün olmadığı hususlar tartışmaya 
açıktır. Örneğin, Yüksek Seçim Kurulu ile Sayıştay kararlarına karşı birey-
sel başvurunun mümkün olup olmadığında açıklık yoktur. Anayasa Mah-
kemesi kararlarına karşı bireysel başvuru kapalı (Yasa, m.45/3) olmakla 

19  Esen, 2011, s.46.
20  Esen, 2011, s.50.
21  Esen, 2011, s.47-48.
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beraber, adli, idari ve askeri yargı organlarının tüm kesinleşmiş kararlarına 
karşı bireysel başvuru yolu açıktır. Ancak, AİHM’nin iç hukuk yollarının 
tüketilmesini beklemeksizin incelemeyi kabul ettiği gibi, Anayasa Mahke-
mesince, etkin başvuru yolunun olmaması halinde adli, idari ve askeri yargı 
kararlarının kesinleşmelerini beklenmeden de bireysel başvurunun kabul 
edilmesi gerekebilir.

Anayasa Mahkemesince  Yüksek Seçim Kurulu ve Sayıştay’ın “mahke-
me” olarak kabul edilmeleri halinde, bunların yargısal nitelikteki kararları-

22na karşı da bireysel başvuru kabul edilebilir .

“Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar” formülüne, “anayasa şi-
kayeti konusu olan hak ve özgürlüklere aykırı uygulamaları içermeyecek bir 

23anlam verilme”si gerekir . Bu konuda  Almanya Anayasa Mahkemesi’nin 
�kullandığı Heck formülü , bizde de uygulanabilir. Bu formüle göre, “Ana-

yasa Mahkemesi sadece spesifik (özgül) anayasa hukukunun mahkemeler-
ce ihlal edilmesi halinde anayasa şikayeti üzerine müdahaleye hak kazanır”. 
Alman Anayasa Mahkemesi, bir kararında bu formülü, “Anayasa Mahk-e
mesi, ancak uzman mahkemece yapılan yorumun temel hakların çizdiği 

24çerçeveyi aşması halinde düzeltici müdahalede bulunabilir” . 

 a-Başvuranlar Bakımından Sınırlamalar

İspanya’da, Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla, meslek odaları, üniversi-
teler, siyasi partiler, sendikalar, siyasi partilerin parlamento gruplarının yanı 
sıra, belediyeler, özerk topluluk yönetimleri, hatta ulusal sosyal Güvenlik 
Enstitüsü gibi merkez teşkilatın içinde yer alan ve kamu tüzel kişiliğe sahip 
kurum ve kuruluşlar gibi bazı kamu hukuku tüzel kişilerine de “amparo” 

25başvurusu yetkisi tanınmıştır . Yine İspanya kamu denetçisi ile savcılığa da 
bu başvuru yetkisi tanınmıştır. 

Oysa bizde sınırlama getirilmiş ve sadece davanın tarafları için bireysel 
başvuru kabul edilmiştir. Ancak, Yasanın 49 ncu maddesine göre, anaya-
sa şikayeti başvurusunun Adalet Bakanlığına bildirilmesi gerekir. Yasada,  
“Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde görüşünü yazılı olarak mahke-
meye bildirir” denmektedir (m.49/2). Burada yürütme organı, gereği yok-
ken davanın tarafı haline getiriliyor. 

Eğer Adalet Bakanlığına bildirme, verildiğinde kesin olan veya yasa yo-
luna başvurulmadığı için kesinleşmiş hükümlere karşı Yasa Yararına Boz-

22  Esen, 2011,  s.50.
23  Sağlam, 2011, s.23
24  BVerfGE 65, 322; aktaran, Sağlam, 2011,  s. 23.
25  Esen, Selin : “Türkiye’de Anayasa Şikayeti”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, 
TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, s. 45.
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26manın harekete geçirilmesinde takdir yetkisinin kullanımını amaçlıyorsa , 
Yargıtay C. Başsavcılığına da bildirilmesi gerekirdi.

Ayrıca bireysel başvuru hakkına sahip taraflardan diğerine bildirim dü-
zenlenebilirdi. Burada kabul edilebilirlik kararının, örneğin aleyhine birey-
sel başvuruda bulunulan bir mahkeme kararı lehine olduğu için bireysel 
başvuru isteğinde bulunmamış tarafa da tebliği gerekirdi. Çünkü, idari veya 
adli yolların tüketilerek, olağan yasa yolu sonucu hak elde etmiş olan kim-
senin hakkının bir şekilde etkilenme olasılığı olan tarafın bundan haberdar 
edilmesi ve diyeceklerini söyleyebilmesi gerekir. Adalet Bakanlığı’na te-b
ligat yapılması ve Bakanlığın görüş bildirebilmesine karşın, mahkemeden 
hak kazanmış kimsenin görüş bildirmesine olanak tanınmaması, silahların 
eşitliği ilkesiyle çelişmektedir. Ayrıca, bu hak sahibinin kazandığı hakkının 
korunmasını isteme hakkı da verilmeliydi. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin 
vereceği ihlal kararında, kazanılmış hakların çiğnenip çiğnenmeyeceği de 
belli değil. Kuşkusuz hukuk devletinin olmazsa olmazı kazanılmış hakl-a
ra saygıdır. Ancak yeni bir kurum ve uygulamanın nasıl olacağında tam 
bir açıklık yoktur. Bakanlığı bilgilendirmedeki amaç kadar, esas mah-ke
mesinde hak kazanmış tarafın da diyeceklerinin sorulmasının sakıncasın-
dan söz edilemez. Eğer burada Adalet Bakanlığına bildirimde amaç, konu 
AİHM’ne götürüldüğünde Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili yeterli do-
kuman iletilmesinin sağlanması ise, Anayasa Mahkemesi kararından son-
ra da bu bilgilerin hazırlanması mümkündür. Mahkeme kararında hukuki 
zenginleşme olsun diye Bakanlığın görüşüne ihtiyaç duyuluyorsa, o zaman 

27diğer tarafın da bilgilendirmesi gerekirdi .

Yasanın 49 ncu maddesinin gerekçesinde yer alan, “Bireysel başvu-
rularda kamu adına yapılması gereken savunmaların Adalet bakanlığınca 
koordine edilmesi öngörülmektedir” görüşünden hareketle, “AİHM’deki 
yargılama, iç hukuk dışında, daha çok uluslararası hukuk kapsamında bir 
yargılama. Orada muhatabın Dışişleri Bakanlığı olması doğal. Anayasa şi-
kayeti, iç hukuka ilişkin bir yargılama olduğu için, koordinasyonun Adalet 
Bakanlığına verilmesinin iç hukuk açısından daha uygun olacağı düşünül-

28müş olmalı”  görüşü dile getirilmektedir.

Ancak bireysel başvuruda Adalet bakanlığının koordinesini gerektiren 
bir husus yoktur. Eğer bu yaklaşım kabul edilirse, ilk derece mahkemel-e
rinden verilen ve temyiz veya istinaf  istemi üzerine de Adalet Bakanlığına 
koordinasyon görevinin verilmesi gerekirdi. Adalet bakanlığına bildirimin 

26  5271, m.309 vd.
27  Şahbaz, 2011, s.104-105.
28  Sağlam, 2011. s. 65; Tezcan da aynı yerde benzeri görüşü dile getirmiştir.



218

amacı, Bakanlığın görüş bildirmesi veya davaya taraf  olması hallerinde 
olabilir. Her başvurunun Adalet Bakanlığına bildiriminin ne gibi sonuçlar 
doğuracağını uygulamada anlayacağız.

b-Başvurunun Etkinliği 

AİHS’nin 13 ncü maddesindeki düzenleme, adil yargılanma hakkı dahil 
(m.6), sözleşmede yer alan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkese etkili 
başvuru hakkını tanımaktadır. Bu düzenleme ile sözleşmede yer alan hak 
ve özgürlüklerin, resmi görev yapanlardan kaynaklı olduğu kadar (dikey), 
özel kişilerden kaynaklı ihlallere karşı da (yatay) koruma getirilmiştir.

Maddede yer alan, “ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu 
sıfatlarına dayanılarak yapılmış olsa da” şeklindeki düzenleme, sözleşm-e
deki ve AİHM kararlarında yer alan  hak ve özgürlüklerin,  ülke içerisindeki 
devlet veya özel kişiler ayrımı yapılmaksızın, ihlalinin engellenmesine işaret 
etmektedir.

Dolayısıyla, hak arama özgürlüğü, AİHS’ndeki  hak ve özgürlükler 
bakımından, ihlalin kimden/kimlerden kaynaklandığına bakılmaksızın, 
korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu ihlal, asli, tali kurucu iktidarlardan 
kaynaklanabileceği gibi, kurulu iktidarlardan (yasama, yürütme ve tüm yar -
gı organlarından) da  kaynaklanabilir. Bir başka deyişle, sözleşmede yer 
alan hak ve özgürlüklerin ihlali, hakların bekçileri kabul edilen organlardan 
(yargı organlarından/fonksiyonlarından) da kaynaklanabilir. Hakkın bekçi -
leri sayılın bu organların  söz konusu hakları teslim etmemeleri de ihlaldir. 
Hak, sadece hakkın çiğnenmesinden ibaret olmayıp; hakkı korumakla gö-
revli yargı organlarının da onları teslim edecek kararları vermemeleriyle de 
ihlal edilebilir. Sözleşmeye üye ülkeler, hakların iç hukukta etkin kullanım-
larını sağlamayı üslenmiş durumdalar.

AİHM, etkili başvuru yolu ile ilgili kararlarının çoğunda, yargı yolu baş-
vuru konusunu sözleşmenin başka bir maddesi  kapsamında ele almışsa, 
aynı şikayet konusunda sözleşmenin 13 ncü maddesi yönünden değerlen-

29dirmede bulunmamaktadır . Ancak AİHM, bu yaklaşımın doğru olmadığı 
30kanısına vararak, sonraki kararlarında bazı değişiklikler yapmıştır . 

AİHM, örneğin, sözleşmenin 6 ncı maddesiyle ilgili başvuru yanın-
da, 13 ncü maddenin de ihlal edildiğine ilişkin sızlanmaları dikkate alarak, 
kimi ülkelerde ortaya çıkan, “yargı hizmetlerinde aşırı gecikmelerin” oldu-

29  Örneğin, AİHM, Foti ve Diğerleri/İtalya Kararı, 10 Aralık 1982, Seri A, No:56, s.24, 
par.78; Pudas/İsveç, Seri A, No:125-A, s.17, par.43; X ve Y./Hollanda, 26 Mart 1985, 
Seri A, No:91, s.15,par.36; Hentrich/Fransa Kararı, Eylül 1994, Seri A, No:296-A, s.24, 
par.65.
30  AİHM, Kulda/Polonya, 26 Ekim 2000, başvuru No:30210/96, Par.146-149, 152 ve 
156.
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ğu ve ayrıca başvurucuların “ülkelerinde hukuki başvuru yollarının kapalı 
olduğu”na ilişkin iddialar karşısında, bir hukuk devleti yönünden, ulusal 
hukuk düzeninde ortaya çıkan “önemli bir tehlikenin” var olduğuna dikkat 

31çekerek , 6 ncı madde yanında 13 ncü madde yönünden de değerlend-ir
melerde bulunmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

AİHM, bu yolla, AİHS hükümleriyle ilgili olarak, konunun önüne geti -
rilmesinden önce, ulusal  düzeyde çare bulunması olanaklarının mevcut ol-
masını sağlamayı amaçlamıştır. Böylece, örneğin 6 ncı maddenin ihlalinde 
iç hukukta etkin başvuru yolu yoksa, bunun sağlanması için, 13 ncü madde 

32yönünden de değerlendirmede bulunmaya başlamıştır .

Konuya anayasamızda yer alan bireysel başvuru açısından yakla-
şacak olursak, iç hukukumuzda etkin başvuru olmadığı takdirde Anayasa 
Mahkemesi hangi kararı verecek? Veya, Anayasa Mahkemesi,  iç hu-ku
kumuzda etkin başvuru yoluyla ilgili düzenleme içermeyen yasayı, somut 
norm denetimi yoluyla iptal mi edecek? Yoksa, söz konusu yasayı değil, 
doğrudan anayasa hükmünü mü dikkate alacak? Eğer Anayasa Mahkemesi, 
bireysel başvuruda, sadece anayasayı dikkate alacağım, yasayla ilgili değer-
lendirmede bulunmayacağım (bireysel başvuru yolunda somut norm d-e
netimine yetkili değilim) derse, ilgili yargı düzeninde yasanın tekrar uygu-
lanması sağlanmış olmayacak mı? Bu konu Anayasa Mahkemesinin önüne 
mutlaka gelecektir.

D- Yasa Yolunun Tüketilmesi 

Anayasa’nın 148/3 ncü maddesindeki düzenlemeye göre, her konuda, 
ilke olarak yasa yolunun tüketilmesi gerekir. Zira, bunun aksi düşünce, yasa 
yollarının tüketilmesi koşulunun bir anlamı kalmaz. Oysa, yasa yolunda gö-
zetilmesi gereken hususlarda, bireysel başvuru incelemesinin yapılamama-
sı (m.148/4), sadece doğrudan yasaya karşı yapılacak anayasa şikayetinin 
mümkün olacağını ortaya koymaktadır. Oysa, yasa için bireysel başvuru 

33yolu kapatılmıştır . Yasadaki düzenlemenin (m.49/6) gerekçesinde bu hu-
34susa işaret edilmiştir .

Diğer yandan, Anayasamızdaki düzenlemeye göre, “Başvuruda bulu-
nabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır” (m.148/3); 
“Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda ince-

31 AİHM kararlarına örnekler, Bottazi/İtalya, No:34884/97, par.22; Di Mauro/
İtalya, No:34256, par.23; A.S/İtalya, No:35265/97, par.18, 28.7.1999; Ferrari/İtalya, 
No:33440/96, par.21, 28 7.1999. -
32  Örnek kararlar için bkz. Dutertre, Gilles: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararla
rından Örnekler, Avrupa Konseyi, Ankara Kasım 2007, s.412-415.
33  Sağlam, 2011 s.22.
34  Öğretideki eleştiriler için bkz; Sağlam, 2011, s. 22, dip. 8.
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leme yapılamaz” (m.148/4). Bu düzenleme karşısında verildiğinde kesin 
olan, yani yasa yolu kapalı olan kararlar bakımından Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuruda bulunulabilecek demektir. Dolayısıyla yasayla getirilen 
(6216, m.45/2), “ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ih -
mal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tama -
mının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir” şek

lindeki düzenlemenin, başvuru yolu olan işlemler/kararlar bakımından 
kabul edilmesi gerekir. Başvuru yolunun bulunmadığı durumlarda, yasa 
yolunun tüketilmesinden söz edilemeyeceği için, bireysel başvurunun ka -
bul edilmesi gerekir. Çünkü, bir hukuk devletinde, temel haklara ilişkin 
düzenlemelerle çelişen, bunlara aykırı olan işlemlerin yasa yolunun kapalı 
olduğundan bahisle, bireysel başvuru dışında bırakılması düşünülemez. 
Hukuk devletinde7hukukun üstünlüğünde, istisnasız her işlemin deneti -
me tabi olması ve uygulama birliğinin sağlanması gerekir. Aksi takdirde, 
temel hukuk ilkelerinden sapmalar olur ve demokratik toplum düzeni 
zarar görür.

Mevcut yargı düzeni içerisinde yasa yolunun etkin olmadığı durum -
larda, AİHM kararlarında olduğu gibi, başvuru yolunun etkin olmaması 
nedeniyle, Anayasa Mahkemesi, “etkin başvuru yolu bulunmadığından, 
bireysel başvuruyu inceliyorum” diyebilecek mi? Çünkü, kimi olaylar 
bakımından, yasa boşluğu bulunması ve mahkemelerin bu nedenle bek -
lenen kararı verememesi halinde, Anayasa Mahkemesi, başvuru yolunu 
tüketmeden bana başvuramazsın diyebilecek mi? 

Örneğin, AİHM, bir çok kararında tutukluluk, tutukluluğun devamı 
ve salıverilme isteğinin reddi35, davaların makul sürede bitirilmemesine 
karşı36 iç hukukta etkili başvuru yolunun bulunmaması 37 ve bu konularda 

35  Örneğin, AİHM bir kararında (AİHM, Kürüm/Türkiye, 2 nci Daire, Başvuru 
No:56493/07, 26.01.2010), bir suçlama nedeniyle 27.03. 1997 günlü gözaltı ve  01.04.1997 
günlü tutukluluk üzerine başlayan ve 19.12.2002 günlü ömür boyu hapis cezasına mah-
kumiyet kararının Yargıtay tarafından 16.9.2003 tarihinde bozulması üzerine, bu süre 
boyunca tutuklu kalması konusunda değerlendirmede bulunurken, başvurucunun “ya-
kalanmasından itibaren, adli makamlar, başvuranın yinelenen serbest bırakılma 
taleplerini düzenli olarak reddetmiş ve ‘atılı suçun niteliği ve değerlendirilmesi’, 
‘kanıtların durumu’ ve ‘dosyanın içeriği’ gibi her seferinde neredeyse aynı- ge
rekçeleri temel alarak başvuranın tutukluluk halinin devamına karar vermişt”i r
diyerek, Türkiye’yi mahkum etmiştir.
36  AİHM, 2 nci Daire, Başvuru No: 1651/05, 21.12.2010.Bu kararda da Sözleşmenin 
5, 6, ve 13 ncü maddelerinden ihlal kararı verilmiştir.Yargılama süresince etkili bir hu-
kuk yolu bulunmadığına ilişkin bkz. Doğan ve Kalın/Türkiye, İkinci daire, Başvuru No: 
1651/05, 21.12.2010. Tutuklu işlerde yargılamanın uzun sürmesi ve tutukluluğun 
devamına karar verilmesi 5 ve 6 ncı maddelerin ihlali olduğu gibi, bu iki madde-
deki hakların güvencede olabilmesi için gerekli olan etkin iç başvuru yolunun 
bulunmaması da 13 ncü maddenin ihlaline sebebiyet vermektedir. -
37  Tendik ve diğerleri/Türkiye, başvuru No:23188/02, 22.12.2005 ve Bahçeyaka/Tür
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gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması38 gibi nedenlerle  ihlal kararları 
vermektedir39. İşte bu ve benzeri hususlarla ilgili olarak konu, yasa yolları 
tüketilmeden Anayasa Mahkemesinin önüne bireysel başvuru ile götürü -
lürse, Anayasa Mahkemesi yasa yolu tüketilmeden konuyu ben değerlen -
diremem diyebilecek mi?

Anayasa Mahkemesi, ilgili yargı organlarının yerleşik içtihatları kar -
şısında, etkili başvuru yolu bulunmadığından, bireysel başvuruyu, yasa 
yolunun tüketilmesini beklemeksizin değerlendirebilecek mi? Örneğin, o 
konuda açık yasal düzenleme bulunmadığından temyiz merciince sürekli 
benzeri kararlar verilmiş olursa, bu durumda içtihat değişmeyeceğinden 
temyiz aşaması tamamlanmadığı halde,  bireysel başvuruyu inceleyebile -
cek mi? 

Burada şöyle somut bir örnek vermek gerekir. Yargıtay İçtihadı Bir -
leştirme Kararı (YİBK) (1942/26-16, 10.6.1942) karşısında, Yargıtay özel 
dairesinin temyiz incelemesi yaparken, mercii tayini kararının bağlayıcı 
olması nedeniyle esas mahkemesinin kararını görev yönünden bozam- a
maktadır. Oysa, sanığın hakkındaki davaya daha güvenceli bir mahkemenin 
bakması gerekirken, bu YİBK yüzünden, daha az güvenceli mahkemenin 
bakması gerekecektir. Konuyla ilgili olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
bir kararında, “Halen geçerliliğini sürdüren 10.06.1942 gün ve 26-16 sa-
yılı İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı doğrultusunda, oluşan görev uyuş-
mazlığının merci tayini yoluyla çözümlenmesi halinde, merci tayini yoluyla 
yetkili kılınan mahkemenin verdiği kararın Yargıtayda incelenmesi sırasın-
da görev hususu tekrar değerlendirme konusu yapılamayacağından, gerek 
yerel mahkemenin gerekse Özel Dairenin kararında bir isabetsizlik yoktur. 
Görev konusunun Yargıtayca inceleme konusu dahi yapılamayacağı bir du-
rumda, Yargıtay C.Başsavcılığının kesin nitelikteki merci tayini kararını hü-
kümsüz kılacak bir sonuç doğmasına neden olacak şekilde itiraz yasa yolu-
na başvurma olanağının da bulunmadığı kabul edilmelidir. Aksinin kabulü 

kiye, Başvuru No:74463/01, 13.7.2006.Burada AİHM, AİHS’nin 13.ncü maddesinin ihlal 
edildiğine işaretle bir genelleme yaparak, “Türk hukuk düzeni, ihtilaflı yargılama sü-
resine itirazda bulunabilmesi için başvurana hiçbir etkili iç hukuk yolu sunma-
maktadır” demiştir.
38  AİHM, 2 nci Daire, Sevgül Altıparmak/Türkiye, Başvuru No: 27036/06, 20.7.2010. 
39  Örneğin, AİHM aynı kararında (AİHM, Kürüm/Türkiye, 2 nci Daire, Başvuru 
No:56493/07, 26.01.2010), 27 Mart 1997 tarihinde başvuranın yakalanması ile başlayan 
ve sona ermeyen yargılamanın, henüz iki dereceli yargıda incelenen tek bir dava için on iki 
yıl dokuz aydan fazla sürmesini Hükumetin, davanın karmaşıklığı iddialarını dikkate aldığı 
halde, Sözleşmenin 6/1 nci maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. AİHM, bu süre 
içerisinde davanın bitirilememesi ve tutukluluğun devam etmesine karar verilmesi neden -
leriyle kişi özgürlüğünün ihlal edilmesi de dikkate alınarak, en doğru yolun “yargılamanın 
ivedilikle sonuçlanması veya AİHS’nin 5/3 maddesinin öngördüğü şekli ile yargılama sı-
rasında başvurucunun serbest bırakılması olacağı kanaatindedir” demiştir.
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halinde, halen geçerli olduğunda kuşku bulunmayan İçtihadı Birleştirme 
Kararına karşın, merci tayini kararlarının kesinliği söz konusu olmayacak, 
merci tayini yoluyla görev uyuşmazlığının çözümlenerek dosyanın g-ön
derildiği mahkemece verilen kararların temyiz incelemesi sırasında tekrar 
görev konusu gündeme gelebilecek, buna bağlı olarak da yargılam alar ge-
reksiz yere uzayacaktır. Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının esasına 
girilmeden saptanan önsorun nedeniyle reddine karar verilmelidir” demiş-

40tir . Açıkça sanık haklarının ihlaline sebebiyet verebilen bu gibi durum-
larda, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru incelemesinde, etkili başvuru 
yolunun bulunmadığı gerekçesiyle, henüz kesinleşmemiş karar bakımından 
inceleme yapabilecek mi? Bence, şekli olan bu tür sınırlama hallerinde, bi-
reysel başvuru incelemesinde, insan haklarının etkin korunması yönünde 
değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.

III- DEĞERLENDİRME

A - İşlemler Yönünden

Anayasa’daki düzenlemeye göre (m.148/3), “Herkes, Anayasada g-ü
vence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinink amu gücü tarafından, ihlal 
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda buluna-
bilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır”.

-Bu düzenleme gösteriyor ki, Anayasada yer alan tüm temel hak ve öz-
gürlükler değil, Anayasanın güvenceye aldığı temel hak ve özgürlüklerden 
sadece “AİHS kapsamında ki herhangi bir” temel hak ve özgürlüğün ihlali 
bakımından bireysel başvuru hakkından söz edilebilir.

-Bu durumda AİHS’de yer almakla beraber, Anayasada güvence altına 
alınmamış temel hak ve özgürlükler bireysel başvuru konusu edilemey-e

40 CGK’nun, E.: 2010/1-158,K.:2011/296 ve   27.12.2011 günlü kararı. CGK’nun bu 
kararına konu olayla ilgiliö nsoruna ilişkin olarak çoğunluk görüşüne katılmayan 
Genel Kurul Üyesi Doç. Dr.  İ. Şahbaz sonuç olarak;“merci tarafından yetkili kılınan 
mahkemenin görevsiz olduğunun temyiz incelemesinde değerlendirme dışı bırakılacağına 
ilişkin söz konusu İBK, yine yasa gereği davaya görevsiz ve yetkisiz mahkemenin bakma-
sının mutlak bozma nedeni olduğuna ilişkin ve halen yürürlükte olan 1412 sayılı CYY’nın 
308/4 ncü  maddesiyle çelişmektedir (aynı düzenleme 5271 sayılı CYY’nın 289/1-d 
maddesinde de yer almaktadır). 1412 sayılı CYY’nın 308/4 ncü mad desiyle her ne kadar 
“mahkemenin kanuna muhalif  olarak davaya bakmağa kendini görevli veya yetkili gö- r
mesi” şeklindeki düzenleme ile Yargıtay Yasasının 45/5. maddesinin örtüştüğünden ve bu 
durumda özel yetkili ağır ceza mahkemesinin yasa gereği (m. 45/5) görevli olması nede-
niyle İBK’nın yasaya aykırı olmadığı söylenebilse de, anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle 
güvence altına alınmış kişi özgürlük ve güvenliği ile adil yargılanma haklarının, özel yetkili 
mahke melerde daha fazla kısıtlanması karşısında, İBK’nın değiştirilmesinin sağlanması 
bakımından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabul edilmesi gerekmektedir”   
demiştir.
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41cektir . Ancak anayasada yer almamakla beraber, AİHS’de yer alan temel 
haklar bakımından doğrudan AİHM’ne başvuru hakkı devam edecektir.

-Bir başka açıdan da, Anayasada ek protokollerden açıkça söz edilme-
mesi karşısında, bunlarla ilgili başvurularda bulunulabilip bulunulamaya-
cağı tartışmalı bırakılmıştır. Fakat yasa bu eksikliği gidermiştir (m.45/1).

-Diğer yandan, ülkemiz tarafından yürürlüğe konmamış ek protokoller 
zaten iç hukukun parçası haline gelmiş olmayacaklarından, bunlar bakı-
mından da bireysel başvuru hakkının kullanılamayacağını söyleyebiliriz.

-Ayrıca, AİHS’de yer almayan, ancak anayasayla güvence altına alınmış 
temel hak ve özgürlükler bakımından da bireysel başvuru yoluna gidileme -
yecektir.

-AİHS’de açıkça yer almamakla beraber, AİHM içtihatları ile sözleşme 
hükümlerinin yorumu yoluyla geliştirilen hakların, Anayasada açıkça yer 
alması durumunda da bireysel başvuru hakkının kullanılabilip kullanılama -
yacağı konusunun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Çünkü, “Anayasada gü -
vence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin” ihlali halinde bireysel başvu-
ruda bulunulabileceğine göre, sözleşmede yer almayan ve AİHM içtihadı 
ile geliştirilen bir hakla ilgili ne gibi işlem yapılacağı tartışma yaratabilir. Bu 
durumun açıkça düzenlenmemesi nedeniyle sorunlar yaşanabilir.

Ancak bence, bu gibi durumlarda, AİHM’nin içtihadıyla geliştirilen 
hak/haklar, anayasamızda açıkça tanınmış/düzenlenmiş bir hak olursa, 
AİHS’de açıkça yer almasa da, AİHM kararıyla geliştirilmiş bir hak olma-
sı nedeniyle, bireysel başvuru konusu edilebilmelidir. Yani, anayasada yer 
alan haktan türetilen haklar da bireysel başvuruya dahil edilmelidir.

B– Kamu Gücü İhlali

Anayasada ayrım yapılmaksızın kamu gücü kavramına yer verilmiştir 
(m.148/3). Bu kavram, yasama, yürütme ve yargı organı işlemlerini içe- r
mektedir. Anayasada “kamu gücü” kavramına yer verilerek yasama ve yü-
rütme işlemleri bakımından da anayasa şikayetine başvurulabileceği kabul 

42edildiği halde ; yasada (m.45/3), “yasama işlemleri ile düzenleyici idari 
işlemler”in bireysel başvuru dışında bırakılması, yasadaki düzenleme kamu 
gücü kavramını daraltmıştır.  

Yasamanın işlemleri kavramı, yasamanın yasa dışında kalan işlemleri 
41  Türkiye Barolar Birliği Anayasa Önerisi, 2007, s.292, 166 ncı maddenin gerekçe -
si.
42  Anayasanın 148/3 ncü maddesinde yer alan “olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması” kavramının yasayı içermediği söylenemez. Zira yasa yolunun tüketilmiş olması, 
sanki sadece yargısal işlemleri çağrıştırıp, yasama işlemini içermiyor şeklinde algılanm-a
malıdır.
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de kapsadığından, yasamanın yasa dışında kalan diğer işlemlerinin temel 
hakları ihlal etmeleri halinde de, bireysel başvuru kabul edilmemektedir. 
Bu durumda yasamanın yasa dışında kalan işlemlerinin neler olduklarının 
tespiti gerekmektedir. 

Yasamanın iki tür işlemi vardır. Bunlardan biri, yasa; diğeri, parlamento 
kararıdır. Kural olarak, yasa dışında kalan parlamento işlemleri karardır. 
Ancak Anayasa Mahkemesi, bir parlamento işleminin yasa mı, karar mı 
olduğunu, işlemin ismine bakmaksızın içeriğine bakarak, kendisi değ-er
lendirir. Anayasa hangi işlemlerin yasayla, hangilerinin kararla yapılacağını 
açıkça düzenlemiştir. Yasa adıyla yapılan ve içeriği yasayla düzenlemeyi ge -
rektiren bir hususa ilişkin işlemin yasanın tabi olduğu denetim çerçevesin-
de değerlendirileceğinde kuşku yoktur. Ancak yasa adıyla yapılan işlemler 
dışındakiler karar şeklinde olduklarından,  hem yasa hem de parlamento 

43kararları için bireysel başvuru kabul edilmemiştir .

Gerek yasama, gerekse idarenin düzenleyici işlemlerinin birey hakla-
rını doğrudan ihlal etmeleri halinde, yargı yolu ile önlenmesi mümkün ol-
makla beraber, doğrudan bireysel başvuru dışında tutulması, hakkın etkin 
kullanımını engelleyebilir. Çünkü hakka en ucuz ve en kısa yoldan kavu-ş
mayı engelleyen düzenlemelerin güvenceli oldukları söylenemez. Örne-
ğin, TBMM’nin Anayasa Mahkemesine üye seçme işlemi (m.146/2)  bir 
parlamento kararıdır. Adaylarla veya oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya 
çıktığında, bu karara karşı bir başka yargı yolu da bulunmaması karşısında, 

44bireysel başvuru söz konusu edilemeyecektir .

Anayasa ve yasada, söz konusu temel hak ve özgürlüklerden herha-n
gi birinin sadece “kamu gücü tarafından” ihlal edilmesi halinde bireysel 
başvuru konusu edilebileceği yer almaktadır (Anayasa, m.148/3; 6216, 
m.45/1).

Yasadaki bu düzenleme, anayasadaki düzenlemeyi daralttığından açıkça 
anayasaya aykırıdır. Çünkü, anayasa koyucu bir hakkın kullanımında, ihlal 
edenlerin yelpazesini geniş tuttuğu ve bu konu bakımından açıkça sınırla-
ma ilkelerine yer vermediği halde, yasa koyucunun ihlal işlemlerini gerçek-
leştiren organlarda daraltma getirmesi açıkça anayasaya aykırılık oluştu- r
maktadır.  Şöyle ki; Anayasada yer alan, herkes, “temel hak ve özgürlük-
lerden, (…) herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir” düzenlemesi, bireysel başvuruyu sa-

43  Parlamento kararları, yasamanın iç yapısını ve çalışma düzenine ilişkin; yasama orga-
nının yürütme organı ile olan ilişkileri ve yasama organının yargı ile olan ilişkileri (Anaya-
sa, m.146/2)şeklinde ana başlıklar halinde özetlenebilir.
44  AİHM, Atilla Kart /Türkiye kararı, 2. Daire, 8917/05, 15.1.2008. Dokunulmazlığın 
kaldırılması konusundaki başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmiştir.
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dece yargı kararı/kararları bakımından kabul etmemiştir. Bir başka deyişle, 
Anayasanın tüm kamusal işlemler bakımından kabul ettiği bireysel başvuru 
hakkının yargı kararı dışında kullanılamaz hale getirilmesi (6216, m.45/3), 

45anayasaya açık aykırılık oluşturmaktadır . Zira anayasada, hangi organların 
kararlarına karşı bireysel başvuruda bilineceği konusunda yasamaya takdir 
yetkisi verilmemiştir. Yasama organının yasayla getirebileceği düzenleme, 
bireysel başvurunun, tüm kamu gücü işlemlerine karşı kullanılabilmesini 
düzenlemekten ibarettir.

Kamu gücünün sadece yargı kararlarına indirgenmesi, anayasanın bu 
konuyla ilgili özel maddesinde bireysel başvurunun mümkün olmadığı or-
gan kararlarının neler olduğu konusunda yasamaya takdir alanı bırakılma-
dığından,  yasayla getirilen daraltma Anayasa’nın hem 148/3, hem de 13 

46ncü maddesine aykırıdır . 

C- Hakkı İhlal Etme

Bireysel başvuru hakkından yararlanabilmek için, hakkın ihlal edilmiş 
olması gerekir. Hakkı ihlal edilmeyen kimsenin böyle bir başvurusu söz 
konusu değildir. Ancak, bireysel başvuru hakkına sahip olan bireyler ar-a
sında ayrım yapılmamıştır.

Anayasadaki düzenlemeye göre, “herkes, Anayasada güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddia-
sıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir” (m.148/3).

Yasadaki düzenlemede ise, anayasadaki bu düzenleme tekrarlanmakla 
beraber (6216, m.45/1), bireysel başvuru, “ancak ihlale yol açtığı ileri sü -
rülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğ -
rudan etkilenenler tarafından yapılabilir” (6216, m.46/1) denmektedir. 
Bu düzenlemede, hak ihlalinin ne olduğu açıklanmıştır. 

Buna göre, kişi ancak,  “hakkı güncel ve kişisel” ise, bireysel başvu -
ruda bulunabilecektir. Hak ihlalinin, “işlem, eylem ya da ihmal” suretiyle 
olabilmesine yer verilmiştir. Dolaysıyla, kamu gücünün bir işlemi, eylemi 
yanında, bir işlem yapmama veya işlem yapmakla beraber ihmali olarak 
hakkı ihlal etme söz konusudur.

45  Bu sunumun yayına hazırlandığı günlerde, Anayasa Mahkemesi, 6216 sayılı Yasanın 
45/3 ncü maddesinin anayasaya aykırılık iddiasını reddetti (AMK, 2011/59 Esas, 1 Mart 
2012). Bkz. http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=366. Anayasa Mah-
kemesinin kararı henüz yayımlanmadığından değerlendiremedim.
46   Anayasa’nın 13 ncü maddesi. “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeni-
nin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”.
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Birey, ancak  “kendisine ait bir temel hak”kın ihlal edilmesinde bireysel 
başvuru hakkına sahip olabilecektir, başkasının hakkının ihlali bir başka 
bireye bireysel başvuru hakkı vermeyecektir. İhlal edilen hakkın o bireye 
ait olup olmadığı, hak sahibi olduğunu düşünen bireyin kendisine ait bir 
hak olduğunu açıklayabilmesiyle gerçekleşmiş denebilir. Hakkın açıkça ih-
lal edilmediğinin önemi yoktur; önemli olan, hak sahibinin hakkının ihlal 
edildiği noktasında “iddiasının” olmasıdır. Bu iddianın doğru olup olmadı-
ğı Anayasa Mahkemesince belirlenecektir.

Doğrudan müdahale, dava konusu kuralların bir başka uygulama işle-
mine gerek olmaksızın, başvurucunun hukuksal durumunu değiştirmesiyle 

47var sayılır .

Burada, ihlal eylemi/işleminin doğrudan olmasa da dolaylı ihlale -se
bebiyet veriyorsa, bunun da bireysel başvuru kabulü ile değerlendirilmesi 
gerekir. Çünkü, AİHS kapsamında ve Anayasada güvence altına alınmayan 
bir hak ihlali varsa ve ihlal  bağlantı nedeniyle Sözleşme ve Anayasada 
güvence altına alınmış bir hakkın ihlaline dolaylı  sebebiyet veriyorsa/v-e
rebiliyorsa, bu durumda da başvuru yoluyla korunan temel hakkın doğru-
dan ihlal edildiği biçiminde değerlendirilmesi gerekir. Zaten Anayasada, 
“doğrudan ihlal edildiği” şeklinde bir düzenleme yer almadığına göre, do-
laylı yoldan hak ihlalinin de başvuru kapsamında değerlendirilmesi ger-e
kir. Anayasada dolaylı hak ihlalinin bireysel başvuruya konu edilemeyeceği 
konusunda açık bir düzenleme olmadığına göre, temel hakkı güçlendirici 
yorum yapılması gerekir.

 İhlal kavramı, hakkın az veya çok, tümden veya kısmen kullanılama-
48ması, elde edilememesi, elden çıkması şeklinde anlaşılabilir . Bu nedenle 

hakkın ihlali, sadece maddi hukukla ilgili değildir. 

Bir hakkın ihlali, varlığına dokunulması veya kullanımına engel olun-
ması yahut tümden kaybedilmesine sebebiyet verilebilecek bir uygulama 
sadece maddi hukuk ile değil, usul hukuku hükümleri ile de olabilir. Zaten 
usul hükümlerinin ihlali hakkın daha baştan ihlaline sebebiyet verecektir. 
Örneğin, hak arama özgürlüğünün kullanımında haksızlık yapılmışsa, zaten 
hakkın elde edilmesi söz konusu olamayacağından, hem elde edilemeyen 
hak, hem de hak arama özgürlüğü ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle hak 

ihlali kavramını maddi ve usul hukuku boyutlu değerlendirmek gerekir. 

D - Olağan Yasa Yolunun Tüketilmesi

Anayasadaki düzenlemeye göre incelemek için, “olağan kanun yolları-

47  Sağlam, 2011, s. 29.
48  İhlal kavramı, “bozma, zarar verme; yasa ve düzene uymama; ihlal etmek, bozmak, 

zarara uğratmak” anlamlarına gelmektedir. TDK Türkçe Sözlük, Ankara 2005, s.941.
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nın tüketilmiş olması” (m.148/3) gerektiği gibi, “Bireysel başvuruda, kanun 
yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz” (m.148/4).

 Yasa yolları, bir davanın taraflarına, mahkeme tarafından verilen yargı 
kararlarının yeniden incelenmesini tanıyan yollardır. Oysa, idari başvuru 
yolları, yasa yolu kapsamında değerlendirilemez. Çünkü, genellikle (istisna -
lar hariç) idari işlemlere karşı yargı yolu açıktır. Bu durumda idari başvuru 
yolu tüketilmiş işlemler için, idari yargı yolu tüketilmeden bireysel başvuru 
kullanılamayacaktır.

Ancak yasa koyucu, Anayasada yer alan bu açık hükmü aynen almak 
yerine, “idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının” tüketilmesi- ge
rektiğine yer vermiştir (6216, m.45/2). Yasadaki bu düzenleme “olağan” 
sözcüğüne yer vermediğinden, “olağanüstü” yasa yolunun da tüketilmesi 
gerektiği şeklinde anlaşılabilecektir. Ancak, hak sahibinin lehine yorumla 
Anayasadaki düzenlemenin esas alınması veya yasada değişikliğe gidilmesi 
gerekir.

-Burada, yasa yollarının “tüketilmiş olması gerekir” kavramından hare-
ketle, bireysel başvuru için, olağan yasa yolunun mutlaka tüketilmiş olması 
aranacak mı?

Uygulamada konuyla ilgili olarak şu olasılıklar akla gelebilir:

Birincisi, yasa yollarının tüketilmesi, ancak yasa yolu varsa aranm-alı
dır. Eğer kamu gücü işlem/eylem/ihmaline karşı başvurulabilecek bir yasa 
yolu yoksa, bu gibi durumlarda yasa yolunun tüketilmesinin beklenmesine 
gerek olmamalıdır. Çünkü, bireysel başvurunun kabul edilmesindeki amaç, 
temel hakların korunması olduğuna göre, yasa yolunun bulunmaması, bir 
temel hakkın bireysel başvuru yoluyla korunmayacağı anlamına gel-me
melidir. Dolayısıyla, başvurulacak yasa yolu yoksa, bunun tüketilmesinin 
de beklenmemesi gerekir. Bu gibi durumlarda, bireysel başvurunun kabul 
edilmesi yönünde karar verilmesi doğru olur.

İkincisi, Anayasadaki düzenlemeden hareketle, kural olarak olağan yasa 
yolları tüketilmeyen kararlar bakımından bireysel başvuru hakkı kullanıla-
maz demek mümkündür. Çünkü, bireysel başvurunun kabul edilmesindeki 
amaç, temel hakların korunmasıdır. Var olan yasa yolu tüketilmeden birey-
sel başvuru yoluna gidilememesini doğal karşılamak gerekir. Zira, var olan 
yasa yolunun tüketilmesinden sonra bireysel başvuru hakkı kullanılabilece -
ğinden, yasa yolunun tüketilmesi şarttır.

Üçüncüsü, yasa yolu var, ancak etkili değilse, bu durumda, hak sahibi-
nin etkili başvuru yolu bulunmadığı gönündeki haklı gerekçe ve delillerinin 
dikkate alınarak, bireysel başvurunun kabul edilmesi gerekir. AİHM karar-
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larında olduğu gibi, bireysel başvuru öncesi evrede yasa yolu etkili değilse, 
buna rağmen bireysel başvurunun kabul edilmemesi düşünülemez/düşü-
nülmemelidir.

Dördüncüsü, öngörülen olağan yasa yoluna/yollarına başvurulmak-
sızın kesinleşmiş kararlar bakımından bireysel başvuruda bulunulabilecek 
mi?

Tanınmış yasa yolları hakkınızı kullanmadığınıza göre, sizin bireysel 
başvuru hakkınız yoktur denilemez. Bu nedenle, başvuru yollarının tüke-
tilmesi şartı, mevcut olağan yasa yolu halen varsa veya yasa yoluna başvu-
rulmuş ise bu tüketilmeden bireysel başvuruda bulunulamaz biçiminde an-
lamak gerekir. Uzayan/uzayabilecek yasa yolunu kısaltmak ve bir an önce 
hakkına kavuşmak isteyen birinin, olağan yasa yoluna başvurma süresini 
geçirerek, doğrudan bireysel başvuruda bulunabilmesine engel olunmama -
sı gerekir.

Burada şu husus da gündeme gelebilir. Yasa yolu mevcut olmakla bera-
ber, hak sahibi yasa yoluna başvurma hakkını kullanmış olsaydı dahi hak-
kını elde etme olanağı açıkça yoksa ve bunu hak sahibi belgeleyebiliyorsa, 
bu durumda da bireysel başvurunun kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde, 
etkin olmayan yasa yolu başvurusunun şeklen tamamlanmasını kabul e-t
mek söz konusu olur. Oysa, yasa yollarının etkin kullanımının her koşulda 
aranması gerekir. Yasa yolunun etkin olmadığını bile bile bireylerden bu 
yolu tüketmelerini beklemek, hukuk düzenin güvencesiz biçimde sürm-e
sine göz yummak olur. Bu itibarla, ister etkin olmayan yasa yolunu, tüket-
meksizin, doğrudan bireysel başvuruda bulunmak; isterse, bu yolda baş-
vuru yapmaksızın yasa yolunu devre dışı bırakarak işlemin kesinleşmesin-
den sonra, bireysel başvuru olsun, her durumda bireysel başvuruyu kabul 
etmek, hakların yerleşmesi açısından gerekli olduğuna inanmaktayım. Bu 
gibi durumlarda, yasa yolunun tüketilmesi koşulunun aranmaması gerekir.

Beşinci olasılık, anayasada kamu gücü işlemlerinin tümü için bireysel 
başvuru kabul edildiği halde; yasayla, “Yasama işlemleri ile düzenleyici 
idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi 
Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bı -
raktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz” (m.45/3) biçi -
minde sınırlama getirilmiştir. Anayasada yer alan hakkı güçlendirici (tüm 
kamu gücü işlemleri için bireysel başvurunun kabul edilmesi) düzenle -
meye karşın, yasa koyucunun getirdiği bu sınırlama karşısında, yasa ko -
yucunun anayasa koyucunun iradesini özgürlük aleyhine sınırlandırması 
düşünülemeyeceğinden (Anayasa, m.13 ve 148/3), bunlar için zaten yasa 
yolu tüketilmesi söz konusu edilemeyeceğine göre, anayasaya rağmen bu 
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kısıntıyı benimsemek mümkün mü? Bu konudaki son sözü Anayasa Mah -
kemesi söyleyecek.

Altıncı olasılık, olağan yasa yolunun mevcut olmadığı hallerde, o konu-
da olağanüstü yasa yoluna başvurulmuş olunursa, genelde bir aylık süre ge -
çirilmiş ve bireysel başvuru süresi kaçırılmış olacağından, olağanüstü yasa 
yolundan istediği sonucu alamayanların bireysel başvuru hakkını kullana-
bilip kullanamayacağı da ortada sorun olarak durmaktadır. Burada birkaç 
olasılıkla karşılaşılabilir. Örneğin, olağan yasa yolundan geçirilmediği veya 
olağan yasa yolu kapalı olduğu için kesinleşmiş bir karar için, yasa Yararına 
Bozma başvurusunda bulunulmuş, ancak bu başvuruya göre, işlem açık-
ça hukuka aykırı ise, bu durumda bireysel başvuru gündeme geldiğinde, 
Anayasa Mahkemesi, ya olağan yasa yolundan geçirilmediği gerekçesiyle 
işlemle ilgili bireysel başvuruyu reddedecek, ya da olağanüstü yasa yolunun 
sonucu beklensin diyecek, yahut olağanüstü yasa yolunda ileri sürülen hu-
suslardan başka hususların da temel haklarla çeliştiği değerlendirmesinde 
bulunarak konuyu inceleyecektir.

Veya, o konuda yapılan olağanüstü yasa yolu başvurusu sonucunda, ör -
neğin yasa yararına Bozma üzerine esas mahkemesince verilecek yeni karar 
için yasa yolu prosedürü devam edecek ve sonuçta Anayasa Mahkemesi, 
bu son karara karşı yapılacak başvuruyu inceleyecektir.

-Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulu işlemleri bakımından ise, bu işlemler yargı kararları olmayıp kendine 
özgü kararlar olduklarından ayrı bir değerlendirmede bulunmak gerekir.  

49Sayıştay’ın kimi işlemleri hariç , kararlarına karşı idari yargı yolu kapa-
lıdır (Anayasa, m.160/1). 

HSYK kararlarından sadece meslekten çıkarma kararları için yargı yolu 
açıktır (Anayasa, m.159/10). Yine Yüksek Seçim Kurulu Kararları da ke-
sindir (Anayasa, m.79/2). Bunlar yasada belirtilen (6216, m.45/3), Anaya-
sanın yargı denetimi dışında bıraktığı kararlar olduklarından bireysel baş-
vuruya konu edilemeyecekler demektir. Uyuşmazlık Mahkemesi kararları 

50da kesindir (Anayasa, m.158/1) .

Almanya’da anayasa şikayetine, “ancak bu yolla elde edilmek istenen 
amaca başka bir biçimde ulaşılamayacaksa başvurulabil”eceği; ayrıca bu 
başvuruda, “yasaların tanıdığı hak arama olanaklarının birey tarafından kul -

49  “Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararla-
rı arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır” (Anayasa, m.160/2).
50  “Uyuşmazlık Mahkemesi, adlî, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hü-
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir” (m.158/1). Ancak, “Diğer 
mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahke -
mesinin kararı esas alınır” (m.158/son).
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lanılmamış olması ya da usule ilişkin nedenlerle başvurunun reddedilmiş 
51olması durumlarında yargı yolunun tüketilmediği kabul” edilmektedir .

Almanya’da, içtihat yoluyla yasa yolu tüketilmesi beklenmeksizin baş-
vuru üç halde mümkün görülmektedir.

52Bunlar :

1) Yasa yollarının tüketilmesinden bir sonuç alınmasının beklenmemesi 
; 

2) Yasa yollarının tüketilmesinin beklenmesinin, başvuran açısından 
ağır ve telafisi olanaksız bir zarara yol açacak olması; 

3) Anayasa şikayetinin karara bağlanması, tüm toplumu ilgilendirecek, 
genel öneme sahip bir soruna ışık tutacak olması durumlarıdır.

Ülkemizde konu Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla netleşecektir.

E - Yasa Yolunda Gözetilecek Hususlar

Anayasadaki düzenlemede, bireysel başvuruya bir kısıntı getiriliyor. 
Buna göre, “kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme ya-
pılamaz” (m. 148/4).

 “Kanun yolunda gözetilmesi gereken” ifadesi, yasa yolu incelemesi ya-
pan organın re’sen gözetmesi gerekenleri mi, yoksa taraflarca ileri sürülen 
ve ileri sürüldüğünde incelenebilecek konuları mı, yahut bunların tümünü 
mü ifade etmektedir. Çünkü, özel hukukta kural olarak taleple bağlılık esası 
vardır. Talep edilemezse itiraz mercii çoğu halde o konuda değerlendirme 
yapmaz. Ancak ceza hukukunda re’sen inceleme söz konusu olduğundan 
yasa yolu incelemesi, özel hukuka oranla daha geniştir.

Diğer yönden, “kanun yolunda gözetilmesi gereken” hususlarda ince-
leme yapılamayacağı öngörüldüğüne göre, yasa yolundan geçmeksizin ke-
sinleşen işlemler bakımından, bireysel başvuru hakkı kullanılamaz diyebile -
cek miyiz? Veya bu hallerde (yasa yolundan geçmeyen işlemlerde), bireysel 
başvuru kabul edilmekle beraber, sadece yasa yoluna başvurulsaydı, yasa 
yolunda bakılabilecek hususlar mı değerlendirilemez denebilecek?

Anayasanın 148 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hangi noktadan bakılırsa 
bakılsın sorunlu olup, açıklık kazanmaya muhtaçtır. Eğer 148/4 ncü mad-
dedeki düzenlemeden hareketle yasa yollarından geçmeksizin kesinleşen 
kararlar bakımından bireysel başvuru yolu kapalı dense bile, yasada bu-
nun izdüşümünü bulamıyoruz. Zira, yasada başvuru konusu olamayacak 
hususlar arasında, “kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlar” yer al-

51  Sabuncu,Yavuz-Arnwine, Selin Esen: “Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli 
Türkiye’de Bireysel Başvuru Yolu”, Anayasa Yargısı 21, s.232.
52  Sabuncu/ Arnwine, s. 232.
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mamaktadır. Bu durumda, yasanın suskunluğunu, hak yararlanıcısı bakı-
mından anayasadan daha lehedir şeklinde değerlendirmek de mümkündür.

F - Bireysel Başvuru Dışında Kalan Hususlar

Bireysel başvuru bir hak olarak düzenlenmekle beraber, yasak alanlar 
getirilerek bu hak daha baştan sınırlamalarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Anayasada bireysel başvuru bakımından 148/4 ncü maddedeki “ka-
nun yolunda gözetilmesi gereken hususlar” hariç, başvuru hakkı yasağı yer 
almamaktadır. Anayasada, bireysel başvuruya ilişkin “usul ve esaslar”ın 
yasayla düzenleneceği belirtilmektedir (m.148/5). Bu düzenlemeden de 
anlaşılacağı gibi, yasaya bırakılan husus, başvurunun yöntemidir. 

Anayasada hakkın kullanımı konusunda sınırlama getirileceği hususu-
na yer verilmeyip, sınırlama olarak da, “kamu gücü” ihlali koşulu ile v-ar
sa “olağan yasa yollarının” tüketilmesi zorunluluğuna (m.148/3) ve yasa 
yolunda gözetilecek hususların inceleme dışı bırakıldığına (m.148/4) yer 
verilmiştir. Bu sınırlama diyebileceğimiz hususlar dışında özel hak maddesi 
olan 148 nci maddede bu hakka getirilecek sınırlama yoktur.

Oysa Anayasamızın 13 ncü maddesinde yasayla getirilecek sınırlam-a
larda, “Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak” sı-
nırlamaya gidilebileceği hükmü yer almaktadır. Bireysel başvurunun hak 
(6216, m.45 vd.) olarak düzenlenmesi karşısında, Anayasanın 148 ncü 
maddesinde açıkça sınırlama öngörülmediğine göre, sınırlama konusunda 
güvenceleri belirten 13 ncü maddeye aykırı olarak hakkın etkin kullanımına 
yasayla sınırlama getirilmez.

Yasaya baktığımızda (6216, m.45/2-3), “ihlale neden olduğu ileri s-ü
rülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunla öngörülmüş idari ve yargısal 
başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş 
olması gerekir” (m.45/2) ve “yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler 
aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahk-e
mesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de 
bireysel başvurunun konusu olamaz” (m.45/3) şeklinde yasak alanlar oluş-
turulmuştur.

-Anayasada örneğin, HSYK’nun “meslekten çıkarma cezasına iliş-
kin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz” 
(m.159/10) hükmü yer almaktadır. Yargı mensuplarının meslekte kalıp kal-
mayacaklarının belirlenmesinde de dikkate alınabilecek veya birinci sınıfa 
ayrılmalarını engelleyecek işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olması ve bu 
işlemlere karşı bireysel başvuru hakkının tanınmaması, anayasa değişik-li
ğinde amaçlanan özgürlükleri genişletme ilkesiyle çelişmektedir. 
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-Yine, anayasada sınırlama getirilmediği halde, idari işlem için idari ve 
yargısal işlem için yargısal yasa yolu tüketimi şartı getirilmekte iken; “yasa-
ma işlemleri” için doğrudan başvuru yasaklanmıştır (m.45/3).

Yasama işlemleri sadece yasalardan ibaret değildir. Yukarıda kısaca be-
lirttiğimiz gibi, yasa dışında kalan işlemler birer parlamento işlemi olmak-
la beraber, anayasada belirtilen parlamentonun kimi kararlarına karşı yasa 
yolları hariç-örneğin dokunulmazlığın kaldırılması kararı gibi-, kural olarak 
yasa yolları kabul edilmemiştir. Bireysel başvuruya ilişkin anayasa hükmü, 
ayrım yapmaksızın, “kamu gücü” işlemlerine karşı bireysel başvuruyu hak 
olarak tanımaktadır. Ancak yasayla getirilen düzenlemede, bireysel başvu-
ruya konu kamu gücü işlemlerinde sınırlama getirilmesi, anayasanın ö- n
görmediği hak kısıntısıdır.

Yasanın doğrudan hak ihlaline sebebiyet vermesi halinde, buna karşı 
yasa yoluna (yargısal v.s.) başvurulsa dahi reddedileceği  çok açık ise, buna 
rağmen bireysel başvuru konusu edilememesi, Anayasanın 148/3 ncü 
maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Anayasa burada, şu veya bu or -
gan demiyor, “kamu gücün”den söz ediyor. Kamu gücünün (hangisi olursa 
olsun), 3 ncü fıkrada belirtilen bir temel hakkı ihlal etmesi halinde bireysel 
başvuru kabul edilmektedir. Oysa yasa koyucu, “yasama işlemleri”ni hariç 
tutuyor. Yasa koyucunun bu düzenlemesi, sanki anayasa koyucu hata -et
miş, hakkın kullanımında ileri düzenlemeler getirmiş ve hakkın kullanımı 
başarısızlıkla sonuçlanabilecekmiş, bunu yasayla sınırlayarak  kullanılabilir 
hale getirelim şeklinde bir anlayışı yansıtıyor gibi. Bu yorum biçiminin ak-
sini düşünmek mümkün değil, zira yasa anayasaya açıkça aykırı. Yasa ko-
yucunun bunu bilmemesi düşünülemeyeceğine göre, yasa koyucu, anayasa 
koyucunun bu konuda eli açık davrandığını ve bunun mümkün olamayaca-
ğını söylemek istemektedir.

-Kuşkusuz burada, “yasama işlemleri” ile “düzenleyici idari işlemler” 
aleyhine yargı yoluna başvurularak, olağan başvuru yolları tüketildikten 
sonra bireysel başvuru yapılabileceğinden, anayasadaki düzenlemeden 
farklı yasal düzenleme getirilmesinde sakınca yoktur denebilir. Ancak 
anayasada “kamu gücü” kavramının yasama ve yürütme (idareyi) içerecek 
biçimde düzenlenmesine karşın, yasayla kimi işlemlerin bireysel başvuru 
dışı bırakılması, yasanın “sadece yargısal işlemler/kararlar” bakımından bu 
başvuruyu kabul ettiği sonucunu doğurmaktadır. Oysa anayasa, işlemi kim 
yaparsa yapsın, o işleme karşı bireysel başvuru hakkını tanımaktadır. Kaldı 
ki, anayasada, “usul ve esaslar kanunla düzenlenir” denirken (m.148/5), 
hangi işlemlere/kararlara karşı başvuruda bulunulacağının takdiri yasama-
ya bırakılmamaktadır.
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Eğer bu konuyu teferruata ilişkin olduğu için yasamaya bırakmak zo-
rundayız dersek, o zaman hakkın kullanımına sınırlama (konu) getirm- e
mek gerekir. Aksi takdirde, hakkın kullanımına ilişkin 148 nci maddede yer 
almayan bir sınırlamayı 13 ncü maddeye aykırı olarak yasamanın getirebile -
ceğini kabul etmek zorunda kalırız.

-Bir diğer husus, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru dışında ka-
lan kararları da kamu gücü tarafından kullanılan yetki olduğu halde, bunla -
ra (örneğin Yüce Divan veya Parti Kapatma kararlarına) karşı bireysel baş-
vurunun kabul edilmemesi Anayasadaki düzenlemeyle çelişmektedir. Yüce 
Divan sıfatıyla verilen karar için yeniden inceleme isteminin kabul edilme-
si ve bu incelemenin Genel Kurul tarafından karara bağlanması bireysel 
başvuruya gerek kalmayacağı şeklinde düşünülebilir. Ancak, diğer kararları 
bakımından böyle bir hüküm yoktur. Parti Kapatma kararları AİHM’nce 
ihlal olarak kabul edilmektedir, bunlar için de benzeri bir düzenleme g-e
tirilmediğine göre, bireysel başvuru şeklinde değerlendirmeye alınabilirdi. 
Kaldı ki anayasada böyle bir yolun açılmasını engelleyen açık hüküm bu-
lunmamaktadır; ancak yasayla yine daraltma getirilmiştir.

G-Bireysel Başvuru ve Somut Norm Denetimi

Hükümet tasarısında yer alan, “Bölümler Bireysel başvuru incelem-e
si sırasında temel hak ihlalinin kanun veya kanun hükmünde kararname 
hükmünden kaynaklandığı kanaatine varırlarsa, bu kanun hükmünün ya da 
kanun hükmünde kararname hükmünün iptali istemiyle Genel kurula baş-
vururlar” düzenlemesi yer almaktaydı.Ancak tasarıda yer alan bu hüküm, 
kabul edilmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan ve Siyasi Parti davalarında kendisini 
davaya bakan  mahkeme olarak görmekte ve önce somut norm denetimi 
yapmakta, sonra davanın esasıyla ilgili karar vermektedir. Bu konuda açık 
düzenleme olmamakla beraber, Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla baktığı davalarda uygulanacak yasa hükmü  bakımından, yerinde 
olarak somut norm denetimi yapmayı benimsemiştir.

Anayasa Mahkemesi, iptal ve itiraz yoluyla gelen davalarda yasayla ilgili 
olarak anayasaya uygunluk denetimi yapmaktadır.

Ancak, bireysel başvuru üzerine somut norm denetimi yapılabilip ya-
pılamayacağı tartışmalıdır.

Bu konuda Tezcan’a göre, “Anayasa şikayetine bakan üyelerin daha 
sonra bu konuda bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasını(n) gündeme ge -
tirilmesi halinde o konuya bakması yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını ihlal 
eder. Çünkü bizim Ceza Muhakemesi Kanunumuzda da var, fakat yürü-r
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lük kanunuyla Türkiye’de yeteri kadar hakim savcı olmadığı için soruştur-
ma evresine katılan hakimlerin daha sonra savcı gibi çalışması, yani 163 
ncü maddeye dönük faaliyetleri dışında yargı bağımsızlığını etkilemediği 
yönünde düzenleme getirmiştir ki, bu da yine AİHS’nin ve uygulamasının 

53tersine bir durumdur” .

Sağlam’a göre ise, somut norm denetimi ile anayasa şikayeti farlı yön-
temlerdir. Anayasa şikayeti daha çok normun uygulanışında bir problem 
varsa, gündeme geliyor. Yani belli bir normun temel hak ve özgürlük- le
rin anayasal önem ve etkisini ortadan kaldıracak bir biçimde uygulanm-a

54sı halinde, bu sorun anayasal şikayet ile çözülebiliyor . Sağlam, Anayasa 
Mahkemesinin ilk ve son derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar olması 
nedeniyle, parti kapatma ve yüce divan davalarında somut norm denetimi 
yapması doğaldır. Sağlam devamla, Anayasa Mahkemesinin bireysel baş-
vuruda böyle bir mahkeme olmaması ve vatandaşın ya da kişilerin somut 
olaya ilişkin şikayetini, olağan yasa yolları tüketildikten sonra ele alma du-
rumunda olması,  bu denetimi, somut norm denetiminden farklı kılmakta 
olduğundan, bireysel başvuruda somut norm denetiminin olmayacağına 
işaret etmiştir. 

Sağlam’a göre,  “şayet söz konusu norm, anayasanın üstünlüğüne ve 
bağlayıcılığına aykırı bir anlamda uygulanmışsa ve bu anlamıyla bir temel 
hak ve özgürlük ihlal edilmişse, işte o zaman Anayasa şikayeti devreye giri-
yor. Asıl spesifik uygulama alanı da bu. Bir yasaya karşı doğrudan anayasa 
şikayeti ise oldukça dar koşullarla gündeme gelebilecek bir konu. Zaten 

55yeni çıkarılan yasa da ona cevaz vermemiş”tir . Sağlam, “şimdi bu çevrede 
mahkemenin kendiliğinden somut norm denetimini başlatması, bana biraz 
sisteme yabancı gibi geliyor. (….) Kanun yollarının tüketilmesi aşamasında 
itiraz yoluna her zaman gidilebilir. Belki bu aşamadaki girişimlerin bir temel 

56hakkı ihlal edecek biçimde reddedilmiş olması, Tolga’yı haklı kılabilir”  di-
57yerek, bu konudaki soruya yanıt vermiştir . Sağlam, “anayasa şikayetinden 

önceki zorunlu aşamalarda anayasaya aykırılık itirazı söz konusu olmaksı-
zın Anayasa Mahkemesinin anayasa şikayeti aşamasında kendisini davayı 
uygulayan mahkeme olarak görmesi”ni doğru bulmadığı gibi, Parti ya da 

58Yüce Divan yargılamalarında durumun farklı olduğuna işaret etmektedir .
53  “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, 
tartışmalar kısmında Prof. Dr. Durmuş Tezcan’ın konuşması, s. 58.
54  Sağlam, 2011, s.59.
55  Sağlam, 2011, s.60.
56  Sağlam, 2011, s.60.
57  Tolga Şirin’in (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim 
Dalı Araştırma Görevlisi) sorusu üzerine yanıt verilmiştir. Bkz. “Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru”, TBB Yayını, Panel, Ankara, Nisan 2011, tartışmalar kısmı, s.57.
58  Sağlam, 2011, s.60.
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Tasarıdaki düzenlemeden hareketle Sağlam, “Tasarıdan çıkarılmamış 
olsaydı, Bölümlerin Genel Kurula başvurması, itiraz davasını harekete ge-
çirecek yeni bir birim olarak düşünülebilirdi. Bu durumda yalnızca şu yol 
aklıma geliyor: anayasa şikayeti başvurusundan önce tüketilmesi gereken 
yargısal başvuru yolları aşamasında anayasaya aykırılık itirazının reddedi-l
miş olması, başlı başına bir temel hak ihlali olarak değerlendirilebilir diye 

59düşünüyorum” demiştir .

Göztepe ise, bireysel başvuru incelemesinde “Anayasa Mahkemesine 
60bekletici sorun yapma yetkisi tanınmalı” ; “Alman Anayasa Mahke-me

si anayasa şikayetiyle önüne gelin bir davada, uygulanan kanun normu-
nu Anayasaya aykırı görürse bunu Senatoya yolluyor, Senato da görü-şe
rek bunun iptaline karar verebiliyor. Dolayısıyla 49’nucu maddenin 6’ncı 
fıkrasından çıkartılan somut norm denetiminde genişletici etki, Alman 
Anayasa Mahkemesinin yetkileri arasında. Oysaki hükümet tasarısında 
mevcut olan bu yetki Alt Komisyon aşamasında çıkartıldı. O yüzden de 
birazdan geleceğim sorunun cevabı çok açık ve net. Bugün anayasa şikayeti 
uygulanmaya başlandıktan sonra – eğer bir anayasa değişikliği yapılma-z
sa- anayasa şikayetinin konusu olan kanunun uygulanması büyük oranda 
engellenmiş olacak, kanunun anayasaya aykırılığı iddiası Ay.M. tarafından 

61görüşülemeyecek”  demiştir.

Ancak, bireysel başvuru bir ilk derece davası olmadığı gibi, başka bir 
ilk derece mahkemesi tarafından somut norm denetimi istemli dava da 
değildir. Yine bireysel başvuru, bir soyut norm denetimi de değildir. Bi-
reysel başvuru, “Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlük-
lerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi b-iri
nin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine” 
başvurudan ibarettir. Bu itibarla olağanüstü bir başvuru türüdür. Ancak 
bu başvuruda amaç, belirtilen temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak o-r
taya çıkabilecek hak ihlallerinin iç hukukta giderilmesini sağlamaktadır. İç 
hukukta bu ihlallerin giderilmemesi/giderilememesi halinde hak sahibinin 
AİHM’ne başvurması mümkün olabilecektir.

AİHM’nin incelemesi bir bütün olarak ülke içerisindeki uygulamaların 
AİHS’ne uygun olup olmadığı ile sınırlı olduğundan, ihlalin kaynağı yasa 
ise, yasanın sözleşmeye uygun hale getirilmesi şarttır. Böyle olunca, An-a
yasa Mahkemesinin bireysel başvuru sırasında, anayasada bu konuda açık 
59  Sağlam, 2011, s.62; Ben bu durumu, bu nedenlerle önceki panel’de dile getirmiş ve 
ayrımsız somut normu savunmuştum. Bkz. Şahbaz, 2011, s.91 vd. 
60 Göztepe, 2011, s.61; Bence, sözleşmeyle çelişen yasa yerine sözleşmenin uygulanması 
gerekmekle beraber (Anayasa,  m. 90/son), kimi durumlarda yasa uygulanmış ve yasa 
sözleşmeyle veya AİHM kararıyla çelişiyorsa, yasayı ne yapacağız?.
61  Göztepe, 2011, s. 63.
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hüküm olmasa da, işin niteliği gereği, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel baş-
vuru üzerine yaptığı incelemede, uygulanan yasanın somut norm denetimi 
yoluyla anayasaya uygunluk denetimini yapması gerekmektedir.

Aksi takdirde, anayasaya aykırı yasaya uygun olarak verilmiş bir kar-a
rın Anayasaya aykırılığının tespitini yapmak ve bu yasanın hukuk düzeni 
içerisinde yürürlükte kalmasına göz yummak hukuk devleti ilkesiyle bağ-
daşmaz.

Bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi somut norm denetimi yapa-
maz dersek, yasaya uygun olarak verilmiş kararın bireysel başvuru sonu-
cunda anayasaya aykırılığının tespiti yeterlidir, bundan sonrası yasamanın 
işidir veya ihlal kararından sonra esas mahkemesi konuyu somut norm 
denetimine getirsin demekten başka çare kalmaz. Böyle bir uygulama, bi-
reysel başvurunun kabul ediliş amacıyla çelişir. Çünkü, sorunu doğrudan 
çözmek mümkün iken, dolaylı yoldan, tekrar tekrar başa dönülerek çözme -
ye çalışmak,  adil yargılanma hakkı (Anayasa, m.36/1; AİHS, m. 6) ve “da-
vaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının 
görevi” olduğuna ilişkin Anayasa hükmü (m. 141) ile  çelişir.

Bu nedenle, bireysel başvuruda asıl olan temel hak ve özgürlüğün ko-
runması olduğundan,  eşyanın tabiatı gereği, bizzat yasanın anayasaya a-y
kırılığından dolayı hakkın teslim edilememesi söz konusu ise, o yasanın 
bireysel başvuru sırasında somut norm denetiminin mümkün olduğuna 
ilişkin hüküm olmasa da, açıkça denetleme yasağının bulunmamasından 
hareketle, somut norm denetimi yapılması zorunluluk olarak karşımızda 

62durmaktadır .

Bireysel başvuruda yasanın anayasaya uygun olması halinde zaten so-
run yok, Anayasa Mahkemesi normun uygulanmasını inceleyecektir. An-
cak, olaya uygulanan yasanın anayasaya aykırı olması halinde de Anayasa 
Mahkemesinin sadece yasanın uygulanmasını denetlemesiyle yetinilemez/
yetinilmemelidir.

 Anayasada açık hüküm olmamakla beraber, yasada “yasama işlem-
lerine karşı” bireysel başvuruda bulunulamayacağı yer almaktadır (6216, 
m.45/3). Yasama işlemlerinin başında yasa gelmektedir. Yasama işlemleri 
için doğrudan bireysel başvuruda bulunulamaz ise de, dolaylı başvurunun 
mümkün olduğunu düşünüyorum.

Ancak anayasada yasa gücünde kararnameler bakımından da, ilgili t-e
mel hak bakımından düzenleme getirmiş olması halinde, Anayasa Mahke-

62  Şahbaz, İbrahim: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Sorunlar”, TBB Yay-ı
nı, Ankara 2011, s.91-94.
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mesinin denetimi söz konusudur. Dolayısıyla, yasa gücünde kararnameler 
bakımından da somut norm denetiminin mümkün olup olmayacağı üz-e
rinde durmak gerekir. Bu itibarla, bireysel başvuru bakımından  yasa ile 
yasa gücünde kararnamelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bireysel başvuru  olağanüstü yasa yolu olmasına karşın, sonuçta bir da-
vadır. Bu davada,  “bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar 
verilebilir. Mahkeme ayrıca, gerekli gördüğü hallerde sözlü açıkla-
malarını dinlemek üzere ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları 
çağırabil”mesine göre (m.149/6), iç hukukta son sözü söyleyecek olan 
Yüksek Mahkemenin, açıkça anayasaya aykırı bir yasayı somut norm d-e
netimi yoluyla denetleyemeyeceği düşünülemez. Bu son düzenleme karşı-
sında, duruşma yapan mahkemenin somut norm denetimi yapması, dosya 
üzerinden inceleme yaptığı davalara oranla daha yüksektir.

Bir mahkemeye, bireysel başvuru gibi çok önemli yetki verip, anayasa-
ya aykırı yasaların hukuk dünyasından silinmesine karar verme yetkisinin 
verilmemesi doğru değildir. Tasarıda yer alan, ancak sonradan metinden 
çıkarılan bu yetkinin, açıkça verilmemesi, eşyanın tabiatından kaynaklanan 
bir yetki olarak kullanılmasına engel olunmaması gerekir.

Alman Anayasa Mahkemesi, “Başka insanların yaşamını korumak ama-
cıyla teröristlerin uçakta rehin aldığı masum insanların yaşamına son v-e
rebiliri mi?” şeklindeki sorunla ilgili ve buna izin veren bir yasa kuralının 
anayasa şikayeti yoluyla önüne getirilmesi üzerine, yasama işlemleri için 
belli koşullarda bireysel başvurunun mümkün olacağı ve aynı hususun dü-

63zenleyici idari işlemler için de gündeme gelebileceğine karar vermiştir .

AİHM verilen son kararlardan birinde, örneğin, TCY’nın 301 nci mad-
desindeki düzenlemenin, bu konuda açılmış bir dava ve karar olmamasına 
karşın, düşünceyi açıklama özgürlüğüne engel olduğu yönündeki değerlen -

64dirmede bulunmuştur. Bu kararında AİHM , bir başvurucunun, başvuru-
sunu desteklemek için somut bir müdahaleyle karşı karşıya olduğunu ileri 
sürmese dahi, sözleşmenin ihlali mağduru olduğunu ileri sürmeye yetkili 
olduğu kanaatine varmıştır (par.67). AİHM, TCY’nın 301 nci maddesin-
deki düzenlemenin sözleşmeyle uyumlu olup olmadığı değerlendirmesinde 
bulunabileceğine (par.67); başvurucu hakkında somut bir dava olmasa bile, 
mevzuat tarafından doğrudan etkilenme riski olan bir kişi grubu üyesi ol-
ması nedeniyle, yasanın haklarını ihlal ettiğini ileri sürebileceğine, gelecekte 
hakkında dava açılabilmesi nedeniyle, sonuçta beraat kararı verilecek olsa 

63  Sağlam, 2011, s. 29-30.
64  Bkz. AİHM, 2.Daire Kararı, Altuğ Taner Akçam/Türkiye, 25 Ekim 2011, Başvuru 
No:27520/07.
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bile, ifade özgürlüğünün kullanımında yaptırım korkusu olduğuna (par.68); 
başvurucunun bu konuyla ilgilenmesi nedeniyle kolayca damgalanabilece-
ğine (par.71); bu konuda önceden açılmış çok sayıda dava bulunduğuna 
(par.77); kovuşturmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi bir suç olması 
ve hükümetlerin değişebilirliği ile zaman içerisinde farklı uygulamalara açık 
olması nedeniyle,  başvurucunun 301 nci maddeden doğrudan etkilenebilir 
olduğuna (par.78) karar vermiştir. Ayrıca AİHM, başvuruyu,  hukuken ön -
görülebilirlik noktasından yaptığı değerlendirmede ise, 301 nci maddede 
yer alan “Türklük” kavramı yerine “Türk Milleti” kavramının getirilmes-i
nin maddenin anlamında açıklık sağlamadığı, bu değişikliğin ifade özgü-r
lüğünün genişlemesine katkıda bulunmadığı, nihayet maddenin etkilerinin 
öngörülebilir olmadığı gerekçeleriyle kabul edilebilir bularak, sözleşmenin 
10 ncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir (par.92, 93, 95 ve 96).

AİHM’ne başvuruyu azaltacağı gerekçesiyle getirilen bireysel başvu-
ru incelemesi sırasında Anayasa Mahkemesince değerlendirilemeyeceğinin 
kabulü, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun baştan işletilemeyece-
ğini ve işletilse bile istenen sonucun alınamayacağını peşinen kabul etmek 
demektir. 

Oysa, Türkiye’nin, AİHM’nin ihlal kararlarında azalma olması ve yurt-
taşlarımızın insan hakları ihlallerinden bir an önce kurtarılması amaçlandığı 
halde, yine başa dönmüş olacağız. İnsan hakları konusunda atılacak adım-
ların kısa aralıklarla yeniden gözden geçirilir hale gelmesi veya bireysel baş-
vurunun daha şimdiden sıkıntılı başlatılması doğru bir yaklaşım olmaz. Te -
mel hak ve özgürlüklerin güvencede olmasının ilk adımlarından biri, yasaya 
karşı doğrudan bireysel başvuruyu kabul etmemenin sakıncalarının somut 
norm denetimiyle giderilmesidir. Bunun, ister anayasaya açık hüküm kon-
ması, ister içtihat yoluyla olsun, bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

Örneğin, ilgili adli yargı düzeninde anayasaya aykırılık somut norm 
denetimi yoluyla giderilmemiş veya böyle bir iddia ileri sürülmediği için, 
anayasaya aykırı yasaya göre hüküm kurulmuş ve temyiz mahkemesi de 
bunu onamış olabilir. Bu durumda açıkça anayasa hükmü ile çelişen bir 
normun anayasaya aykırılığını Anayasa Mahkemesinin değerlendirmemesi 
kabul edilemez. 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi, “Anayasada güvence altına alınmış 
temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsa-
mındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla” 
gerçekleştirilen başvuruları incelemekle görevlidir (Anayasa, m.148/3). 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi, AİHS ve eki protokollerde yer alıp, 
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anayasada da güvenceye alınmış bir hakkın ihlal edilip edilmediğiyle ilgili 
olduğuna göre, davaya uygulanmış olan norma uygun olarak verilmiş karar 
Anayasaya aykırı ise, bu kararın dayanağı olan normun da anayasaya aykırı 
olacağı kesindir. 

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verirken, ihlale sebebiyet veren 
normu denetlememesi/incelememesi söz konusu edilemez. Amaç AİHS 
ve eki protokollerde yer alan ve anayasayla güvenceye alınan bir hakkın 
korunması ise, bireysel başvuru üzerine yapılacak incelemede de anayasaya 
aykırı normun hukuk dünyasından çıkarılması, hukukunu üstünlüğünün/ 
hukuk devletinin zorunlu sonucudur.

 Bireysel başvuru incelemesi sırasında açıkça anayasaya aykırılığı an-
laşılan normun, esas mahkemesi tarafından bakılmakta olan dava sırasında 
somut norm denetimi yapılarak giderilmesini beklemek, anayasaya ay-kı
rı normların yürürlüğünün sürdürülmesi sonucunu doğurur. Bu ned-en
le, anayasada açıkça bireysel başvuruda somut norm denetimi konusunda 
anayasa mahkemesine somut norm denetimi yapabilme yetkisi verilmed-i
ğinden, Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi kendinde göremez diyemeyiz. Hak 
ve özgürlüklerin korunması ile görevli ve yetkili kılınmış bir yargı organı-
nın, işin esasından kaynaklanan bu tür yetkileri kullanabilmesi gerekir. Ni-
tekim Anayasa Mahkemesi 1993 yılında verdiği içtihadıyla yerinde olarak 
yürürlüğün durdurulmasına karar vermiştir. Bireysel başvuru incelemesin-
de de somut norm denetlemesi yapma yetkisini kendinde görmesini kabul 
etmek yararlı ve gerekli olacaktır. 

Yasayla sözleşme hükmü arasındaki farklı düzenleme anayasanın 90/
son maddesindeki düzenleme gereğince, lehe düzenleme getiren sözleşme 
hükmünün uygulanacağına amir ise de, anayasaya aykırı yasanın olduğu 
yerde kalması ve yasamanın hareketsiz kalması durumunda hukuka aykırı 
yasaların kafa karıştırmaya devam etmesine olur verilmemesi gerekir.

Konuya ışık tutması bakımından, karşılaştırmalı hukuktan bir ör-
nek vermek gerekirse; Avusturya’da idari işlemlere karşı anayasa şikayeti 
kabul edilmiş, ancak açık yetki bulunmamasına karşın, uygulamada Anaya-
sa Mahkemesi, idari işlemin dayanağını oluşturan yasa veya yasa gücünde 
kararnamenin de anayasaya uygunluğunu denetlemiştir. Fakat daha sonra 
Avusturya anayasasının 144 ncü maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle, 
yasaların anayasaya, yasa gücünde kararnamelerin yasaya, uluslar arası ant-
laşmaların ise iç hukuka aykırılıklarının anayasa şikayeti yoluyla Anayasa 

65Mahkemesi tarafından denetlenmesine olanak tanınmıştır .

65  Yazıcı, Serap: Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye (Seçkincilikten Toplum Sözleş-
mesine), Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul  Ağustos 2011, s.140.
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 Ülkemizde, sadece yasadaki düzenlemeden (m.45/3) hareketle, 
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolunda somut norm denetimi 
yapamayacağını savunup, esas mahkemesinde devam eden davada def ’i/
itiraz/re’sen sevk yoluyla önüne gelen işte somut norm denetimi yapması-
nın kabulü çelişki doğuracaktır. Böyle bir hukuki yaklaşım, bir hukuk düze -
ninin kendi içerisindeki açmazları artırır ve insan hakları devleti kurulamaz. 

    Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi anayasaya uygunluk d-ene
timi yapacağından, yasanın 45/3 ncü maddesiyle getirilen kısıtlama an- a
yasanın üzerine çıkmış sayılacağından bu mümkün değildir. Anayasa 
Mahkemesi’nin, ilk ve son derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalarda 
geliştirdiği içtihadını burada da uygulaması mümkündür.

Bireysel başvuru yolunda somut norm denetimini kabul ettiğimizde, 
nasıl uygulanabileceği üzerinde de durmak gerekir. Burada da iki şekilde 
düşünülebilir.

 Birincisi, somut norm denetimini Anayasa Mahkemesinin bakmakta 
olduğu davaya uygulanacak yasanın varlığından hareketle, (doğrudan) so-
mut norm denetiminde bulunmasıdır.

 İkincisi ise, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru üzerine ihlal kara-
rı verdikten sonra, anayasaya aykırılık tespiti yönünden yeniden yargılama 
yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye göndererek, o mahkeme yoluyla 
somut norm denetimini (dolaylı yoldan)  yine kendisinin karara bağlaması -
dır. Ancak her iki halde de, anayasaya aykırı yasanın somut norm denetimi -
nin yapılması mümkün olmakla beraber, birinci düşünüş biçiminin işleti-l

66mesinin yargılamanın ekonomikliği ve makul süre  bakımından yararlı ve 
etkili olacağını düşünmekte ve önermekteyim.

Anayasadaki düzenlemeye göre, Anayasa Mahkemesinde, bireysel 
başvuruların bölümlerce (m.149/2) ve yasaya karşı iptal ve itiraz başvu-
rularının Genel Kurulca incelenmesi (m.149/2) karşısında, somut norm 
denetiminin bölümlerce Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na taşınması 
gerekecektir. Konuya buradan yaklaşıldığında, bölümlerce yasanın anaya-
saya aykırılığı konusunun Genel Kurula taşınmasının, diğer mahkemelerde 
bakılmakta olan davalarla paralellik arz etmesi nedeniyle de, açık düzenle-
me olmadığı eleştirisi de önlenmiş olacaktır. Ayrıca, bireysel başvuru in-
celemesi yapan bölümün ihsas-ı reyde bulunduğu yönündeki sakınca da 
giderilmiş olacaktır.

66 Anayasa, m.141/4: “Davalarınen  az giderle  ve mümkün olan süratle sonuçlan-
dırılması, yargının görevidir”; Anayasa, m. 36/1: “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma 
ile adil yargılanma hakkına sahiptir”.
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Kaldık ki, 6216 sayılı yasanın 45/3 ncü maddesiyle getirilen, “yasama 
işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru” 
yapılamaması, kamu gücünün hak ihlalinde başvuruyu hakkın yararlanıc-ı
ları aleyhine sınırlamaktadır. Burada şuna işaret etmek gerekir ki, somut 
norm denetiminin varlığı, bireysel başvuru yoluyla yapılacak denetimin ye -

67rini dolduramayacağından , yukarıda da belirttiğim gibi, 45/3’deki düzen-
lemenin  anayasaya uygunluğu tartışmaya açıktır.

Kuşkusuz bu konuda açık düzenleme getirilmesi gerekirdi.

IV-SONUÇ

AİHM içtihatları dikkate alındığında, hiç değilse, Sözleşmede yer alan 
haklar bakımından kamu gücünün tüm işlemlerine karşı bireysel başvuru-
nun kabul edilmesi gerekirdi. Sistemin iyi işleyebilmesi için, henüz başvu-
ru ile ilgili hükümler yürürlüğe girmeden, anayasa değişikliği sırasında, bu 
düzenlemelerin de yeniden değerlendirilmesi yapılmalı ve yasadaki açıkça 
anayasaya aykırı olan hükümlerin değiştirilmesi gerekir.

Bireysel başvuru, hukuk politikası olmaktan çıkıp, pozitif  anayasa nor-
muna dönüştü. Pozitif  anayasa normları, sadece Anayasa Mahkemesi için 
değil, diğer yargı düzeni/düzenleri içinde bağımsız ve nitelikli olmayı daha 
da zorunlu hale getirdi. Elbette buradaki nitelik, insan hakları konusundaki 

68bilgi donanımı ile teknik bilgiyi gerektirmektedir .

AİHM içtihatları dikkate alındığında, hiç değilse, Sözleşmede yer alan 
haklar bakımından kamu gücünün tüm işlemlerine karşı bireysel başvu-
runun kabul edilmesi gerekir. Sistemin iyi işleyebilmesi için, henüz baş-
vuru ile ilgili hükümler yürürlüğe girmeden, anayasa değişikliği sırasında, 
bu düzenlemelerin de yeniden değerlendirilmesi yapılmalı ve yasadaki açık 
anayasaya aykırı hükümlerin değiştirilmesi gerekir.

Hukukumuzda genel olarak, bireysel başvuru öncesi işlemler bakımın-
dan hukuk devletini güçlendiren mevzuat değişikliği olmadan, bireysel 
başvurudan istenen sonuçların alınması güçtür. Bireysel başvurunun doğ-
madan öldürülmemesi gerekir.

-Bir başka husus, Türkiye’nin taraf  olmadığı üç protokolün durumu-
dur. Yani 4, 7 ve 12 nolu protokoller Türkiye tarafından uygun bulma ya-
sası ile onay kararı 1994 yılında R.G.’de yayımlandığı halde, Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından Avrupa Konseyine sunulmadıkları için, bunlara taraf  
olmadığımız şekilde işlem görmektedir. Böylece, Anayasanın 38/8, 23/6, 
41/1 nci maddelerindeki düzenlemeler bireysel başvuruya konu edileme-

67  Sağlam, 2011, s. 28.
68  Sağlam, 2011, s. 23.
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69yeceklerdir . Örneğin, AİHS’nin 14 ncü maddesi ve 12 nolu protokolde 
yer alan ayrımcılık yasağına karşı başvuru olmayacaktır. Anayasanın 10 ncu 
maddesindeki eşitlik düzenlemesi, anayasada yer alan temel hak ve özgür-
lükler için bağımsız bir eşitlik maddesi mi yoksa, AİHM içtihatlarındaki 
gibi ancak bir başka temel hak ve özgürlüğe uygulanabilecek bağımlı, yani 
ikincil bir temel hak ve özgürlük olarak mı değerlendirilecek? Bunun çeşitli 
yasalardaki (Türk Ceza Yasasındaki, Türk Medeni Yasasındaki) düzen-le
meler açısından ortaya çıkarabileceği çeşitli sakıncaları olacaktır.

Hukukumuzda genel olarak, bireysel başvuru öncesi işlemler bakı-
mından hukuk devletini güçlendiren mevzuat değişikliği olmadan, birey-
sel başvurudan istenen sonuçların alınması güçtür. Bireysel başvurunun 
doğmadan öldürülmemesi gerekir. Anayasa Mahkemesi Başkanı  Haşim 
Kılıç’ın şu konuşması her şeyi özetlemektedir: “yargı sistemimizde biri-k
miş olan sorunları çözecek yasal düzenlemeler yapılmadığı takdirde, birey-
sel başvurunun başarı şansının çok düşük olduğunu bir kez daha yineliyo-
rum. Bunun yapılmaması halinde, bireysel başvuru yolu adil yargılanma 

70konusundaki sorunları daha da büyütecektir”

69  Göztepe, 2011, s.38.
70  Anayasa Mahkemesi Başkanı  Haşim Kılıç’ın, Anayasa Mahkemesinin 49 ncu Kuru-
luş Yıldönümü konuşması (25 Nisan 2011).  



Soru - Cevap

TÜLAY TUĞCU (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum Sayın 

Şahbaz. Hiç yoruma geçmeden, hemen sorulara geçiyorum, çünkü süremiz 

çok az. Lütfen isimlerinizi ve kime soru yönelttiğinizi belirtirseniz, hemen 

söz veririm. Buyurun Şevket Bey.

ŞEVKET HAPALAK (Emekli Yargıç)- Emekli yargıç sözcüğünü 

bilerek kullanıyorum. Anayasa yürürlüğe girdiğinde emekli oldum, yasanın 

sürecini bilmiyorum, Anayasa Mahkemesinde üyeliğim sırasında. Sözünü 

etti Sayın Çelebi, Anayasanın ilgili maddesinde kanun yolları sözcüğü 

kullanılıyor. Kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir diyor ve izleyen 

fıkrada, kanun yollarında gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 

yapılamaz diyor. Kanun yolu üst yargı yerlerini mi kastediyor, yoksa bütün ilk 

derece mahkemelerini mi? Önceki fıkraya bakarak tüm yargı sürecini 

kapsadığı sonucuna ulaşıyoruz. Kanun yolu kavramı kullanılmış olmasına 

karşın. Yargı yerinde gözetilmeyecek hiçbir husus yok ki. Örtülü veya açık 

olarak her şey kanun yollarında gözetilmiş olabilir. O zaman nasıl bir sonuç 

doğacaktır?

Adalet Bakanlığından bilgi alınmasının nedeni, yasal işlemler, düzenleyici 

işlemlere karşı doğrudan başvuru olanağı verilmemiş olması, bireysel 

başvuru kavramından daha çok, anayasal şikâyetin olumlu ve yerinde olduğu 

sonucunu vermektedir. Şöyle ki; eğer doğrudan başvuru yollarını yasa ve 

düzenleyici işlemlere karşı açarsak, bu kez anayasal yargı sistemini iptal 

davalarını ortaya çıkarmış oluruz. Daha yasa uygulanmadı, düzenleyici işlem 

uygulanmadı, bunlara karşı Anayasa Mahkemesine ve idari yargıya gitme 
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olanakları var daha. Daha kamusal güç bir temel hakkı ihlal etmedi. 

Örnek verdiniz bazı yasalarda idari işlemlere yapılmış olması, temel 

kavramı değiştirmez ve anayasal yargı incelemesinde ölçütlüğü ortadan 

kaldırmaz. Adalet Bakanlığından bilgi alınması da adil yargılanmada, kamu 

gücü kullanılırken neden böyle yapıldı? Her şey belirgin ve berrak olsun. Belki 

burada şu söylenebilir: Hangi kamu birimi bu kamu gücünü kullandı, ondan 

bilgi alınabilirdi. Zaten yasanın izleyen maddelerinde her türlü bilgi ve belge 

alınabileceği, hatta duruşma yapılacağı da öngörüldüğüne göre, böyle bir 

bilginin alınmasında bir isabetsizlik olmadığını düşünüyorum.

Herhangi bir konuşmacı cevap verebilir. Yasadaki tedbir, daha esastan 

karar vermeden, tedbir nasıl uygulanacaktır, neler tedbir konusu olacaktır? 

Bir de Sayın Şahbaz'a aktarıyorum. Kanun yolu veya yargı yolu 

öngörülmemişlere karşı bireysel başvuru olanağı yok denirken, yasanın 47. 

maddesinin 3. fıkrasında; başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu 

öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihle, varsa uğranılan zararın 

belirtilmesi gerekir anlatımı bir çelişki oluşturmuyor mu? Teşekkür 

ediyorum.

TÜLAY TUĞCU (Oturum Başkanı)- Evet, soruyu unutmadan 

cevabını alalım, Buyurun Sayın Çelebi.

Doç. Dr. ECE GÖZTEPE ÇELEBİ (Bilkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi-Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi)- Sayın Apalak haklı, kanun 

yollarında gözetilmesi gereken hususlar inceleme konusu yapılamaz diyor. Bu 

ifade zaten Anayasa şikâyetinin esasını anlamamış. Çünkü kanun yolunda 

gözetilmesi gereken hususların en başında temel hak ve özgürlüklerin ihlal 

edilip edilmediğini de içeriyor, ama kanun yolunda gözetilmesi gereken temel 

hak ve özgürlüğe ilişkin olmayan esasları Anayasa Mahkemesi inceleyemez 

anlamında anlamamız gerekir bunu. Yani kanun yolunda gözetilmesi gereken 

esaslara, Anayasa Mahkemesinin zaten incelemeyeceği, Anayasa şikayetinin 

esasını oluşturan maddi temel hak ve özgürlüğe aykırılık dahildir. Anayasa 

Mahkemesinin önüne geldiğinde, Anayasa Mahkemesi bu büyük yığının 

içinden sadece temel hak ve özgürlükle olan kısmı alacaktır. Diğer hususları, 

söylediğiniz bütün esasa ve usule ilişkin hususları dikkate almayacaktır.

İkincisi, yasaya karşı Anayasa şikâyeti. Dediniz ki, yasa henüz 

uygulanmadığı için bu kamu gücü işlemine karşı doğrudan başvuru 

yapılamaz, ama Almanya örneğinde verdiğim gibi, bazen yasa ya da Anayasa 

Mahkemesinin önüne gelen birçok kanunda olduğu gibi bir reel bir idari 
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işlemle yapılması gereken bir hususa ilişkin olabilir ya da uygulanması zaten 

sizin en başta yaşam hakkınızı ihlal ediyor olabilir. Yani Almanya'daki 

örnekte, sizin bir uçağa binmeniz, o uçağın düşürülmesi, sonra da 

mirasçılarınızın dava açmasının beklenmesi. Yani yasanın uygulanması zaten, 

sizin doğrudan doğruya bir hakkınızı ihlal edecekse, araya bir idari işlemin, bir 

reel işlemin girmesi gerekmiyorsa, ancak bu durumda Anayasa 

Mahkemesinin güncel, doğrudan bir hak ihlali potansiyeli görerek incelemesi 

söz konusu olacak. Yoksa bütün yasalara karşı elbette değil. 

Almanya'da da bu var, ama Anayasa Mahkemesinin ilk incelediği, güncel 

doğrudan bir hak ihlali potansiyeli söz konusu mu ve bunu çok dar tutuyor. 

Bu verdiğim örnek aslında çok açık bir örnek. Yani uygulanmasını beklersem 

evet, ben yokum, ama mirasçılarım ileride tazminat da dâhil alabilirler. O 

zaman yaşam hakkınızı ihlal ettik, kusura bakmayın diye devletten bir mektup 

alırsınız ancak mirasçılarınız olarak. 

İkincisi, yasada –ben demin onu iyi ifade edemedim- 49/2 diyor ki; 

bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi halinde, 

başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilir. Buraya kadar 

hiçbir itirazım yok. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde görüşünü yazılı 

olarak mahkemeye bildirir. Bu nasıl bir görüş olabilir? Yani şunu mu diyecek 

Adalet Bakanlığı: Bu dava çok önemli, ama Strazburg'a gitmesin, siz bunu 

kabul edin, işi burada kapatın, Strazburg'a gidip rezil olmayalım mı diyecek ya 

da yok ya gitsin, nasıl olsa Strazburg'dan da bir şey çıkmaz, siz ret kararı verin 

mi diyecek? Yani buradaki görüş beni çok irite ediyor. Bir mahkeme, bir dava 

dosyası hakkında Adalet Bakanlığı bir mahkemeye nasıl bir görüş bildirebilir? 

Anayasa 138 çok açık, ne diyor Anayasa 138? Diyor ki; hiçbir organ, makam, 

merci mahkemelere ve hâkimlere emir-talimat veremez, genelge 

gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor, 138/2. 

Şimdiki buradaki görüş, 138/2'de görüş yok, ama bence bu telkin ya da 

tavsiye kapsamında değerlendirilebilecek bir şey. 

TÜLAY TUĞCU (Oturum Başkanı)- Şevket Bey sorunuzu çok 

genişlettiniz, başka söz isteyenler de var, süremiz çok az. Evet Sayın Şahbaz.

Doç. Dr. İBRAHİM ŞAHBAZ (Yargıtay Üyesi)- Öncelikle buna 

yanıt vereyim. Adalet Bakanlığına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

bakımından bildirim olabilir. O ne zaman olur? Anayasa Mahkemesi 

kararından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giderken olur. O zaten 

işliyor şu anda Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, ama kamu kurumlarının davanın 
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tarafı olmadığı, bireylerin kendi aralarındaki davalar bakımından, bireysel 

başvurunun taraflardan birine bildirilmemesine rağmen Adalet Bakanlığına 

bildirilmesi hakikaten dikkat çekici. Onu böyle cevaplandırmış olayım.

Gelelim ikinciye, 47/3 yasa. Şimdi benim verdiğim örnek şu: Elbette 

olağan yasa yolları varsa onların tamamı bitirilecek, onu yazıyor zaten. Ben 

şeytanın avukatlığını yaparak, gitse de sonuç alamıyorsa, böyle bir başvuru 

yolu da yoksa kişi de zarar görüyorsa, en güzel örneği de işte tutuklu. Yasanın 

öngördüğü süreyi de geçmiş, halen devamına diyorsa mahkeme, bunda biz 

bireysel başvuruyu kabul etmeyeceksek, niçin Anayasaya almış olacağız ki? 

Benim vurgum bu. Bu her olayda olmaz, ama olan olaylar bakımından bunu 

örneklemek durumundayım.

Yine Ceza Kanunu 301'le ilgili, zarar görmemiş, iç hukuku tüketmemiş, 

diyor ki ben bu işi araştırdığım için hakkımda dava açılabilir, işte Adalet 

Bakanlığı izin verirse. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, izin 

verebilir, şimdiki Adalet Bakanı izin vermeyeceğim, dava açtırmayacağım 

dese de, hükümet değişebilir. Dolayısıyla güvenceli değil, ileride olasılık 

kuvvetli, ben ihlal görüyorum dedi. Ne iç hukuk tüketti, ne yasa yoluna 

başvurdu. O açıdan hakkı güçlendirmek durumundayız. Somut normla ilgili 

açıklayamadım yarım kaldı, ama bir şey diyemiyorum şimdi, orada da farklı 

bir görüşüm var, onu şimdi açıklamayacağım. Teşekkür ederim. 

Av. ERDAL BÜLENT ÖZAKI- Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Evvela bu konu çok yeni bir konu olduğu için, konuşmacıların metinlerinin 

bizlere sunulmasını rica edeceğim. Çünkü bu konu işlenmiş ve sözle de 

anlatılmış olması yetersizdir. Bizlere eğer takdim edilecek olursa, bundan 

memnuniyet duyacağım.

Soruma gelince, kanun yollarının tüketilmesi keyfiyeti söz konusu, ama 

kanun değişikliği lazım ve kanunun yapılması iktiza eder şeklinde bir cevap 

verilecek olursa bir kurum tarafından. Örnek verecek olursam, Sosyal 

Güvenlik Kurulu bir cevap veriyor, diyor ki bu kanunun değişikliğini 

gerektirir. Mesele de şöyle; şimdi Harp okullarının malum biliyorsunuz 

yüksekokul durumundadır, kanunla yüksek okul olduğunu da tespit 

edilmiştir. Orada öğretim görevlisi olan kişilerin ek göstergesi 3000 lira, ama 

diğer akademi olsun ve üniversitelerde olsun okutmanların ve öğretim 

görevlilerinin ek göstergesi 3600 lira. Şimdi burada verilen cevap şu: Kanun 

değişikliğini gerektiren bir konudur ve Harp okullarında böyle bir kanuni 

uygulama yoktur, kanun değişikliği olmadan da ek göstergenin 3600 lira 
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olarak uygulanması mümkün değildir.

Bunun kıyas yoluyla da uygulaması mümkünken, neden acaba kanun 

yolunun başvurulması şeklinde yapılmasının kabul edilmemesi ve neticede 

mutlak surette bir kanun değişikliğine başvurulması gerektiğinin bildirilmesi. 

Bu halde Anayasa Mahkemesine özel olarak başvuruda bulunmak mümkün 

olamayacak mıdır? Sorum budur, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Doç. Dr. İBRAHİM ŞAHBAZ (Yargıtay Üyesi)- Yani şimdi burada 

tabi şöyle bir durum var. Ben bir adım daha ileri atayım, sorunuz çok güzel. 

Bence yasa boşlukları bakımından da Anayasa Mahkemesinin bireysel 

başvuruda değerlendirme yapması lazım. Bizim Anayasa Mahkememizin 

90'lı yılların başında kadın haklarıyla ilgili, eski Medeni Yasadaki kadın-erkek 

eşitliğine -151'le ilgili değerlendirme- aykırılıkların tamamının tespitini 

yapmıştı ve Medeni Yasa bugün o karardan sonra değişti. Anayasa 

Mahkemesi yetkili olmadığı için, diğerlerini tespit etti, kenara bıraktı.

Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birçok kararında, demin 

saydığım tutuklulukla ilgili olanlar da dahil, iç hukukta güvenceli bir yasal 

düzenleme yoktur, yetersiz. O bakımdan Türkiye'de hep yanlış anlaşılan bir 

şey var. Yargı kararları, yargı kararı, hepsi yargı değil ki. O kararları iyi 

inceleyelim, yasamanın pasif  kaldığı, gereğini yapmadığı hallerden de ihlal 

var. Kararlar içerisinde gizli, ama ne çare ki önüne yargı kararı gittiği için 

eleştirilen, ihlal gören yargı kararı oluyor.

O bakımdan bence Anayasa Mahkemesinin bunlara da bakması lazım. 

Hatta ben söyleyemedim dedim, sorduğunuz için cevaplandırayım. Bireysel 

başvuruda somut normun da işlemesi lazım. Yasanın kendisi aykırıysa, ilgili 

yargı düzeni içerisinde yasaya uygun olarak uygulanmış, hâkimin yapacağı bir 

şey yok. Belki yapacağı Anayasa 90/sona göre sözleşmeyi dikkate alırdı, eğer 

leheyse sözleşme iç hukuktan, onu uygulayabilirdi, ama uygulamadı, direkt 

yasayı uyguladı. Anayasa Mahkemesine geldi, dedi ki ihlal var, fakat kararı siz 

yasaya uygun değerlendirmişsiniz, yasanın kendisi Anayasaya aykırı diye iptal 

etmesi gerekiyor. Ben her iki açıdan da size katılıyorum. Zaman olmadığı için 

bunu açıklayamadım. Gerekçemiz de var, düzenleme var. Diyor ki; dosya 

üzerinden incelemedir bireysel başvuruda, gerek görürse duruşma açar, hatta 

ilgilileri çağırır diyor. Bunun bir esprisi olması lazım, her ne kadar taslakta 

vardı da çıkartılar ise de, engel yok. 

Yüce divanla, siyasi parti kapatmalarda açık hüküm olmamasına rağmen 

Anayasa Mahkemesi haklı olarak bu yetkiyi kendinde gördü. Aynı yetkiyi 
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bireysel başvuruda da dikkate alması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür 

ederim.

TÜLAY TUĞCU (Oturum Başkanı)- Efendim ilginin ve sorunun 

çok olduğunu görüyorum, bundan memnuniyet duyuyorum. Ancak 

üzülerek söylüyorum ki 11.30'da ikinci oturum var, salonu boşaltmamızı 

istiyorlar. O nedenle hepinize teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. 

(Alkışlar)

SUNUCU- Açık oturumumuza katılan siz değerli konuklarımıza, Sayın 

Oturum Başkanı ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyor, plâketlerini takdim 

etmek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Orhan 

Şimşek'i sahneye davet ediyorum. (Alkışlar)

Sayın Tülay Tuğcu, Sayın Doç. Dr. Ece Göztepe Çelebi, Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Nezahat Demiray ve Sayın Doç. Dr. İbrahim Şahbaz. 
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Av. Hakkı Suha OKAY
Ankara Barosu 

OTURUM BAŞKANI

Değerli dinleyenler, Ankara Barosu tarafından organize edilen ve bu yıl 

altıncısı gerçekleşen ve geleneksel hale gelen Ankara Barosu Hukuk 

Kurultayına hoş geldiniz. Bugün çok değerli dört meslektaşımla, kanımca 

Sayın Masarifoğlu da biraz sonra aramıza katılacak. Hak arama özgürlüğünü 

sınırlayan normatif  düzenlemeler üzerine bir panel gerçekleşecek ve de hak 

arama özgürlüğüne ilişkin olarak kısaca ben de düşüncelerimi sizlerle 

paylaşmak istiyorum.

Değerli dinleyenler, Anayasalar iki temel esası belirler. Bir, siyasal 

rejimlerdir, bir de insan haklarıdır. Siyasal rejimler ülkelere göre değişkenlik 

gösterir. Ancak insan hakları sürekli değişen, dinamik ve gelişen bir yapıdır. 

Çok doğaldır ki, insan haklarının bu değişimi ve gelişimi bazen sınırları vardır. 

Bu sınır genelde kamu düzeni diye adlandırılır, ama önemli olan bu 

sınırlamaların hukuk dışı olup olmayacağıdır. Eğer bu sınırlamalar hukuk 

dışıysa, o zaman bu normatif  düzenlemelerin ötesine varılır veyahut da bu 

normatif  düzenlemelere rağmen hukuksuzluk devam ederse, o zaman bu 

normatif  düzenlemelerin de pratikte hiçbir yararı olmaz.

Ancak bu konuları tabi çok değerli panelist arkadaşlarım tartışacak. Ben 

bu kurultayın yönergesi doğrultusunda ve önünüzdeki listedeki sıraya göre 

değerli panelistlere söz vereceğim. Her bir panelistin 20 dakika konuşma 

hakkı var, bu da aşağı yukarı 1 saat, 20 dakika oluyor. Panel için ayrılan süre bir 

buçuk saat, bu süre içerisinde en geniş manada bu normatif  düzenlemeleri 

birlikte değerlendireceğimize inanıyorum ve ilk sözü hemen sağ yanımda 
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bulunan meslektaşım Av. Mehmet Cengiz'e veriyorum.

Av. HAKKI SUHA OKAY (Oturum Başkanı)- Sayın Masarifoğlu'na 

teşekkür ediyoruz. Sayın Masarifoğlu hak ve hak arama özgürlüğünün tanım 

ve tarihçesiyle bizleri bilgilendirdi. Ayrıca çok önemli açıklamalarda bulundu, 

ama bir-iki kesitine ben de eklemede bulunmak istiyorum izniyle.

Evet, 12 Eylül 2010'da kabul edilen Anayasa değişiklikleri ile HSYK'daki 

kınama, uyarma, yer değiştirmenin idari yargı yolu açıldı, doğru veyahut da 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı imkânı tanındı doğru, ama 

başvurulacak makam ortadan kalktı. Başvurulacak makam siyasi iktidar 

oldu. Yani bakıyorsunuz yargı bağımsızlığı bitmiş, kuvvetler ayrılığı ortadan 

kalkmış, yargı birliği kurulmuş, iktidar başvuru makamı olmuş, ama 

başvurulacak konular, imkânlar yaratılmış. Eğer bu kararı verecek olan bu 

makamlarsa, o zaman bunlar için başvurmanın da şu aşamada çok bir pratik 

yararı kalmadığını ifade etmek istiyorum.

Yine bir eklemede bulunmak istiyorum, çok doğru olarak bir tespitte 

bulundu, Torba Yasa. Tarihini yanlış hatırlamıyorsam 17 Eylül 2011 

tarihinde bir Torba Yasa çıktı, Ekonomi Bakanlığıyla ilgili. O Torba Yasanın 

8'den 16. maddesine kadar 8 maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının Yasası ve 

orada Diyanet İşlerinin kuran kurslarıyla ilgili -bir sürü çarpıcı düzenleme 

var- hem açılış, hem de yaş sınırı kaldırıldı. Yani işte yaz döneminde 12, kış 

döneminde 15 olan, kuran kursuna Diyanetin denetimine ve iznine tabi olan 

kuran kurslarına katılımda ki, o yaş sınırı kaldırıldı. Şimdi kaç yaşında olursa 

olsun, hangi zaman diliminde olursa olsun, kuran kursuna gidilebilecek ve 

daha hazini de bu düzenleme fark edildiği halde de Anayasa Mahkemesine 

gitmedi, Anayasa Mahkemesinin de bu yönde birçok kararı olmasına 

rağmen.

Söylemek istediğim şu: Evet, bizler vatandaş olarak belki o kanun 

hükmündeki kararnamesiyle, o yetki kararnamesiyle yapılan düzenlemeleri 

izlemiyoruz, ama bir bakıyorsunuz Ekonomi Bakanlığıyla Diyanet değişiyor 

ve daha faciası, Anayasa açık hükmüne rağmen yargı düzenlemelerinin 

tamamı kararnameyle düzeltilmeye başlandı. Çok daha hazinidir ve maalesef  

bunlarla ilgili de Anayasa Mahkemesinden hiçbir karar çıkmıyor. 

Zannederim Masarifoğlu'nun söylediği temyiz harcının davalı dilekçesini 

yazan bendim diye düşünüyorum. 

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası değerli meslektaşımız Av. 

Hüseyin Özbek'te, İstanbul Barosu Genel Sekreteri. Sayın Özbek buyurun, 
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teşekkürler.

Av. HAKKI SUHA OKAY (Oturum Başkanı)- Sayın Özbek'e biz de 

teşekkür ediyoruz. Sayın Özbek Cumhuriyet ve Cumhuriyetin değerlerini 

rövanşist bir anlayış ile dönüştürmeye çalışan yeni bir Anayasa çalışması 

çabası içinde olunduğunu ve bu anlayışın yeni oluşumunu, geçmişe kıyasen 

uygulama anlamında ve kurallar anlamında da, pek kendisi için güven verici 

olmadığını bizlerle paylaştı. Bunun yanı sıra hak arama özgürlüğünün önünde 

yasal engellerin yanı sıra, bir anlayış engeli olduğunu da ifade etti. Kendisine 

çok teşekkür ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım 10 dakika geç başladı programımız, ama olağan 

süresinden de zannederim bir 30 dakika sarktık. Değerli arkadaşlarım çok 

güzel düşüncelerini, duygularını ifade ettiler, bizlerle paylaştılar. Ben olağan 

bir panel sürecinde soru-cevapla da devam etme imkânı olduğunu biliyorum, 

ama saat 13.30'a geldi. Dilerseniz bu paneli burada sonlandıralım. Bundan 

sonra da programı olan arkadaşlarımız var, bir ara da veriliyor. 

Onun için katıldıkları için çok değerli panelist arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyoruz. Siz değerli dinleyenleri, çok özenli dinlediğiniz için sizlere teşekkür 

ediyoruz ve Ankara Barosunun bundan sonraki süreçte de hukuka ve yargıya 

ve savunmaya katkı veren bu tür kurultayların geleneğini bozmadan 

sürdüreceği inancıyla hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, 

çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Av. Mehmet CENGİZ
Ankara Barosu

Oturumumuzun konusu, “Hak Arama Özgürlüğünü Kısıtlayan 

Normatif  Düzenlemeler”. Bu başlık, çok kapsamlı, süremiz ise sınırlı. Bu 

nedenle sunuşumuzda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “Birinci 

Kitap”,  “Altıncı Kısım”,  “Birinci Bölüm”ünde, “Savunma” genel başlığı 

altında yer alan düzenlemeler ile savunma için ciddi tehditler oluşturan 

yaygın bazı uygulamalar üzerinde duracağız.

Belki de, “normatif  düzenlemeler”den çok, “pratik uygulamalar” 

üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü, “hukuk” bir üst yapı kurumudur ve alt 

yapıya göre şekillenir.

ŞÜPHELİ YA DA SANIĞIN          

MÜDAFİ YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKI

CMK'nun 149. maddesinde “şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi” 

düzenlenirken;

- Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında 

bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabileceği,

- Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukatın hazır 

bulunabileceği,

-Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, 

şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma 

ve hukuki yardımda bulunma hakkının engellenemeyeceği ve 

kısıtlanamayacağı öngörülmüştür.

Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi ile bu 

kanunun kapsamına giren suçlarda bu düzenlemelerin geçerli olmayacağı;

-  Şüphelinin gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki yardımından 

yararlanabileceği, 

- Kolluk tarafından ifadesi alınırken ancak bir müdafiin hazır 
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bulunabileceği,

- Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkının, C. Savcısının 

istemi üzerine, hâkim kararıyla, yirmi dört saat süre ile kısıtlanabileceği 

belirtilmiştir.

Uygulamada, TMK ile getirilen bu kısıtlamalarla da yetinilmemekte, 

Silivri'de sürdürülmekte olan yargılamalarda -herhangi bir yasal dayanak 

gösterilmeksizin- kovuşturma aşamasında dahi en çok üç avukat 

sınırlaması getirilmektedir. Hatta -daha sonra açıklayacağımız gibi- bu sınırlı 

sayıdaki avukatın, yargılanmakta olan müvekkiline hukuki yardımda 

bulunması ve tutuklu müvekkili ile görüşmesi, Özel Görevli Mahkeme 

kararlarıyla engellenmektedir.

Her ne kadar CMK'nun 154. maddesinde avukatın tutuklu müvekkili ile 

“her zaman” görüşebileceği belirtilmişse de bu, mesai saatleri ile sınırlı olarak 

uygulanmaktadır. Verilen hukuk mücadelesi sonunda, bazı cezaevlerinde bu 

durum düzeltilmiş, avukatın tutuklu müvekkili ile mesai saatleri dışında da 

görüşmelerine olanak tanınmaya başlanmıştır.

AVUKATA DOSYAYI İNCELEME

VE BELGE ALMA YASAĞI GETİRİLMESİ

CMK'nun 153/1. maddesinde düzenlenen, müdafiin soruşturma 

evresinde dosya içeriğini inceleme ve örnek alma hakkı, 2. fıkra ve TMK'nun 

10/d. maddesi ile “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise” 

kısıtlanabilmektedir.

Her ne kadar, CMK'nun 153/3. maddesinde bu kısıtlamanın, yakalanan 

kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı 

geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin 

tutanaklar hakkında uygulanmayacağı belirtilmiş ise de; TMK'da bu şekilde 

bir hüküm bulunmadığı için bu ayrım, o kapsamdaki suçlar söz konusu 

olduğunda uygulanmamaktadır. Oysa, esas olanın özgürlüktür. Kısıtlama için 

özel düzenleme gerekir. 

Kaldı ki, TMK'nun 10/1. maddesinde, “Bu kanun kapsamına giren 

suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 ilâ 252'nci 

maddelerinde hüküm bulunmayan hususlarda diğer hükümleri uygulanır. 

Ancak;…” denildikten sonra CMK'da olup da uygulanmayacak hükümler 

arasında CMK'nun 153/3. maddesi sayılmamıştır.

Bu yasal düzenlemelere rağmen, savunma hakkının yok edilmesi anlamına 
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gelen bu uygulama sürdürülmektedir. Bu yaklaşım ve uygulama ile kişi, 

hakkında kamu davası açılıncaya kadar geçecek aylar boyunca ne ile 

suçlandığını bilmeyecektir. Yine bu şüphelinin savunmasını üstlenen avukat 

da bu süre içinde müvekkilinin ne ile suçlandığını ve hatta savunmasının ne 

olduğunu tam olarak öğrenemeyecek, bunları bilmeden “savunma” 

yapacaktır.

AVUKATIN MÜVEKKİLİ İLE GÖRÜŞME

VE YAZIŞMASININ DENETLENMESİ    

CMK'nun 154. maddesinde “Şüpheli veya sanık, vekâletname 

aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 

duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları 

denetime tabi tutulamaz” denilmektedir.

Bu güvence de yine TMK'daki düzenlemeler ile ortadan kaldırılmıştır. 

Anılan yasanın 10/c. maddesine göre; avukatın örgütsel amaçlı 

haberleşmelere aracılık ettiğinden şüphelenilmesi halinde, hâkim kararıyla 

görüşmede bir görevlinin hazır bulunmasına karar verilebileceği gibi, avukat 

ile müvekkili arasında alınıp verilen belgeler incelenebilir. Hâkim, bu 

belgelerin kısmen veya tamamen verilmemesine karar verebilir.

İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

CMK'nun, “Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 

Denetlenmesi”ne ilişkin hükümleri de uygulamada hiçe sayılmaktadır.

CMK'nun 135, 139 ve 140. maddelerine göre, iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınabilmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ya da 

teknik araçlarla izleme yapılabilmesi için, “suç işlendiğine ilişkin kuvvetli 

şüphe sebeplerinin varlığı” dahi yetmemekte “başka suretle delil elde 

edilmesi imkânının bulunmaması” da gerekmektedir.

Hal böyle iken, iletişimin tespitine ilişkin kararları inceleyiniz, 

hiçbirisinde, başka suretle delil elde edilmesinin neden imkânının 

bulunmadığı açıklanmamaktadır.

135/2. maddede; “Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekilebilecek kişilerle 

arasındaki iletişim kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu 

durumun anlaşılması halinde, alınan kayıtlar derhal yok edilmektedir” 

deniliyor.

Oysa, bırakınız yasanın 45. maddesinde sayılan bu kişiler arasında kayda 

alınan iletişimin “derhal yok edilmesi”ni, iddianamelere aktarıldığını, suç 
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kanıtı olarak kullanıldığını görmekteyiz.

Keza, yasanın 46/a. maddesinde avukatlar veya stajyerleri veya 

yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla tanıklıktan çekinme hakkı bulunduğu 

halde bunların da iletişim kayıtları da kayda alınıp suç kanıtı olarak 

kullanılmaktadır.

CMK'nun 135/3 ve 140/4. maddelerine, 2005 yılında eklenen cümleler 

ile “örgütlü suçlar”da müteaddit kararlar verilerek, iletişimin tespiti ve 

teknik araçlarla izlemeye süresiz olarak olanak tanınması, temel hak ve 

özgürlüklerle bağdaşmamaktadır.

ARAMADA EL KONULACAK YA DA EL KONULAN 

BELGELERİN

EMNİYET BİRİMLERİ TARAFINDAN İNCELENMESİ

CMK'nun 122. maddesine göre, aramada el konulan belge veya kâğıtları 

inceleme yetkisi, yalnızca C. Savcısı ve hâkime ait olduğu halde, uygulamada 

bunlar yasaya aykırı biçimde emniyet birimlerince incelenmektedir. Mevcut 

kovuşturma dosyaları bunun onlarca örneğiyle doludur.

AVUKATLARIN YAZIHANELERİNİN VE KONUTLARININ

ARANMASINA KARAR VERECEK MERCİ

CMK'nun, genel olarak “arama kararı”nın düzenlendiği 119. maddesinde 

“hâkim kararı”ndan söz edildiği halde; CMK'nun130/1. maddesine göre 

avukat yazıhaneleri ve Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesine göre de avukat 

yazıhaneleri ve konutları “ancak mahkeme kararı ile” aranabilir.

Hal böyle iken, uygulamada avukat yazıhaneleri ve konutlarının 

aranmasına ilişkin kararlar, Özel Görevli Mahkemelerin yedek hâkimlerince 

verilmektedir.

İtirazlara rağmen, ısrarla sürdürülen bu uygulama, savunmaya bakıştaki 

sakatlığı göstermesi bakımından anlamlıdır.

ÖZEL GÖREVLİ SAVCILARIN VE MAHKEMELERİN

YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA İŞLEM YAPMASI VE KARAR 

ALMASI

Ceza Usul Hukukunda “yetki”ye ilişkin düzenlemeler, adil yargılanma 

hakkının bir güvencesi olarak öngörülmüştür.

CMK'nun 161. maddesinde C. Savcılarının görev ve yetkileri 

belirlenirken, “nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir 

işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet 
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savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister” deniliyor.

162. maddede de; “Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından 

yapılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek görürse, istemlerini bu 

işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bildirir. Sulh ceza hâkimi istenilen 

işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek karar verir ve 

gereğini yerine getirir” hükmüne yer veriliyor.

Özel Görevli Mahkemeler ve bu mahkemeler nezdindeki Özel Görevli 

Savcıların yetkilerinin düzenlendiği 250 vd. maddelerde de, bunu aksine bir 

hüküm bulunmamaktadır.

Hatta bunu teyit eden düzenlemeler vardır. 250. maddede Özel Görevli 

Mahkemelerin yetki alanları belirlenmiştir. 251. maddede de suç, ağır ceza 

mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise Özel Görevli Savcının 

suçun soruşturulmasını, işlendiği yer C. savcısından isteyeceği; hâkim kararı 

gerektiğinde, HSYK tarafından o bölgede bu işlerde görevlendirilen ağır ceza 

mahkemesi üyesine başvurulacağı öngörülmüştür.

Hal böyle iken, Türkiye'nin her yerinde yapılacak arama kararlarının, 

Beşiktaş'ta konuşlanan Özel Görevli Savcıları'nca istendiğini, yine İstanbul 

ve çevresi için yetkilendirilen Özel Görevli Mahkeme hâkimleri tarafından 

verildiğini görüyoruz. Hatta bu Özel Görevli Savcılar, bizzat Ankara ve 

İzmir'e giderek işlem yapıp ifadeler almaktadırlar.

MÜDAFİLİK GÖREVİNDEN YASAKLAMA VE DİĞER 

DAVALAR DÂHİL AVUKAT İLE TUTUKLUNUN 

GÖRÜŞEMEMESİ

Savunma hakkını kısıtlayan bir diğer düzenleme, CMK'nun 151/3. 

maddesinde yer almaktadır. 25.05.2005 tarihinde eklenen bu fıkraya göre; 

TCK'nun 220 ve 314. maddelerinde sayılan suçlar ile terör suçlarından 

tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik ve vekillik görevini üstlenen avukat, 

hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle kovuşturma açılması halinde, 

tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten 

yasaklanabilmektedir.

Hatta bu yasaklı avukat, başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya 

vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret 

edemeyecektir (Md. 151/6).

Yakın zamana kadar pek etkisi hissedilmeyen bu düzenleme de, son 

zamanlarda, Özel Görevli Mahkemelerce istenmeyen avukatlar için 
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uygulanmaya başlanmıştır.

AVUKATLARIN DURUŞMALARA KATILIMININ 

YASAKLANMASI

CMK'nun 252/1-f. maddesi, savunmaya yönelen önemli bir tehdit 

oluşturmaktadır. Aslında sanıklar için düşünülen ve avukatlar için de 

genişletilen bu hükme göre; Duruşmanın düzenini bozan avukat, o günkü 

duruşmanın tamamına çıkmamak üzere duruşma salonundan çıkarılır. Sonra 

gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam 

edeceği anlaşılırsa duruşmalara yokluğunda devam edilmesine karar 

verilebilir. Daha sonraki oturumlarda da duruşma düzenini bozmakta ısrar 

etmesi halinde, bir daha aynı dava ile ilgili oturumların tamamına veya bir 

kısmına katılmamasına da karar verilebilir.

Hukuk davalarında benzeri durumlarda ne yapılacağına ilişkin 

düzenleme, yeni yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu'nun 79. maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemede; avukatın 

duruşma salonundan çıkarılması değil, yalnızca duruşmanın ertelenmesi, 

baroya ve gerekiyorsa C. Savcılığı'na bildirimde bulunulması öngörülmüştür.

Savunmanın, ceza yargılamasında hukuk davalarından daha az önemli 

olduğu ileri sürülemeyeceğine göre, CMK'daki bu hükümlerin derhal 

kaldırılması gerekir.

Özellikle Silivri'de sürdürülmekte olan yargılamalarda, bu hükümler sıkça 

ve ölçüsüzce uygulanır olmuştur. Bazı avukatlara, 16 oturum duruşmalara 

katılmama yaptırımı uygulanmış ve uygulanmaktadır. Üstelik, yasada aşamalı 

olarak belirlenen düzenlemeye uyulmaksızın.

SAVUNMAYA SÜRE SINIRI

Silivri'de sürdürülen özel yargılamalarda, özel bir usul hukuku 

uygulanıyor olsa gerek ki, avukat sayısının 3'le sınırlanmasıyla yetinilmemiş, 

savunmaya süre itibariyle de sınırlama getirilmiştir.

Ara kararlarıyla, sanığın ve avukatının yapacağı sözlü talep ve 

savunmalarının sınırı, ayda 15 dakika olarak belirlenmiştir.

SAVUNMA DOKUNULMAZLIĞI

VE SAVUNMAYA UYGULANAN CEZAİ YAPTIRIMLAR

Yine Silivri'de sürdürülen özel yargılamalarda sanıklara tanınan bu sınırlı 

savunma hakkı kapsamında yazılan ve söylenenler hakkında peş peşe suç 

duyurularında bulunulmakta ve hakaret davaları açılmaktadır.
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Çok sayıda sanığın yanısıra, pek çok avukat da, Adalet Bakanlığı'nın 

aksatmaksızın ve bekletmeksizin verdiği soruşturma izni doğrultusunda 

Silivri mahkemelerinde yargılanmaktadır. Bugüne değin, savunmalar 

nedeniyle onlarca yıl hapis cezası verilmiştir.

Oysa, TCK'nun, “savunma dokunulmazlığı”na ilişkin 128. maddesine 

göre: “Yargı mercileri ve idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ve sözlü 

başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut 

isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde ceza 

verilmez”.

Anılan maddenin gerekçesinde, “savunma dokunulmazlığı”nın 

uygulamada geniş yorumlanması gerektiği belirtilerek şöyle deniliyor: “Somut 

uyuşmazlıkla ilgili olmakla birlikte, iddia ve savunma sınırını aşan hakareti 

mutazammın yazı ve sözlerin iddia ve savunma kapsamında mütalaa edilmesi 

mümkün değildir. Ancak, bu ifadelerin kullanılmasına müsamaha ile 

bakılabilir. Çünkü, bu gibi durumlarda iddia ve savunmanın sınırı genellikle 

öfke ve gazabın etkisiyle aşılmaktadır. Aslında öfke ve gazap hali, 

kusurluluğun bir unsuru olan irade yeteneğini etkileyen bir faktördür ve bu 

durum, kişinin işlediği hakaret suçu dolayısıyla kusurunun tespiti bağlamında 

değerlendirilmelidir”.

SONUÇ

Dikkat edilirse, örneklerini çoğaltabileceğimiz bu hak ihlalleri genellikle 

uygulamadan kaynaklanmaktadır. Pek çoğunun dayanağı, CMK'nun, Özel 

Görevli Mahkemelere ilişkin 250-252. maddeleri ile Terörle Mücadele 

Kanunu'dur.

Bunların yürürlükten kaldırılması, hukuk sistemimizde bir boşluk 

yaratmayacağı gibi, savunma hakkına yönelik tehdit ve sınırlamaların bertaraf  

edilmesine önemli ölçüde katkı sunacaktır.

258



Av. Süleyman ÇETİN
Ankara Barosu

Hak arama özgürlüğü, insanlığın bireysel olarak varlığından günümüze 

tartışılan ve aslında doğuştan sahip olması gereken en temel yaşamsal hak ve 

özgürlüklerinden birisidir. Ancak insanlık tarihine bakıldığında bir çok temel 

hak ve hürriyetler gibi “Hak Arama Özgürlüğü” nün de gelişme süreci 

oldukça sancılı olmuş ve bu uğurda büyük mücadeleler verilmiştir. Bu 

mücadelelerin temel felsefesi ise; “Hak verilmez, alınır” olmuştur. Gerçekten 

de insanlık tarihinin sayfaları hak arama özgürlüğünün inanılmaz 

mücadelesine tanıklık etmiş ve halen de bu tanıklık sürmektedir.  

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 8.maddesinde; “Herkesin 

anayasa veya yasayla tanımlanmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı, yetkili ulusal 

mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.”  Diyerek hak arama 

özgürlüğünü tanımlamıştır. Yine aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin 13.maddesinde; “Hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, ulusal bir 

makama başvurma hakkına sahiptir.” Diyerek bu hakkı koruma altına almış 

bulunmaktadır.

Türk Hukuk Sistemi'nde ise en üst yasamız niteliğinde bulunan 

Anayasa'da hak arama hürriyeti, sivil ve siyasi haklar kategorisi içerisinde yer 

almaktadır. Anayasa'nın 74.maddesinde; “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili 

1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nin 16. maddesi: “ 

Hakları güvence altına alınması sağlanmamış, kuvvetlerin ayrılığı belirlenmemiş olan 

toplumlar asla Anayasaya sahip sayılmazlar ” şeklindeki düzenlemesi ile anayasal 

devletin temel şartının hakların güvence altına alınması olarak kabul etmiştir.
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dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM ne yazı ile başvurma 

hakkına sahiptir.” Şeklinde düzenleme altına almıştır.

Temel düzenlemelere bakıldığında, hakların bireyler tarafından esaslı 

şekilde kullanılabilmesinin temel unsuru, hakların 

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl 

edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada 

öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir” düzenlemesi de başlı başına 

en önemli normatif  sınırlamadır.

devletin koruma 

fonksiyonuna ulaşabilmesine ve koruyucu mekanizmaları harekete 

geçirebilmesine bağlıdır. Bu koruma olmalıdır ki, hakları ihlal edilen 

bireylerin, ihlalin önlenmesi ve ihlalin menfi etkilerini ortadan kaldırılması 

amacıyla yetkili yasama, idari ve yargılama makamlarına başvurabilmesi 

sağlansın. Yani hak arama özgürlüğü; aynı zamanda devlete olumlu 

düzenlemelerde bulunma yetkisi ( pozitif  edimler ) veren bağımsız bir haktır. 

Hak arama özgürlüğü kullanılırken devletin müdahaleden kaçınma 

yükümlülüğünün yanı sıra, devletin pozitif  yükümlülüklerini de yerine 

getirmesi zorunludur. Bu zorunluluk kendisini aynı zamanda yasaların 

düzenlenmesi ve hakların kullanımının özgürleştirilmesi süreçlerinde de 

kendisini göstermelidir. Hak arama özgürlüğü geçişli haklardan olup, başlı 

başına bir çok temel hak ve hürriyetlerin de temel taşı niteliğindedir. Örneğin; 

A.İ.H.S' in 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı ve mahkemeye 

ulaşma hakkı, hak arama özgürlüğü ile desteklenen ve hatta onun tarafından 

korunan bir haktır.

Türk Hukuk Sistemi'nde aslında hak arama özgürlüğünü kısıtlayan ve 

maalesef  bu kısıtlamalar yasalarla düzenlendiği için “yasal” olan ve ama 

hukuki/adil olmayan onlarca yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar 

hemen hemen Anayasa'da düzenleme ve koruma(!) altına alınmış tüm hak ve 

özgürlükler için geçerlidir. Ayrıca başta 1982 Anayasası'nın, Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması başlığı altındaki 14.maddesi bir 

kısıtlama maddesidir. Ayrıca, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının 

Durdurulması başlığı altındaki; “

 

Normatif  sınırlamalar Adil yargılanma, Örgütlenme, Toplanma, 

Yerleşme, Seyahat, Çalışma, Eğitim vb. alanlarda görülmektedir. Bu 

incelemede hak ve özgürlüklerdeki kısıtlamaların mesleğimizi yani savunma 

hakkını da ilgilendiren bölümleri üzerinde durulacaktır.  

260



CMK 250. MADDE: ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER

Suçsuzluk karinesi ve adil yargılanma hakkı kapsamında savunma 

hakkının kullanımını engelleyen özel yargılama usulleri, insan hakları ve 

hukukun üstünlüğü prensipleri ile bağdaşmamaktadır. 

Yine bu kapsamda yürütülen soruşturtmalarda, suç nitelemesi yasal olmasa 

da fiilen özel yetkili savcıların tekelindedir. Soruşturmaların, emredici 

hükümlerin aksine, çoğunlukla savcı yerine kolluk inisiyatifiyle yürütüldüğü 

düşünüldüğünde, bu tekel fiilen koruma tedbirlerini ve tutuklamaya karar 

verilen soruşturma sürecini, dış etkileri açık hale getirmektedir.

Bu fiili yetki, şüpheliler açısından düzenlemenin güvencesiz olan ve 

keyfiliğe olanak tanıyan hükümlerinden (CMK madde 251) yararlanmak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla “örgüt”, “cebir ve tehdit” ve “tanımlı suçlar” 

yönünden çoğu zaman zorlama yorumlarla suç (CMK madde 250) 

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu türden suçlamalara dayalı yargısal 

süreçlerin önemli bir kısmının beraatla sonuçlandığı, bir kısmında ise suç 

vasfının değişerek örgütlü suç kapsamından çıkarılarak ceza verildiği göz 

önüne alındığında zorlamaların yol açtığı adaletsizlik açıktır.

CMK madde 250-252 deki özel yargılama usulleri insan hakları ve 

hukukun üstünlüğü ilkeleri ile bağdaşmamakta, düzenlemelerin dışında, bu 

mahkemelerce de yapılan uygulamalarda genel ceza muhakemesi normlarına 

ve özel usullere de aykırılıklar bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek vermek 

gerekirse; CMK madde 98 koşullarına uygun bulunmayan yakalama emirleri 

verilmekte; arama ve el koyma tedbirlerine ilişkin koşullara uyulmamakta; 

bilgisayarlar, bilgisayar kütüklerinde yapılan aramalarda, her aramada kopya 

çıkarılarak ilgililere verilmemekte; haklarında adli kontrol kararı verilenler 

daha sonra tutuklanabilmekte; tutuklamalar koşulları bulunmasa varlıklarını 

sürdürmekte; özel yargılama usulünün uygulanmasına ilişkin kişi yönünden 

sınırlamalara uyulmamaktadır. Bunlara benzer aykırılıkları çoğaltmak 

mümkündür.

TUTUKLULUK SÜRELERİ

AİHM tutukluluk süresiyle ilgili bir üst sınır saptamıyor. Her olayın 

özelliklerine göre ayrı bir değerlendirme yapıyor. Ancak, uygulamaya 

baktığımızda, 2 yılı aşan tutukluluk süresini “makul süre” olarak kabul 

etmediğini görüyoruz. Aşağıdaki örneklerde bunu doğruluyor:

Yağcı ve sargın / Türkiye (1995) 2 yıl 2 ay; Bati ve diğerleri / Türkiye 
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(2004) 1 yıl 8 ay; Ahmet Özkan ve diğerleri / Türkiye (2006) 5 yıl 6 ay; Cahit 

Demirel / Türkiye (2009) 6 yıl 4 ay; Moiseyev / Rusya (2008) 2 yıl 6 ay; 

Mansur / Türkiye (1995) 5 yıl 3 ay; Klamecki / Polonya (2003) 2 yıl 3 ay; 

Kemmache / Fransa (1991) 2 yıl 10 ay; Kudla / Polonya (2000) 2 yıl 4 ay.

AİHM bu davaların tümünde sürenin makul olmadığına ve Sözleşme'nin 

ihlal edildiğine karar verdi. AİHM' nin daha uzun süreleri makul kabul ettiği 

tek tük istisnalar da var. Örneğin, W / İsviçre (1993) davasında, AİHM 4 yıl 

tutukluluk süresinin makul süreyi aşmadığı sonucuna vardı. Ancak, AİHM 

içtihadında istisnalar bile, bizim 10 yıllık sürenin çok altında.

12.01.2011 tarihli 6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK'da yer alamayan 
bir düzenleme getirilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre; HMK'nın “Harç ve 
avans ödenmesi” başlığı altındaki 120.maddesinde;

“Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı 
tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak 
zorundadır. 

Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu 
eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.”

Yapılan bu yeni düzenleme ile açılan davalarda peşin olarak alınan maktu 

ve nisbi olarak başvuru esnasında alınan mahkeme harçlarının yanı sıra, 

yaklaşık 500.TL tutarında “gider avansı”nı yatırmak zorundadır. Bu durum 

zaten mağdur olduğu için hakkını aramak amacıyla mahkemelere başvuran 

davacının ikinci kez mağdur edilmesinden başka bir şey değildir. Çünkü daha 

yargılama başlamadan ve hatta yine 6100 sayılı HMK ile getirilen “Ön 

İnceleme” aşamasına dahi geçilememektedir. Çünkü HMK'nın 

114.maddesinde sayılan “Dava Şartları” içerisinde; “Davacının yatırması 

gereken gider avansının yatırılmış olması” sayılmıştır. Yani ön inceleme 

aşamasına geçilebilmesi için gider avansının yatırılmış olması zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu düzenleme hak arama özgürlüğünün önüne geçen, 

engelleyen bir normatif  düzenlemedir. 

Bilindiği üzere avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da 

baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri 

suçlardan dolayı haklarında soruşturma Adalet Bakanlığı'nın vereceği “izin” 

üzerine yapılabilmektedir. (Av. K madde 58)

HMK 220.MADDE GİDER AVANSI YATIRILMASI 
ZORUNLULUĞU

AVUKATLIK KANUNU 58.MADDE
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Soruşturma öncesi Adalet Bakanlığı'nın “takip izni” bir “Dava 

Koşulu”dur. Takip izninde “uygunluk ilkesi” geçerlidir. Adalet Bakanlığı'nın 

kararı uygunluk ölçütü içinde gerçekleşmektedir. Değerlendirme uygunluk 

ölçütü ile yapıldığında, bunun bir idari karar sayılması ve idari yargı 

denetimine tabi tutulması gerekir. (A.Y madde 125)

Avukatlık Yasası'nın 58.maddesine göre, Adalet Bakanlığı'nın vereceği 

izin, idarenin “takdir yetkisi” içindedir. Bu vesile ile nasıl izin verilmemesi 

halinde buna karşı yargı yolu açık ise, soruşturma izni verilmesi halinde de, bu 

iznin verilmesinin de hukuka uygun olup olmadığının, yargı denetimi dışında 

tutulması mümkün değildir. Nitekim Danıştay 8.Dairesi 21.11.2001 günlü 

1999/3364 E. Ve 2001/5091 K. sayılı kararı ile yine aynı Dairenin 25.04.2000 

tarih, 1998/6425 E., ve 2000/3082 K. sayılı kararları da bu yöndedir.

Adalet Bakanlığı tarafından, soruşturma izni verilmemesi halinde, 

BUNU BİR İDARİ İŞLEM KABUL EDEREK YARGI YOLUNUN 

AÇIK OLMASINA RAĞMEN, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE 

İLİŞKİN KARARI BİR İDARİ İŞLEM KABUL ETMEMEK, HUKUKA, 

ADALETE, EŞİTLİK İLKESİNE, ANAYSAYA VE AİHS'NE 

AYKIRILIK TEŞKİL EDER. 

Takip izninin yasaya konulmasının nedeni, avukatların gereksiz ve haksız 

ceza takiplerine uğramamalarıdır. Ancak uygulama bu düşüncenin tamamen 

aksi yönünde seyretmekte, Adalet Bakanlığı adeta her izin istemine “olur” 

vererek yasa koyucunun amacının aksine davranış sergilemektedir. Bu 

nedenle takip izni kararlarına karşı idari yargı yolunun bulunduğu kabul 

edilerek, uygunluk ölçütünün yerinde kullanılıp kullanılmadığının idari 

yargıca denetlenmesi yapılmalıdır.*(GÜNER Semih-Avukatlık Hukuku shf. 

454)

CMK 231.MADDE : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASI

CMK 231/5 maddesine göre; “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan 

yargılama sonunda hükmolunan ceza, "iki yıl" veya daha az süreli hapis veya 

adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki 

sonuç doğurmamasını ifade eder.”

Ve 231/12.maddesinde de; “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kararına itiraz edilebilir.”
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Düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre, takibi ve 

soruşturulması şikayete bağlı suçlarda yargılanan sanıklara halk arasındaki 

deyimle; önce ölüm gösterilmekte sonra sıtmaya razı edilmektedir. Çünkü 

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı sadece ilk/yerel mahkeme 

aşamasında sanığa sorulmakta ve ona göre hüküm kurulmaktadır. Suçsuz 

olduğuna ve beraat edeceğine inan kişi daha baştan hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasını isteyip istemediği sorularak manevi bir baskı altına 

alınmaktadır. İstemese yargılama esnasında ortaya çıkacak nedenlerle 

mahkum olma korkusuyla yaşayacaktır, kabul ettiğinde ise yine yargılama 

sırasında ortaya çıkacak hukuka aykırılıklara karşı konuyu temyiz ile Yüksek 

Mahkemeye/Yargıtay'a götürme imkanı baştan alınmakta, sadece sınırlı 

incelemeye tabi itiraz hakkı ile sınırlandırılmaktadır. Bu hak arama ve 

savunma hakkının önünde bir engel oluşturmaktadır.

Bu durumu ortadan kaldırmak için 231.maddedeki Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması, temyiz aşamasında dahi talep edilebilir 

olmalıdır. Çünkü böylece yüksel mahkemeye temyiz yoluyla başvurma 

hakkından yararlanılmış olacaktır. Böyle bir çözüm daha adil, hak arama ve 

savunma hürriyetine daha uygun olacaktır. 

SAVUNMA HAKKININ BASKI ALTINA ALINMASI

Doğrudan doğruya hak arama özgürlüğü ile bağlantılı olan ve adil 

yargılanma hakkının temel unsurlarından olan savunmanın dokunulmazlığı 

da ülkemizde yasal olan ama hukuka uygun olmayan yol ve yöntemlerle, 

kısacası tartışma konumuz olan Hak Arama Özgürlüğünü Kısıtlayan 

Normatif  Düzenlemelere bir örnek de kamuoyunda “Ergenekon” ve 

devamında açılan diğer davalarda yaşananlardır.

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2008/209 E. Sayılı dosyası 

üzerinden yürütülmekte olan ve kamuoyunda ERGENEKON davası olarak 

adlandırılan davada ve bu davayı izleyen zincirleme davalarda, Türk Hukuk 

Tarihi'ne geçecek uygulamaların yaşanmış ve halen yaşanmaya devam 

etmektedir. Yargılama usul ve yöntemlerine, insan hak ve özgürlüklerine aykırı 

uygulamaların yaşandığı bu süreç içerisinde, sanıkların bir çoğu hiçbir somut 

delil, bilgi ve belgeye dayanılmaksızın yıllar boyunca tutuklu kalarak, 

özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır. İçeride tutuklu iken babası vefat 

etmiş ve cenazesine dahi katılmasına izin verilmemiş insanlar mevcuttur. 

Nihayet bu konuda hükümlülerin yararlandığı bu haktan tutukluların da 

yararlanmasını öngören yasal çalışmalar yapılmıştır. Yargılamadaki tüm diğer 
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sanıklar hakkında da “Hukuk” adına yaşanılan ve yaşatılan “hukuksuzlukları” 

da tarih yazacaktır.

Türk Kamuoyunda Ergenekon Davası olarak bilinen davanın tüm 

duruşmaları Silivri CEZAEVİ kampusu içerisine inşa edilen bir salonda 

yapılmaktadır! Öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, adı geçen salon 

sanıkların büyük çoğunluğunun ve neredeyse tüm avukatların yerleşim yeri 

olan İstanbul'a yaklaşık 100 Km. mesafededir! Bu durumda duruşma 

salonuna varmak için her gün 100 km. gidiş ve 100 km. dönüş olmak üzere 

toplam 200 km yol gidilmekte, İstanbul Trafiği göz önüne alındığında tüm 

ilgililer günün yaklaşık 4 saatini yollarda geçirmektedir. Ayrıca Avukat olarak 

duruşmalara Anadolu'dan gelen avukatların yolculuk süreleri daha da uzun 

sürmektedir. Bu durum avukatlara uygulanan caydırma politikasının sadece 

bir bölümüdür. Yapılan bütün itirazlara rağmen Yerel Mahkeme salonu 

değiştirmemiş, ulaşımı daha rahat olan bir yere nakil sağlanmamıştır. Yapılan 

itirazlar ve mahkemenin red kararı duruşma tutanaklarından sabittir.

Ayrıca duruşma salonu olarak adlandırılan bu yer bir ceza infaz 

kurumunun içinde yer almaktadır. Yani herhangi bir vatandaşın avukat, 

basın ya da sanık yakını olmadığı sürece duruşmaları izlemesine 

KESİNLİKLE İZİN VERİLMEMEKTEDİR! Sadece özel giriş kartı 

olanlar duruşmalara alınmakta onlar da ancak sınırlı bir sayıda olmaktadırlar.

Gerek Türk Hukukunda gerekse de evrensel hukukta yer alan 

duruşmaların kamusal nitelikte olma kuralı ihlal edilmiştir. Duruşmaların bir 

cezaevi kampusu içinde yer alması gerekçe gösterilerek sanık avukatlarına 

karşı adeta bir yıldırma politikası güdülmektedir. Daha cezaevi kampusunun 

ana kapısından içeri girerken kontroller başlamakta onlarca askerin 

arasından 2 ayrı arama noktasından geçerek salona giriş yapılmaktadır. 

Ayrıca salona metal detektörleri konmuştur ve bunlar bahane edilerek 

avukatlar salona girerken kemerlerinden ayakkabılarına kadar çıkararak 

aranmaktadırlar. Öyle ki salona giriş esnasında kuyruk oluşmakta yer yer elle 

aramalar yapılmaktadır.

Salondaki mübaşirin, kalemde görevli memurların, askerlerin, savcıların 

ve hakimlerin cep telefonu taşıma izni olmasına rağmen avukatların içeri cep 

telefonlarını sokmaya dahi hakkı yoktur! Bu durumda duruşma esnasında 

tek bir telefon görüşmesi yapabilmek için salondan ve arama noktasından 

çıkıp, özel emanet kasasından telefonu alıp dışarıda görüştükten sonra 

telefonu tekrar kasaya kilitleyip, tekrar bahsedilen aramalardan geçerek 
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salona girmemiz gerekmektedir!

Sayın savcıların ve hakimlerin her birinin önünde internet bağlantılı 

notebooklar mevcutken, ilk duruşmalarda avukatların bilgisayarlarında 

kamera bulunduğu gerekçesiyle taşınabilir bilgisayarlara el konulmuş ve 

içeriye alınmamıştır. Daha sonra, avukatlara ayrılan alanda, 4-5 avukata 

ancak 1 adet, o da internet bağlantısı olmayan bilgisayar tahsis edilmiştir. 

Avukat, yargıç ve savcı ile beraber yargılamanın temel öğesidir. Toplum 

içinde de oldukça saygın bir yere sahip bir mesleğin mensuplarının tüm 

basının önünde, ancak kemerlerini çıkararak duruşma salonuna girebiliyor 

olmaları İNSAN ve MESLEK ONURU İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR 

ve KABUL EDİLEMEZ! Dünyanın hiçbir saygın yerinde, hiçbir avukata bu 

şekilde muamele edilmesi mümkün değildir.  

Duruşmaların cezaevi kampusu içinde yapılması avukatların isteği değil 

tamamen Adalet Bakanlığının kararıdır. Bu derece büyük bir soruşturmaya 

girişen hükümet mercilerinin bu soruşturmanın devamındaki kovuşturmaya 

uygun, ulaşımı rahat, kamuya açık ve yeterince büyük bir salon bulamamış 

olmaları avukatların sorunu değildir. Kaldı ki bu dava Türkiye 

Cumhuriyeti'nin karşılaştığı ilk büyük kapsamlı dava da değildir. 1980 

döneminde 587 Sanıklı MHP davası Ankara Merkezde inşa edilen 1200 

kişilik özel bir mahkeme salonunda görülmüştür. Yani 1980 askeri darbe 

döneminin yönetimi dahi bugünkü ortamdan çok daha demokratik ve 

hukuka/avukata saygılı bir yaklaşım içindedir. Zamanında 587 kişiyi hukuka 

uygun şartlarda yargılayabilmiş bir devletin 86 kişiyi yargılarken en asgari 

şartları dahi oluşturamamış olması manidardır.

Davanın ilerleyen aşamalarında, savunma görevini yerine getiren 

avukatları yıldırma çabaları yetmemiş olacak ki, en kutsal ve vazgeçilmez 

haklardan birisi olan “Savunma Hakkı” engellenmek amacıyla, bu hizmeti 

ifa eden sanık avukatları tek tek gözaltına alınıp, tutuklanarak cezaevine 

gönderilmiştir. Avukatların tamamen savunma görevlerini ifa ederken ve 

savunma sınırları içerisinde söylenmiş bulunan sözleri çarpıtılarak ve farklı 

anlamlar yüklenerek soruşturmalar açılmış, yargılanmış ve hatta mahkum 

edilmişlerdir. Böylece hak arama özgürlüğünün en temel unsurlarından birisi 

olan savunma susturulmuştur. 

Savunma dokunulmazlığı, bir muhakemenin taraflarının, uyuşmazlık 

konusu ile ilgili olarak bildiklerini ve düşündüklerini korkmaksızın dile 
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getirmesini, yazıya dökmesini veya belgelemesini ifade eder. Savunma 

dokunulmazlığı, bir hukuka uygunluk sebebidir.

Savunma dokunulmazlığı, savunma görevini yapacakların hiç kimseden, 

hatta kanundan korkmayarak ve sözlerinin ne gibi karşılıklar, ne gibi suçlu 

neticeler doğurabileceğini düşünmeyerek yapabilmeleri için verilmiştir. 

Savunma hakkının kullanımını güvence altına almayı amaçlayan savunma 

dokunulmazlığı, temel bir hak olan savunma hakkının kullanımının 

güvenceye bağlanması ve adaletin herhangi bir engelle karşılaşmaksızın 

temini amacına dayanır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20.10.1998 tarih ve 1998/225-316 sayılı 

kararında; “Anayasanın kabul ettiği esasa göre, iddia ve savunma hakkının 

kullanılması ancak meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle olmalıdır. İddia ve 

savunma hakkının her türlü etkiden uzak olarak kullanılması esastır. Bir 

davada tarafların yargı mercileri önünde iddia ve savunmalarını hiçbir 

endişeye kapılmadan serbestçe yapmaları gerekir. Ancak bu serbesti, dava 

konusu olayın aydınlığa kavuşması, bir başka anlatımla hakkın meydana 

çıkarılmasına vesile olması amacına hizmet etmelidir. Böyle olduğu takdirde 

Anayasanın öngördüğü meşru vasıta ve yollara başvurulmuş olur. Ancak o 

dava sebebiyle söylenmesinde ve yazılmasında yarar bulunmayan, diğer bir deyişle davanın 

aydınlığa kavuşmasında ve hakkının meydana çıkarılmasında hiçbir olumlu etkisi 

olmayan, hakareti oluşturan yazı ve sözlerin kullanılmasında meşruiyet vardır 

denilemez. Bu gibi durumlarda iddia ve savunma sınırı aşılmış ve dolayısıyla haysiyetler 

korunmamış olur.”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 02.05.1975 tarih, E. 1974/1160, K. 

1975/5782 sayılı kararında da; 

“Avukat, müvekkillerinin çıkarlarını hasmının zararlarını gözetmeden, 

sert bir biçimde savunmak zorundadır. Çünkü meslek ödevi bunu 

gerektirir.”

Şeklindeki kararlar da hak arama özgürlüğünün en önemli unsuru olan 

savunmanın dokunulmazlığını öne çıkarmaktadır. Yasama, yargı ve idare 

alanındaki hak arama özgürlüğünün önündeki sınırlayıcı tüm düzenlemeler 

kaldırılarak, gerçek anlamda ve en geniş manadaki hak arama özgürlüğünün 

tesis edilmesi, çağdaş demokrasilerin en önemli gelişmişlik özelliklerinden 

birisidir.
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İlhan Şevki MASARİFOĞLU
Ankara Barosu

Hukuk alanındaki bilimsel eserlerde hak kavramı “Hukuk düzeni 

tarafından tanınan, kabul edilen ve korunan çıkarlar” olarak 

tanımlanmaktadır. Çıkar olgusu üzerine kurulan bu tanım, genel olarak kabul 

görse de “hak” kavramının,  çok daha üst bir anlamı olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. Hukuk dışında sosyolojinin, felsefenin, psikolojinin ve daha  

birçok bilim alanının ilgilendiği hak kavramının, “çıkar” gibi maddeci bir olgu 

üzerinden tanımlanması yerine vicdani ve manevi yönünü de katarak bir 

tanımlamanın yapılması  gerektiği düşünülmelidir. İdeolojilerin oluşumunda  

da tartışılan ve etkili olan  bu kavrama teolojik bir değer bile verildiği  

bilinmektedir. Sınıfsız bir toplum yaratma amacı güden komünist ideoloji,  

tüm malların ortak mülkiyetine dayanan bir model benimserken, ortakçılık 

anlayışı ile herkesin her şey üzerinde hak sahibi olduğunu varsaymaktadır. 

Bunun gibi faşist ideolojilerde hak kavramına başka bir anlam yüklenerek,  

özel ve üstün olan ırkın diğer kişi veya toplumları yönetme ve onlar adına 

karar alma hakkına sahip olunduğu varsayılmaktadır. Tüm bunların ötesinde 

inançların ve dinlerin de özel olarak anlam yüklediği “hak” kavramı tanrı ile 

özdeş  düzeyde değerlendirilmekte ve bazı dinlerde tanırının adı “hak” olarak 

betimlenmektedir. Bir çok bilimin, inanışın, ideolojinin tartıştığı bu kavramın 

hukuk alanındaki tanımını daha içerikli bir hale getirmek gereklidir. Zaten 

haklar anlamına gelen hukuk üzerinden hak tarifi yapmak çok da doyurucu 

olmamaktadır. 

Devletin varlığı ile birlikte hak anlayışının yerleşmesi ve önemi artmıştır. 

Devletin asli taahhüdü,  insanların birbirleri  arasındaki ve insanın  devletle 
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arasındaki  ilişkilerde,  hakların koruması taahhüdüdür. Coğrafyaya, zamana, 

kültüre, devlet anlayışına ve toplum anlayışına göre değişkenlik gösteren hak 

kavramının insanlığın gelişmesi, teknolojik gelişmeler, iletişimin artması  gibi 

etkenlerle dünyadaki tüm bireyler için ortaklaşmaya başladığını söyleyebiliriz. 

Özgürlük, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramların gelişmesi ile birlikte,  

insan onurunu önemseyen ve bunu korumak için temel, hiç kimsenin 

vazgeçemeyeceği ve sırf  insan olmaktan kaynaklanan hakların varlığı ve 

bunların herkesçe tanınması olgusu giderek güçlenmektedir. Modern 

toplumların çağdaşlık ölçüsü,  insan haklarını tanıması ve etkin biçimde 

korumasından geçer hale gelmiştir. Tüm insanlık tarihi irdelendiğinde,  

medeniyet dediğimiz şeyin insana verilen önem ve ona tanınan haklarla ölçülü 

olduğunu kabul etmeliyiz. Hangi coğrafyada ve tarihin hangi döneminde 

bulunursa bulunsun,  insana insan olarak değer veren toplumların uygar 

toplumlar olarak kabul edildiği görülmektedir. 

1215 Magna Carta ile önemli bir aşama kaydeden insan haklarının,  1948 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

ve 2000 Avrupa Birliği Temel Şartı gibi metinlerle kuvvetlenmesi sonucunda 

uluslararası camianın birbirini denetler  hale geldiği bir insan hakları çıtasının 

oluştuğunu görmek sevindiricidir. Ancak yeni kavramlar ve yeni haklarla 

insan onurunun daha fazla korunması ve bu korumanın dünyanın belirli 

bölgelerinde değil tamamında yaygınlaştırılması amaç edinilmelidir. 

Hak ve özgürlükleri bir kısım uluslararası sözleşmelerle belirlemek, ülke 

anayasalarına yazmak, kanunlar yapmak,  hakların varlığı ve korunması 

bakımından tek başına yeterli uygulamalar değildir. Kağıt üzerinde yazan 

hakların herkesin her an günlük yaşantısında hissedeceği ve dilediğinde 

sınırsızca kullanabileceği biçimde pratik hale getirilmesi esastır. 

Haklı olduğunu  ve  hakkının ihlal edildiğini düşünen her birey, kolay 

erişebileceği, etkili araçlarla hakkını alabilme ya da haksızlığı giderme 

mücadelesini verebilmelidir. Yargı makamlarına, idareye, yasama meclisine ya 

da başkaca kuruluşlara rahatlıkla başvurarak, hukuk düzeninin koruması 

altında “hak arama” eylemini gerçekleştirebilmelidir. Başlangıçta haklara 

ulaşmak için bir yol olarak görülen “hak arama özgürlüğü”,  artık başlı başına 

ve bağımsız bir hak olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de bu hakkın varlığı 

halinde diğer haklar bir anlam ifade edebilmektedir. İnsan haklarının genel 

olarak kabul edildiği ama ihlali halinde ihlalin giderilmesi yollarının kapalı ya da 

zor olduğu durumlarda hakkın varlığından ancak soyut olarak bahsedilebilir. 
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Hakka ulaşma yolları ne kadar çok, ne kadar açık ve ne kadar etkili ise o 

yönetimin modern demokratik anlayışı içselleştirdiği görülmektedir. 

İç hukuk açısından hak arama özgürlüğünün temelini oluşturan iki 

maddeden özellikle bahsetmek gerekmektedir. 

Bunlardan ilki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 36. maddesidir. Buna 

göre “Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 

sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 

kaçınamaz.” 

İkincisi ise yine Anayasa'nın 40. maddesidir. Buna göre “Anayasa ile 

tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden 

başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.”

Bu iki temel taşın, hak arama özgürlüğünü tam olarak tanımlayıp 

düzenlemediğini ya da daha doğru deyimle bu konuda başarılı olmadığını 

görmekteyiz. 36. madde hak arama özgürlüğünün ancak  yargı mercileri 

önünde dile getirilebileceği gibi bir sanı uyandırmakta, 40. madde ise bu 

özgürlüğü daha geniş olarak düzenlemektedir. Hak arama özgürlüğünü 

düzenleyen Anayasa maddeleri bizatihi normatif  kısıtlamaların da 

başlangıcını oluşturmaktadır. Hak arama özgürlüğü sırf  mahkeme ya da 

yüksek mahkemeler önünde davacı ya da davalı sıfatlarıyla 

sınırlandırılabilecek bir özgürlük değildir. İdareye, yasamaya ya da kuruluşlara 

yönelik başvuruları düzenleyemeyen bu maddenin eksikliği ilk bakışta göze 

çarpmaktadır. Ancak 40. maddenin yardımı alındığında, idari başvuruların da 

bu kapsamda değerlendirildiği sonucuna varılmaktadır ki insan haklarına 

saygılı ve modern bir Anayasa'nın ifade tarzı bu olmamalıdır. Hem dil hem 

ifade biçimi hem de sınırları itibariyle duyurucu olmaktan uzak bu tanımdan 

uzaklaşılacağı ve yeni Anayasa değişikliği çalışmalarında bu durumun 

gözetileceği mutlaktır. Zaten özgürlükçü olmayan 1982 Anayasası'nda 12 

Eylül 2010 tarihinde yapılan değişikliklerle bir kısım iyileştirmeler yapılmışsa 

da hak arama özgürlüğünün tam olarak Anayasa'ya rengini verdiğini söylemek 

imkansızdır. 

Hak arama özgürlüğünün modern demokrasilerce belirlenen çeşitli 

kullanım yol ve tarzları bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki; dilekçe hakkıdır. Bu hakla her birey hem şikayetini hem 

de istemini yürütme ya da yasama organına direkt olarak iletebilmektedir. 
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1982 Anayasası'nın 74. maddesinde karşılık bulan bu hakka göre 

“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet 

eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında 

yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma 

hakkına sahiptir.” Siyasal başvuru hakkını da içeren bu madde uyarınca 3071 

sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çıkarılmış, siyasal 

başvuru hakkı ise TBMM İç Tüzüğü'nde düzenlenmiştir. 

Hak arama özgürlüğünün en etkili ve en önemli yolu yargısal başvuru 

hakkıdır. İnfaz yeteneği olan ve son derece pratik sonuçları bulunan bu hak, 

hak arama özgürlüğünün içini dolduran en önemli yöntemi oluşturmaktadır. 

Herkesin yargı mercilerine başvurma hakkının bulunması, dilediği iddiayı 

dile getirebilmesi ya da kendisiyle ilgili bir iddiada savunma hakkını sınırsızca 

kullanabilmesi bu hakkın özünü oluşturmaktadır. Hiçbir mahkemenin 

Anayasa'nın emredici hükmü de göz önüne alındığında önüne gelen bir 

uyuşmazlıktan kaçınması mümkün bulunmamaktadır. Hak arama 

özgürlüğü ile son derece bağlantılı olan, bu özgürlüğün devamı niteliğindeki 

ve birbirlerini tamamlayan diğer bir hak olan adil yargılanma hakkının da 

burada zikredilmesi kaçınılmazdır. 

Hak arama özgürlüğünün gelişmesine bağlı olarak yeni yeni argümanlar 

kendini göstermekte, hayata geçmekte, bu özgürlüğün yolu daha açık, daha 

işler hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda ombudsmanlık, direnme 

hakkı, kamuoyu oluşturmak, bilgi edinme, kişisel verilen korunmasını 

isteme, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı gibi yeni kurumlar  

hayata geçmektedir. 

Hak arama özgürlüğünün Anayasa ve yasalarda yer almasının tek başına 

bu özgürlüğü sağlamayacağı açıktır. Bu özgürlüğünün kullanılmasının 

önünde kültürel, sosyal, fiili, idari, ekonomik zorluklar bulunabilmektedir. 

Bu zorluklar ayrı bir tartışmanın konusu olmakla birlikte normatif  

kısıtlamaların da bulunduğu açıktır. 

Bunların başında Anayasa'nın bizatihi kendisinden kaynaklanan 

kısıtlamalar bulunmaktadır. Anayasa'nın 13, 14 ve 15. maddeleri doğal 

sınırlar olarak göze çarpmaktadır. Hak arama özgürlüğünün tam ve doğru 

bir biçimde Anayasa'da ifade edilememesi de ayrı bir kısıtlama olarak 

değerlendirilmelidir. 

Anayasa'dan kaynaklanan birçok normatif  kısıtlama 12 Eylül 2010 

tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda kabul edilen 5982 sayılı Türkiye 
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Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile ortadan kaldırılmıştır. Olumlu bir gelişme olarak göze 

çarpan bu değişikliklerin yeterli olduğunu varsaymak doğru değildir. 

1982 Anayasası'nın 125. maddesinde yapılan değişiklik ile Yüksek Askeri 

Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her 

türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. 

Anayasa'nın 129. maddesinde yapılan düzenleme ile uyarma ve kınama 

cezaları için kapalı olan yargı denetimi bu cezalar için de açık hale getirilmiştir. 

1982 Anayasası'nın 159. maddesi ile düzenlenen Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacağına 

ilişkin hüküm de halk oylaması ile değişikliğe uğramıştır. Buna göre 

HSYK'nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin olan kararları için yargı 

mercilerine başvuru yolu açılmıştır. Ancak halen 2802 sayılı Hakimler ve 

Savcılar Kanunu ile düzenlenen uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin 

durdurulması, aylıktan kesme, derece yükselmesini durdurma ve yer 

değiştirme cezalarına karşı başvuru yolu kapalı bulunmaktadır. HSYK'nın 

alacağı kararların belirli, somut delillere dayanması, gerekçe içermesi, 

şeffaflık taşıması ve eşitlik ilkesine uygun bulunması zorunludur. İhraç kararı 

dışındaki diğer cezaların yargı denetiminden kaçırılması doğru ve yerinde 

değildir. Halk oylaması ile yapılan olumlu değişikliklerin HSYK açısından 

sınırlı tutulması doğru olmamıştır. Müfettiş incelemeleri ve raporları ile 

kanaati oluşan HSYK'nın özellikle yer değiştirme kararları ile bir kısım 

davaların yürütülmesini ve geleceğini etkilemesi yetkisinin denetimsiz 

kalması yargının bağımsızlığı ilkesine de  uygun düşmemektedir. 

12 Eylül 2010 Anayasa değişiklikleri ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel 

başvuru hakkı yolu açılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde 

belirlenen hak ve özgürlükleri zedelenen kişiler için bireysel başvuru 

hakkının tanınması bir yandan yeni bir hak arama yolu olarak karşımıza 

çıkarken diğer yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan 

başvuru sayısını azaltma amacı gütmektedir. 

Yine yeni getirilen bir düzenleme ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 

oluşturulması önemli bir gelişmedir. Bürokrasinin daha etkili çalışması ve 

idarenin hukuka bağlılığı noktasında yararlı olacağı tartışmasız olan 

ombudsmanlık düzenlemesi Türk hukukunda yeni bir hak arama yolu olarak 

hayata geçecektir. 
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2003 tarihinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile günlük 

hayatımıza giren ve yürütmenin şeffaflığı açısından önemli bir hak arama 

yolu olan bilgi edinme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. 

Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme, bu veriler 

hakkında bilgilenme, düzeltme, silinme, amacına uygun kullanılmasını 

sağlama hususlarını düzenleyen kişisel verilen korunmasını isteme hakkı da 

Anayasa'nın 20. maddesine eklenerek güvence altına alınmıştır. 

İnsan hakları, hak arama özgürlüğü, normatif  düzenlemeler konusunda 

özellikle vatandaşların ve uygulayıcıların “öğretilmiş sınırları” 

bulunmaktadır. Oysa insan haklarının gelişimi için özgür ve sınırsızca 

düşünmek, ezber bozmak, sorgulamak ve değiştirmek gerekmektedir. 

Öğretilmiş sınırların dışında düşünen, bunları ortaya koyan ve bunların 

mücadelesini veren kişilerin, düşünürlerin, hukukçuların, siyasetçilerin 

mücadeleleri ile insanlar bugünkü haklarını elde etmişlerdir. 

Öğretilmiş sınırların varlığını,  yazar Yılmaz Özdil bir makalesinde şöyle 

anlatmaktadır; “Pireleri 20 santim derinliğinde fanusun içine koyarlar, alttan 

ısıtırlar… Pireler rahatsız olur o ortamdan kurtulmak için zıplar, dışarı çıkar. 

Sonra? Pireleri 20 santim derinliğinde fanusun içine koyarlar, fanusun 

üstünü cam ile örterler, alttan ısıtırlar… Pireler rahatsız olur, zıplar, tınk diye 

cama vurup geri düşerler. Tekrar zıplarlar, nafile, gene çarparlar… Engel 

şeffaf  olduğu için kendilerini neyin engellediğini bir türlü anlayamazlar. 

Böylece, çarpa çarpa zihinlerinde “özgürlük sınırı” oluşur. Sonra? Tavandaki 

camı kaldırırlar, pireleri yine aynı fanusun içine koyup alttan ısıtırlar… 

Görülür ki pireler en fazla 20 santim zıplıyor! Engel yoktur, daha yükseğe 

sıçramaları özgür olma imkanları vardır ama kafayı çarpmamak için buna 

cesaret edemezler. Çünkü artık “görünmez engel” zihinlerindedir…”

Bizlerin günlük yargısal faaliyette “öğretilmiş sınırlar” ımızın örneğini 

oluşturabilecek birkaç konuyu tartışmaya açmak istiyorum. 

İdarenin eylem ve işlemlerini hangi yol ve yöntemlerle yürüteceği ve 

bürokrasinin disipline olduğu bir “İdari Usul Kanunu”nun bulunmaması, 

her bir idarenin kendi el yordamı yöntemlerini dayatması, yürütmenin 

şeffaflığı ve hak arama özgürlüğünün kullanılması açısından çok da 

sorgulamadığımız,  bir öğretilmiş sınır olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Usulsüz olarak yürütülen idari işlemler, bireyin işlemi takip edememesi ve 

sorgulayamaması sonucunu yaratmaktadır. İdare keyfilik yoluyla işlemin 
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hukukiliğini gizleyebilmektedir. Yürütme şeffaf  olamamakta, bireylerin 

yürütme işlerini takibi olanaksızlaşmakta, hukukilik denetimi 

yapılamamaktadır. Bu nedenle hak arama özgürlüğünü kısıtlayan (olmayan) 

normatif  düzenlemelerden birisi İdari Usul Yasasıdır. 

Yine idari yargı alanında,  yürütmenin durdurulması kararının,  

Anayasa'nın 125. maddesi ve İYUK'un 27. maddesi ile çok ağır koşullara 

bağlanması ve idari dava açma süresinin 60 günlük hem kısa hem de ödünsüz 

uygulanan bir süre ile sınırlandırılması hak arama özgürlüğünün önündeki 

normatif  engeller olarak tartışmaya açılmalıdır. 

Hak arama özgürlüğünü kısıtlayan ve son derece güncel olan konulardan 

birisi de 6100 sayılı HMK ile getirilen “gider avansı” uygulamasıdır. Yasanın 

120. maddesine göre “Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet 

Bakanlığı'nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava 

açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.” Hak arama 

özgürlüğünün önüne dayatılan bu düzenleme sonrasında yapılan 

istatistiklere göre,  dava açma oranı büyük ölçüde düşmüştür. Yargının 

hızlandırılması, gereksiz konuların mahkeme önüne getirilmemesi gibi 

kaygılar,  hak arama  özgürlüğünü   etkilememelidir. Yargılamanın başında,  

gidilip gidilmeyeceği belli olmayan keşfin, dinlenip dinlemeyeceği belli 

olmayan tanığın, yaptırılıp yaptırılmayacağı belli olmayan bilirkişi 

incelemesinin,  tüm bedellerinin, harcanacaksa bile aylar – yıllar öncesinden 

peşin olarak alınması,  fiili ve ekonomik bir engel yaratmıştır. Yargı 

harçlarının bile bütçede önemli bir gelir kalemi olduğu ülkemizde,  harçların 

çok çok üzerinde bir meblağ tutan gider avanslarının devlet için önemli bir 

kaynak oluşturduğu, peşin yatırılması nedeni ile bir kredi özelliği taşıdığı, 

yargılama sonucundaki iade zorlukları nedeniyle de haksız kazanç 

oluşturacağı görülmektedir. Mahkemeler arasında tutarlı bir uygulama 

bulunmamakla birlikte,  örneğin İş Mahkemesi'ndeki en basit işe iade 

davasında dahi 600,00 TL'yi bulan başvuru giderlerinin makul olduğunu 

söylemek olanaksızdır. Devletin henüz vermediği ve vereceği de belirsiz olan 

bir hizmetin bedelini dava koşulu olarak önceden alması ve bu hususu 

düzenleyen HMK 120. maddesi hak arama özgürlüğünü kısıtlayan en güncel 

düzenlemedir. Bedellerin yüksekliği adli yardım müessesini de çökertmiştir. 

Bu konuda çözüm,  İdari Yargı uygulamasının yani sadece  posta giderlerinin 

deposunun adli yargıya taşınmasıdır.  

Yine adli yargıda;  hızla değiştirilen ve takibi imkansız hale gelip   
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uygulaması oturmayan çok sayıda yasa ve özellikle torba yasalar, Türk 

halkının sosyolojik özelliği ile bağdaşmayan müesseseler,  dağınık, yetki-

görev bocalamasına neden olan mahkemeler teşkilatı, eğitim ve tecrübe 

eksiği olan uygulayıcılar , fiziksel yetersizlikler hak arama özgürlüğünü 

zedelemektedir.  Örnek vermek gerekirse, 2001 tarihli Türk Medeni Kanunu 

ile getirilen Mal Rejimi uygulamaları, Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, 

Tasfiye Usulleri halen içtihatları oturmuş kurumlar olamamıştır. Neredeyse 

bir ticari şirketin tasfiyesinden daha zor ve karmaşık hale gelen bu durumun 

normatif  değişikliğe ihtiyacı vardır. Yine bir dosyanın aile ve asliye hukuk 

mahkemeleri arasında defalarca gidiş-gelişine tanık olunmaktadır. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun da adli yargıda hak arama özgürlüğünü kısıtlayan 

içeriktedir. Kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar 

hakkında soruşturma yürütülebilmesi bakımından yetkili mercilerden izin 

alınması koşulu vardır. Kamu görevlileri için güvence teşkil eden bu husus 

hak arama özgürlüğü bakımından ise engel oluşturmaktadır. 

Normatif  olmamakla birlikte adli yargının işleyişinde hak arama 

özgürlüğünü kısıtlaması bakımından bir konuya daha değinmek zorunludur. 

Bu da “adli bezdiri”dir. Avukatlık Kanunu ve CMK düzenlemelerine rağmen 

Savcılık aşamasında avukatlara incelettirilmeyen dosyalar, saatinde 

alınmayan duruşmalar, fiziksel koşullar, hakim – savcı – adli çalışanlardan 

kaynaklanan olumsuz tavırlar,  vatandaşlar ve onların hakkını arayan 

avukatlar açısından hak arama özgürlüğünü ciddi biçimde engellemektedir. 

Doğurulan zorluklar, ertelemeler, bilgi vermemeler, vücut dili ve diğer 

biçimlerde ortaya çıkan “adli mobbing” bu hakkı fiilen ve derinden 

etkilemektedir. 

Ceza yargısında ihtiyacı hissedilip de  bir yandan doktriner görüşlerin 

etkisi bir yandan da  öğretilmiş sınırların zorlaması ile tartışmaktan 

kaçındığımız bir konu da savcının soruşturmayı yürütürken objektiflikten 

uzak hareket etmesi durumunda izlenecek yolun eksikliğidir. CMK'da 

hakimin reddi düzenlenmişken, savcının reddine ilişkin herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum savcının tarafsız olmaması, taraf  

olması durumuyla açıklanmaktadır. Ancak  yürütülen bir kısım 

soruşturmalarda,  açıkça görüldüğü üzere her ne kadar savcının taraf  olması 

olgusu kabul edilmekle birlikte savcının sanığın lehe ve aleyhe olan tüm 

delilleri toplaması zorunluluğu ve objektiflik ilkesi göz önüne alındığında 
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örneğin birinci derece yakınlarının soruşturmasına bakan bir savcı için dahi 

görev değişikliği bakımından herhangi bir müessese öngörülmemiş 

bulunmaktadır. Ancak savcının suç işler noktaya kadar taraflılığını  vardırıp,  

ondan sonra şikayet hakkı kullanılmak suretiyle savcı değişikliğinin 

yapılabilmesi,  hak arama özgürlüğünü ve özellikle savunma hakkını 

kısıtlamaktadır. Hakim tarafsızdır ve kendisine sunulan delilerle yargılamasını 

gerçekleştirir. Eğer soruşturma aşamasında deliller tek yanlı toplanmışsa,  

hakimin tarafsız olması adil yargılanma sonucunu doğurmaz. Bu nedenlerle 

hakimin reddi müessesine benzer  bir şekilde,  savcının değiştirilmesi istemi  

müessesesinin koşul ve gereklerinin CMK'da yer almaması bir eksikliktir. Bu 

durum hak arama özgürlüğünün önünde (olmayan) normatif  bir 

düzenlemedir. 

6217 sayılı yasa ile getirilen ve Ceza Mahkemesi kararlarının temyiz 

başvurusunda harç ödenmesini zorunlu kılan yasadan bahsetmezsek hak 

arama özgürlüğünü kısıtlayan normatif  düzenlemeleri eksik bırakmış oluruz. 

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi'nin 20.10.2011 tarihli toplantısında bu 

düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ise de bir dönem 

uygulanagelen bu düzenlemenin  bakanlık  bürokrasisi, Meclis Komisyonları 

ve Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek kanunlaşması “fecaatını” zikretmek 

gerekmektedir. Devletin cezalandırma yetkisinden hareketle kendi arzusu 

dışında yargılama makamı önüne getirilen ve cezalandırılan bir kişinin,  bu 

karara karşı en basit ve en doğal haliyle itiraz etme hakkını bir bedele bağlayan 

düzenlemeyi makul ve yerinde gören kişilerin hak arama özgürlüğünü asla ve 

asla içselleştiremediğini ve içselleştiremeyeceğini söylemek zorundayız. 

Son olarak; adil yargılanma, savunma hakkı ve hak arama özgürlüğünün 

önündeki en önemli engellerden birisi de  tutuklamaya ilişkin normatif  

düzenlemelerdir.   Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin görev ve yetkiye 

ilişkin uygulamaları, CMK. 100. maddesinde yer alan katalog suçlar dayanak  

gösterilerek  diğer koşullara bakılmaksızın  verilen tutuklama kararları,   suç 

işlemek amacıyla örgüt kurma gibi bazı suçlarda  isnadın son derece rahat ve  

basit bir biçimde dile getirilebilmesi kolaylığı, tutuklulukta geçen süreyi 

düzenleyen 102. maddenin istisnalarının maddeyi anlamsız kılması, 

tutukluluğun incelenmesinin 30'ar günlük arayla dosya üzerinden 

yapılabilmesi konuları,  hak arama özgürlüğünü yok etmekte,  temel insan 

haklarını zedelemekte, tüm bunların ötesinde  hukuk eliyle siyasi sonuçlar 

doğması  tehlikesi içermektedir.  Siyasi sonuçların siyasi argümanlarla elde 
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edilmelidir. Tutukluluk kararları  gibi bazı hukuki işlemler sürekli  siyasi 

sonuçlar doğuruyorsa  bazı şeyleri tekrar  tartışmanın zamanı gelmiş 

demektir. . Bu bağlamda avukat arkadaşım Hasan Seymen'in yorumuyla 

“Bugün tutuklananlar dün hukukun kendilerine de lazım olabileceğini 

düşünmemişlerdi. Bugün tutuklayanlar ve tutuklatanlar da yarın hukukun 

kendilerine de lazım olabileceğini düşünmüyorlar…” 

Sonuç olarak hak arama özgürlüğü alanında modern demokrasiler ve 

ülkemiz önemli bir yol katetmiş olmakla birlikte özellikle bu alandaki 

normların hayata geçişi bağlamında çok daha fazla uğraş vermemiz gerektiği 

açıktır. 
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Av. Hüseyin ÖZBEK 
İstanbul Barosu Genel Sekreteri

Ben hepinize saygılar sunuyorum. İlham Bey Süleyman Beyle ve Mehmet 
Cengiz'le ilgili, onların Silivri yargılamaları süresindeki müdafilik, avukatlık 
görevi nedeniyle başlarına gelenlerden bahsetti ve sizin de böyle bir 
sıkıntınız, derdiniz var mı dedi. Şöyle cevap vermek istiyorum. Milli 
Piyangonun çok etkileyici bir sloganı vardır “Size de çıkabilir” çıkmadıysa 
umudunuzu kesmeyin, almaya devam edin. 

Şimdi sunumuma şöyle başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 
değerli meslektaşlarım; hem teorik olarak, hem de yürürlükteki mevzuat 
açısından, teknik hukuk açısından çok güzel panoramayı çizdiler, çok somut 
örnekler verdiler. Ben size bir başka panorama çizerek başlamak istiyorum. 
Şu anda içinde bulunduğumuz ve yurttaşı olduğumuz, yurttaşlık bağıyla da 
bağlı olduğumuz ülkemiz Türkiye Cumhuriyetinin mensupları olarak, bir 
sürece tanıklık ediyoruz. 

Çok beylik bir kelime vardır, bir benzetme vardır, tarihe tanıklık etmek. 
Bu çok basit, sıradan şeyler için de söylenir. Böyle söylendiği için de bazen 
etkileyiciliğini kaybeder, ama şu anda biz yurttaşlar olarak, özellikle de 
hukukçular olarak Türkiye'de yaşananlar açısından gerçekten tarihe tanıklık 
ediyoruz, tarihin tanıklarıyız. Niçin? Ortada ekonomik olarak tanzim edilmiş 
bir ülke var, Türkiye var. Uluslararası sistem tarafından ekonomik olarak 
tanzim edilmiştir. Arzu ettikleri role ve fonksiyona uygun bir hale 
getirilmiştir. Siyasal anlamda da tanzim edilmiştir. Bu ekonomik yapıyla 
örtüşen, birbirini tamamlayan biçimde siyaseten de tanzim edilmiştir.

Bu ekonomik ve siyasal tanzim, 29 Ekim 1923'teki ülkenin kuruluş 
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felsefesiyle çatışmaktadır. Çatışma halinde, örtüşmemektedir, bir uyumsuzluk 
vardır, bir doku uyuşmazlığı vardır. Üstelik de şu andaki ekonomik ve siyasal 
tanzim açısından bir eksiklik vardır, son derece ciddi bir eksiklik, acilen 
tamamlanması gereken bir eksiklik.  Yani bunu tüketmek için buna talep 
yaratılmaya çalışılıyor, buna da tanıklık ediyoruz. Bunu belirtmek istedim. 

Mütareke İstanbul'undaki divanı harbi örfi, Damat Ferit dönemindeki 
mütareke hükümetlerinin İngilizlerin baskısıyla, işgal güçlerinin baskısıyla 
oluşturulan o tırnak içindeki sözde yargı kurumlarının yargılamaları sonucu 
yaşanan faciaları, trajedileri hukuk tarihimizin utanç sayfaları olarak 
hatırlıyoruz değil mi?

Şimdi acaba Nemrut Mustafa Paşa tarihte mi kaldı, bitti mi, o sayfa 
kapandı mı? Hatırlamak istemediğimiz utanç sayfalarımız, sipariş üzerine 
açılan davalar ve idam kotaları geride mi kaldı? Yoksa günümüzde bunun 
benzerleri mi yaşanmaktadır. Buna da bakılması gerekir tabi. 

Şimdi 12 Mart dönemi, 12 Eylül dönemi, bu dönemdeki yargı süreçleri, 
DGM'ler. Şu anda bunların mirasını çok daha kurumsal bir biçimde sürdüren 
özel görevli mahkemeler, herhalde bundan sonra bizim hukuk tarihimizde, 
hukuk literatürümüzde, hukuk anekdotlarımızda, Silivri sürecinin, Silivri 
yargılamalarının çok daha uzun, çok daha geniş sayfalarda bahsedileceğini ve 
bundan hukuk öğrencilerine, hukukçulara çok büyük ölçüde dersler 
çıkacağını ileride söylemek herhalde yanlış olmaz.

Şimdi Türkiye'de içinde bulunduğumuz süreçte, sivilleşme adına, 
demokratikleşme adına, özgürlük alanının açılması, kastlaşmış kurumların 
yerine, halktan kopuk, elitist kastlaşmış hukuk kurumları yerine, hukukun 
halkın ayağına indirilmesi ve sivilleşme adı altında, hukukun araçsallaştırıldığı, 
hukukun ve mahkemelerin, yargının siyasal iktidarın etkileyici bir enstrümanı 
haline getirildiği bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte 29 Ekim 1923 kuruluş 
felsefesinin bazı kurumları tasfiye edilmekte, acımasızca, gaddarca, öyle 
zulüm derecesinde bir gaddarlıkla, inatla, kinle tasfiye edilmekte, onun yerine 
yeni dinamikler, bugünkü ekonomik yapının, bugünkü siyasi anlayışın 
kendisini güvenceye alacağı, onun üzerinde şemsiye olacak kurumlar 
oluşturulmaktadır.

Türkiye'nin yakından bakıldığında, şu andaki panoramasını böyle 
söyleyebiliriz. Ben bir başka örneğe geçmek istiyorum. Şimdi hak arama 
özgürlüğü kavramsal, etimolojik ve dil bilimsel olarak ne anlama geliyor? 
Kişinin kendisine verilmemiş hakların peşine düşmesi, onların güvence altına 
alınmasını isteme mücadelesi akla geliyor değil mi? Yine hukuk 
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terminolojisinde idare ve daha geniş anlamıyla devlet tüzel kişiliği tarafından 
yapılacak her türlü muamele ve cezalandırmaya karşı kişinin başvuracağı bir 
idari makam bulunmasının da güvence altına alınması anlamına gelmekte bir 
başka boyutla.

Bu durumda yapılacak her türlü işlemle verilecek her türlü cezaya karşın, o 
işlem ve cezayı gözden geçirip, ortaya çıkacak hukuka aykırılığı, yanlışlığı veya 
haksızlığı ortadan kaldıracak kararı verecek ve bunu uygulayacak makamların 
bulunması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de hak arama özgürlüğüne 
getirilen engelleri genelde iki kategori altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki, 
yazılı hukuk engelleri, kısaca yasal engeller de denilebilir. İkincisi ise, yazılı 
metinler dışındaki hukuk düzeni ve kurumsal engeller, anlayış da bununla iç 
içe, bunu diyebiliriz.

Şimdi size bu konuda somut bir örnek vermek istiyorum. Anayasamızın 
125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık 
olduğu ibaresi ve buna getirilen istisnaları biliyoruz. Bu konuda Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine de gitmiş olan somut bir olaydan bahsetmek istiyorum. 
Arzu Özpınar Türkiye davası. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda 
2010 yılında bir karar verdi. Bu karar bir üniversitemizin hukuk fakültesinin 
dergisinde sanıyorum önümüzdeki aylarda da yayınlanacak. Yargıç Özpınar'ın 
bu konuda yaşadıkları, başına gelenler ve tabi tutulduğu muamele Türkiye'de 
yaygın töre ve şiddet hukukunun, modern hukukunun hak arama 
özgürlüğünün önüne nasıl geçtiğini gözler önüne sermesi açısından çarpıcı 
bir örnektir.

Yargıç Özpınar, İçel'in Gülnar İlçesinde ceza yargıcı olarak görevini 
sürdürmektedir. Bir gün birkaç polis gelir, bir adamı getirirler ve polisleri darp 
ettiğinin söylerler, tutuklanmasını isterler. Bu talebi de yargıca özel olarak 
belirtirler, bu adamın tutuklanmasını istiyoruz diye. Birbiriyle örtüşen beyan 
dışında hiçbir delil ve tanık yoktur. Yargıç Özpınar bu durumda pek de yani 
işte savcının istemi, işte oradaki kolluğun istemi, bunları düşündüğümüzde bir 
taşrada, bir küçük ilçede görev yapma, bunun risklerini düşündüğümüzde, 
bunları göz önüne almadan tutuklama istemini reddeder.

Bu istem reddolduğu halde ısrarla yeniden tutuklansın diyen polislere de 
kapıyı gösterdiğinde, biz sana gösteririz, bu işin hesabını da sorarız diyerek, 
söylenerek oradan ayrılırlar. Çok kısa bir zaman sonra Adalet Bakanlığına 
Yargıç Özpınar hakkında bir şikâyet mektubu gider. Yargıcın yargıçlık 
mesleğine uygun davranmadığını, bir avukatla ilişkisinin bulunduğu, 
makamlarına erkeklerin girmesine izin verdiği, mini etek giydiği, aşırı makyaj 
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yaptığı şeklinde iddialar, böyle tuhaf  iddialar içeren mektupta, imza yerinde 
de kolektif  bir ibare bulunmaktadır, bir grup milliyetçi polis.

Adalet Bakanlığı hemen müfettiş gönderir, 31 Mart 2003 tarihinde yargıç 
hakkında dört ana başlıkta toplanabilecek şekilde rapor hazırlanır. Müfettiş 
bu rapordaki değerlendirmelerini dört başlık altında toplar. 

a)Yargıçlığın onur ve haysiyetini ortadan kaldıran uygunsuz ilişkilere 
eğiliminden, kişisel ilgi ve onuru tamamen kaybetmiş olmasından bahseder. 

b)Aşırı makyaj yapıyor olması, uygunsuz kıyafetler giyiyor olması ve 
mesleğine saygıyı sağlayamaması,

c)Mesleğini kişisel duyguların yönlendirmesiyle yürüttüğüne dair inancın 
yaygınlaşması,

d)İşyerine herhangi bir mazeret olmaksızın geç gidiyor olması, erken 
çıkıyor olması ve birçok duruşmaya katılmaması,

Müfettişin değerlendirmeleri, dört ana başlıkta böyledir. Müfettiş raporu 
üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü disiplin 
soruşturmasının son karar merci olan yüksek kurula gönderir, 6 Kasım 
2003'e yüksek kurul tüm üyelerin katıldığı bir oturumda oyçokluğuyla 2802 
sayılı Yasanın 69. maddesinin uygulanmasıyla Arzu Özpınar'ın görevine son 
verilmesi kararını alır. Başka herhangi bir adım atmaksızın müfettiş 
raporunda varılan sonuç şöyle özetlenir; -kısaca bahsediyorum- yargıç Arzu 
Özpınar hakkındaki iddialar doğrultusunda gerçekeleşn soruşturma 
sonucunda, eğilimleri ve uygunsuz ilişkiler yoluyla yargıçlığın haysiyet ve 
onuruna zarar vermiş olduğu, tüm kişisel itibar ve onurunu kaybetmiş 
olduğu, görevini tamamen duyguları çerçevesinde yerine getirmiş olduğu, 
herhangi bir mazereti olmaksızın işe geç gelmiş olduğu, işyerini belirli 
durumlarda terk etmiş olduğu, işyerinden erken ayrılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Bunlardan dolayıdır ki, kendisinin görevden el çektirilmesi kararı alınmıştır. 

Burada iç hukukumuzun bu konuyu nasıl düzenlemiş olduğuna girmek 
istiyorum, ama süreye de baktığımda bunu biraz atlamak gerektiğini, işte 69-
73-77-78. maddeler ve Hakimler Savcılar Kurulu İç Yönetmeliği, bunları 
geçiyorum. Bu konudaki bir kısıtlama, somut örnek olması açısından bundan 
bahsettim, ama işte 2010 yılındaki o referandumda bu konuda farklı bir 
düzenleme elbette ki söz konusu.

109.21 Bu dönemde takınılacak tavırlar, bireysel tavırlar ve kurumsal 
tavırların ileride çok daha sağlıklı değerlendirileceğini düşünüyorum, ama 
herkes muhakkak ki çağından sorumludur. Hele bir hukukçuysa, hele bir 
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hukuk kurumunun sorumlu organlarında ise, yalnızca kendi ülkesine, kendi 
halkına, yurttaşlarına değil, insanlığa ve insanlık değerlerine de sorumlu 
olduğunu, bunu asla unutmaması gerektiğini. Siyasal esintilerin, siyasal 
konjonktürün dışında insanlık değerlerini, hukuk değerlerini, hukukun 
üstünlüğünü savunma sorumluluğunu bir an bile akıldan ve gönülden 
çıkarmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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Nuri ALAN 
Danıştay Eski Başkanı

OTURUM  BAŞKANI

SUNUCU- “Hak Arama Özgürlüğü ve Hukuk Devleti” konulu açık 

oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki oturumun konusu “Hak Arama 

Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı” Oturum Başkanı Danıştay Eski Başkanı 

Sayın Nuri Alan, konuşmacılarımız Sayın Avukat Serkan Ağar, Sayın Av. Prof. 

Dr. Metin Günday, Sayın Yrd. Doç. Dr. Burak Öztürk. Hepiniz tekrar hoş 

geldiniz. 

NURİ ALAN (Danıştay Eski Başkanı)- Değerli meslektaşlarım, 

değeli izleyiciler; hepinizi saygıyla selamlayarak oturumu açıyorum. Ankara 

Barosunun bu oturumda bana görev vermiş olması nedeniyle teşekkürlerimi 

sunuyorum, sizlere de katılımınız nedeniyle teşekkür ediyorum. Tabi katılım 

beklediğimiz, umduğumuz sayıda olmadı. Genelde öğleden sonraki 

oturumlar şanssız oturumlar. Ben size bununla ilgili bir küçük fıkrayı 

anlatmak istiyorum.

Alman Anayasa Mahkemesinin davetlisi olarak Almanya'ya gittiğimizde, 

öğle yemeğinden sonraki oturumun ilk konuşmacısı bir Alman profesör, 

şimdi anlatacağım hikâyeyi anlattı. Ormanların Kralı aslan bütün hayvanları 

bir öğle yemeğine davet etmiş. Yemişler-içmişler, yemeğe katılanlar yemek 

nedeniyle uyuklamaya başlamışlar. O arada bir hayvan, herhalde o tilkidir, 

sayın kralım demiş bir konuşma yapsanız. Demiş ki, ben bu kadar uyuyan 

hayvanın arasında konuşma yapacak kadar saf  mıyım, öyle söyleyelim. Ben 

sizlere özellikle sabahki yorgunluğun ardından katıldığınız için size çok 

teşekkür ediyorum. 

Ankara Barosu iki senede bir düzenlediği geleneksel kurultaylarda, 
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uygulamacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek, güncel konularda 

gerçekten çok değerli katkılar sağlıyorlar. Kitaplarını saklıyoruz, başvuru 

kitabı olarak zaman zaman yararlanıyorum. Bu sene de bulunduğumuz 

ortamı değerlendirerek, hukuk devleti ve demokrasi genel başlığı altında, 

özgürlüklerin masaya yatırılmış olması çok isabetli olmuştur. Bu 

konuşmaların kitabının da yayınlanacağını Sayın Baro Başkanı bildirdi. Bu 

yönden de mutluyuz. 

Efendim benim Oturum Başkanı olarak görevlendirildiğim 

oturumlarda, genellikle konuşma yapma gibi bir geleneğim yok. Çünkü vakti 

zamanında konuşmacı olarak katıldığımız oturumlarda başkanların gazabına 

uğradık. Ben küçük bir konuşma hazırlamıştım, ama sizlere kıyamıyorum, 

gerekirse arada sırada bu konuşma içindeki küçük cümleleri vermeye 

çalışacağım. Arkadaşlarımızı tanıyorsunuz, Sayın Hocam Metin Günday, 

Ankara Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesiyken, yeni sanıyorum ayrıldı, şu anda 

avukat olarak devam ediyor. İdare hukukunda uygulamacı akademisyenlerin 

varlığı gerçekten idari yargının gelişmesinde çok önemli katkılar yaptı.

Serkan Beyle yeni tanıştık, o da doktorasını yapmış genç bir arkadaşımız. 

Sayın Burak Öztürk'le de kurumsal akrabalığımız var diyebilirim. Kan 

hısımlığı, sıhri hısımlık, bir de kurumsal hısımlık, babasıyla uzun süre 

beraber Danıştay'da çalıştık. Toplantı gündeminde bu gelen nottaki yazılı 

olan beyefendi yok. 
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Dr. Serkan AĞAR 
Ankara Barosu

VERGİ MAHREMİYETİ v.s. BİLGİ EDİNME HAKKI
1. Giriş
Ne zaman “vergi” lafı etsem, çevremde bulunanların yüzünde istemsiz bir 

tebessüm oluştuğunu görüyorum. Böyle durumlarda aklıma hep aşağıdaki 
fıkra geliyor:

“Evvel zaman içinde vergileri arttıran padişah, kimsenin gıkının çıkmamasından 

fena halde kuşkulanmış. Vergileri önce iki katına, sonra dört katına çıkarmış. Ahalide 

yine çıt yok. Hemen vezirini çağırmış. Durumu karşılıklı değerlendirmişler ve bir karara 

varmışlar. Galata köprüsünün her iki başına iri yapılı ikişer tane zenci yerleştirmişler. 

Zencilerin görevi, köprüden gelip geçen herkesi pataklamakmış. Ama ahaliden yine ses 

yok. Padişahı almış bir endişe. Bir süre sonra ahaliden bazıları sarayın önünde toplanıp, 

padişahla görüşmek istediklerini söylemişler. Padişah bu tepki karşısında sevinmiş ve bu 

kimselerin huzura alınmasını istemiş. Huzura alınan ahaliyi gören padişah sertçe sormuş;

- Tebaam ne ister?!

İçlerinden en yaşlısı bir adım öne çıkıp cılız bir ses tonuyla cevap vermiş; 

- Padişahım bağışlayın, vergi koydunuz sesimizi çıkarmadık, arttırdınız sesimizi 

çıkarmadık, köprüden her geçişimizde dayak yedik sesimizi çıkarmadık. Lakin bir 

maruzatımız var.

- Çekinme söyle, demiş padişah.

- Padişahım, sabah ve akşam köprüde çok kuyruk oluyor. Sabah işe, akşam da eve 

geç kalıyoruz. Sizden istirhamımız, şu zencilerin sayısını dörtten sekize çıkarsanız 

da biz de köprüden rahat rahat geçsek.”

Bizde de köprü geçişleri ücretli, ama çok şükür henüz zencilerden dayak 

yemedik. Hatta sadece köprü geçişleri değil; sabah yüzünüzü yıkamanız, 
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hacetinizi görmeniz, peyniri buzdolabında saklamanız, ekmeğinize yağ 

sürmeniz, arabanıza binmeniz, telefonla eşinizi aramanız, hatta o telefonda 

eşinizle tartışıp bir sigara tellendirmeniz, akşam televizyon izlemeniz, bir de 

üstüne efkârlanıp bir kadeh içmeniz, kafanızı dağıtmak için sinemaya, 

tiyatroya, konsere gitmeniz de ücretli. Yani hepsi vergiye tâbi… 

Orhan Veli'nin aşağıdaki şiiri aslında vergiyle ilgili olduğunu söylesem, 

sanırım itiraz eden olmaz:

Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava;

Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı,

Sinemaların kapısı,

Camekanlar bedava;

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava.

Toplum olarak vergilerden şikâyet etme kültürüne, daha doğrusu vergi 

sistemini eleştirme kültürüne sahip değiliz. Bununla beraber her fırsatta 

demokrasimizle övünürüz. Oysa vergi sistemi demokratik olmayan bir 

ülkede gerçek bir demokrasiden söz edilemez. Gelir vergisi mükelleflerinin 

ancak %2'sinin denetlenebildiği, 3 yılda bir mali affın çıkarıldığı, vergi 

gelirlerinin dörtte üçünün dolaylı vergilere dayandığı bir ülkede 

demokrasiden söz edilebilir mi? 

Daha açık ve şeffaf  bir idare için bilgi edinme hakkı kanunda düzenlendi. 

Hatta 12 Eylül 2010 değişiklikleriyle Anayasa'ya da girdi. Ama 

durumumuzun aşağıdaki fıkradan bir farkı yok: 

“Komşulardan biri Nasreddin Hoca'nın kapısını çalmış, çamaşır ipi istemiş. Ama 

Nasreddin Hoca ipi vermeye pek niyetli değilmiş:

-  Komşum, sen hele biraz bekle, ben bir karıma danışayım, demiş.

Az bekledikten sonra geri dönmüş, komşusuna:

-  Benim hatun, ipe un sermiş, demiş.

Komşusu bu cevaba çok şaşırmış:
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-  Yahu Hocam, hiç ipe un serilir mi? demiş.

Nasreddin Hoca;

-  İnsanın vermeye gönlü olmayınca elbet ipe un da serilir, demiş.”

Yakın zamanda anayasal güvenceye de bağlanan bilgi edinme uygulaması 

ülkemizde maalesef  böyle. İdarenin bilgi vermeye gönlü yok. Uygulama, 

idarenin ipe un serdiği sayısız örnekle dolu. Hele vergi uygulaması, bilgi 

edinmenin kapısından bile giremediği bir alan. Oysa vergi dairesi sizin her 

şeyinizi biliyor; kullandığınız arabayı, eşinize ve/veya sevgilinize aldığınız 

arabanın marka ve modelini, vejetaryen olup olmadığınızı, eşinizin ve/veya 

sevgilinizin bedenini, hangi mağazadan giyindiklerini, kızınızın kullandığı 

parfümü, sevgilinizle buluşmak için hangi oteli tercih ettiğinizi, hepsini 

bilmiyor mu? Sadece uyurken vergi ödemiyoruz. Vergi hayatımızın her 

zerresinde. Bununla beraber vergi dairesi hayatımızla ilgili her şeyi bilebilecek 

bir güce sahip. Bazı mahkeme ve savcıların “özel yetkili” olmalarının 

tartışıldığı ülkemizde vergi dairelerinin bu “genel” yetkilerine de dikkat 

çekmek gerekiyor. Peki siz vergi dairesinden bilgi talep edebilir misiniz? 

Hayır. Neden? Çünkü vergi mahremiyeti var. İşte tuvaletteyken bile 

ödediğiniz, yukarıda değindiğim kadar aleni, ama bir o kadar da mahrem olan 

bir kavramdır “vergi”. Mahremiyet ve bilgi edinme kavramlarını bir arada 

kullanıyor olmamın kendisi bile başlı başına ironik bir durum.

Biz avukatlar için vergi dairelerinden bilgi almak oldukça zor, hatta çoğu 

kez imkânsızdır. Vergi dairelerinde bu konuda ilginç uygulamalar vardır. 

Örneğin; avukatların iki yılı aşkın süreli vekâletnamelerinin zamanaşımına 

uğradığı gerekçesi ile kabul edilmediği veya vekili adına her konuda 

yetkiliymişçesine tebligatların avukata yapılmaya çalışıldığı, istediği bilgilerin 
1veya örneklerinin kendisine verilmediği veya zorluk çıkartıldığı görülür.  

Sadece avukatlar için değil, bilgi edinme çabasındaki her yurttaş için vergi 

mahremiyeti aşılması zor bir duvardır.  

Günışığında/şeffaf  idare, demokratik idare ve idarede demokrasi 
2kavram ve ilkeleri ile doğrudan ilişkilidir.  Antonio Marongiu'nun dediği gibi, 

kamu hukuku dış görüntüsü özenli ve tertemiz bir yapıya benzer. Bu yapının 
3içi ise, hiçbir zaman uyulmamış ilkeler ve uygulanmamış kurallarla doludur.  

1 DOĞRUSÖZ, B., Referans, 09/08/2007.
2 ÖZAY, İ. H., Günışığında Yönetim, Politik Yozlaşma ve Şeffaf  Yönetim Sempozyumu, İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, İzmir, 14-15 Nisan 1994, Günışığında Yönetim, İstanbul, 1996, s. 1. 
3 A. Marongiu'dan aktaran ÖZAY, İ. H., Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul, 1986, s. 97.
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Günışığı ise her zaman güzeldir. ABD Federal Yüksek Mahkeme 

yargıçlarından Brandeis'in dediği gibi, “Güneş mikroplara karşı en etkin öldürücü, 
4

ışık da en iyi koruyucudur.
5Günışığında idarenin  en önemli unsurlarından biri “bilgi edinme 

özgürlüğü”dür. Genel idari usul kanunları idarenin elindeki bilgilere 
6

ulaşabilmek imkânının bulunmadığı yerlerde hiçbir anlam taşımaz.  Hukuk 

devleti ile idare hukuku arasında bağ o denli yoğundur ki hukuk devleti en çok 

idare hukuku ile özdeşleşir. Ancak Türk kamu idaresi, gizlilik ve kapalılık 

üzerine inşa edilmiştir. 

“Bilgi edinme hakkı” günümüz gelişmiş demokrasilerinde en temel 

vatandaşlık haklarından biridir. Bu hakkın kullanımıyla vatandaşlar idarenin 

yaptığı işlemler hakkında bilgi sahibi olabilir ve böylece idarenin işlemlerini 

denetleyebilir. Bilgi edinme hakkının kullanılması; idarenin işlemlerinin 

denetlenmesi, yönetimde şeffaflık ve açıklık ilkelerinin gerçekleşebilmesi için 

demokratik yönetim için bir zorunluluktur. Bilgi edinme hakkının yasada 

düzenlenmiş olması, çoğu zaman idarenin eski alışkanlıkları veya bazı yasal 

sınırlamalar nedeniyle tam anlamıyla kullanılabildiği anlamına gelmez. Bilgi 

edinme hakkı yönünden vergi hukukunda, hem eski alışkanlıkların devam 

etmesi ve hem de yasal sınırlamanın varlığı bizi “vergi mahremiyeti” kavramına 

götürür. Vergi hukuku alanı, bilgi edinme hakkı ile bazen “devlet sırrı”na 

varacak kadar önem atfedilen vergi mahremiyetinin bazen çatışmaya dönüşen 

mücadelesine sahne olur. Bu tebliğin başlığında da bu duruma uygun olarak 

Latince'de taraf  belirten “versus (v.s.)” ifadesi kullanılmıştır.    

2. Bilgi Edinme Hakkı

İdarenin karar alma sürecinin gözlem ve katılıma açık olduğu, kamu 

yönetiminin elindeki bütün bilgi ve belgelere ulaşma imkânının bulunduğu ve 

en önemlisi, ilgililer ya da kendisini ilgili görenlerin karar alma sürecine 

yetkiyle donatılmış bir şekilde katılmaları bir yana, o mekanizmanın ilk 

adımından son aşamasına kadar izleyeceği yol ve yöntemin önceden yasalarla 
7belirlenmiş bulunduğu bir düzen “günışığında yönetim”dir.

Günışığında (şeffaf  ve açık) yönetim, siyasi rejimlere ve ülkelerin yönetim 

4 Schwartz'dan aktaran GÜRAN, S., Yönetimde Açıklık, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Y. 3, S. 1-3, 
Sarıca'ya Armağan, 1982, s. 105.

5 “Günışığında idare” tanımlaması, ABD'de idarenin karar alma süreci içinde yapılan bütün kurul 
toplantılarının ilgilenen ve dileyen herkese açık olmasını öngören 1976 tarihli “Günışığında İdare Kanunu 
(Government in the Sunshine Act)” isimli düzenlemeden gelmektedir.  

6 ÖZAY, a.g.e., s. 2-3. 
7       ÖZAY, a.g.e., s. 6.
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geleneklerine göre değişse bile, karar alma süreçlerinin önceden belli olan 

usul ve esaslara göre belirlenmesi; idare dışında olanların gizliliği olmayan 

bilgi ve belgelere kolayca ulaşabilmesi (bilgi edinme hakkı) ve vatandaşın 

katılımını kolaylaştıracak şekilde yönetimin “aleni”, yani açık olması 

unsurlarını içerir. Birtakım yasal düzenlemeler çıkarılmış olsa da, gizlilik ve 

kapalılık anlayışı üzerine kurgulanan Türk kamu idaresinde açıklık ve şeffaflık 

açısından sorunlar çözülebilmiş değildir. Kamu hizmeti sunanlar verimli, 

etkin, katılımcı, açık ve şeffaf  hizmet sunmada yetersiz ve isteksizdir.

Demokratik ilkelerin kamu yönetimine uygulanmasını ifade eden 

demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi dünyada olduğu gibi Türkiye'de 

de tartışılan bir konudur. 2000 yılından bu yana kamu yönetiminin 

demokratikleşmesi yönünde bazı gelişmeler yaşanmıştır. Demokratik 

yönetim anlayışının önemli ilkeleri arasındaki “açıklık” ve “şeffaflık”, bu 

süreçte ele alınmıştır. Ancak kamu yönetiminde açıklık ve şeffaflığın 

sağlanması yönünde tatminkâr bir sonuca ulaşılamamıştır.

Dünya ölçeğinde yıllardır tartışılmasına rağmen Türk kamu yönetimi 

açıklık ve şeffaflık kavramlarıyla çok yakın bir tarihte tanışmıştır. 2002 yılında 

Bakanlar Kurulu kararıyla “Türkiye'de Saydamlığın Arttırılması ve Kamuda Etkin 

Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı”nın kabulünün ardından 2003 yılında 
8çıkarılan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  ile şeffaflık ve açıklık 

uygulamalarında önemli bir adım atılmıştır. ABD'de şeffaflık ve açıklık 

uygulamalarının geçmişi çok eskiye dayanır. 1966 yılında çıkarılan Bilgi 

Edinme Özgürlüğü Kanunu'nu (Freedom of  Information Act), 1970'lerin 

başında Kongre'nin Watergate skandalı ve diğer gizlilik karşıtı yasalara bir 

cevap olarak 1976 yılında hükümet müzakerelerini kamuoyu denetimine 

açan Günışığında Yönetim Kanunu (Government in the Sunshine Act) takip 
9etmiştir.  Aynı yıllarda Avrupa'da da benzer gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin 

101978'de Fransa'da Bilgi İşlem, Fişler ve Özgürlükler Kanunu çıkarılmıştır.  
11 ABD'de idari usul kanununun 1946, bilgi edinme özgürlüğü kanununun da 

1966 yılında yayımlanması dikkat çekicidir. SSCB eski Genel Sekreteri M. 

Gorbaçev, “glasnost (açıklık)” ve “prestorika (yeniden yapılanma)” adıyla 

yürütülen reform çalışmalarının gerekliliğini şu sözlerle ifade etmiştir: 

8 RG, 24/10/2003, 25269.
9 BUGARİC, B., Openness And Transparency in Public Administration: Public Law, Wisconsin International 

Law Journal, Vol. 22, No. 3, s. 490-491.
10 ARSLAN, N. T., Yönetimde Açıklık ve Gizlilik, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2010-1, s. 191.
11 Administrative Procedure Act.
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“Kamusal işlerde ve hayatın her sektöründe daha çok açıklık istiyoruz. Temel gerçek 
12budur. Bize daha çok ışık gerekmektedir.” 

Avrupa Birliği, şeffaflık ve açıklık uygulamalarını üyelerinin 

müktesebatlarının bir parçası haline getirmeye çalışır. Kamu yönetimi 

alanında Kopenhag ve Madrid kriterlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için 

1999 yılında kabul edilen 27 no.lu SIGMA (Support for Improvement in 

Governance and Management in Central and Eastern European Countries) 

Raporu'nda, “Avrupa İdari Alanı” kamu yönetimi ilkeleri, güvenilirlik ve 

hukuk güvenliği (yasal kesinlik); açıklık ve şeffaflık; hesap verebilirlik; etkinlik 

ve etkililik olarak açıklanmıştır.  

Geniş anlamda yönetimde açıklık ve şeffaflık, halkın yönetim tarafından 

yürütülen iş ve işlemlerden haberdar olması, gerekli bilgi ve belgelere 

ulaşabilmesi, yönetime katılması, yapılanları denetleyebilmesi veya 

yanlışlıklardan hesap sorabilmesi gibi demokratik, temiz ve dürüst yönetim 
13anlayışını ifade eder.  Yönetimde gizlilik, bilgi, belge ve diğer verilerin 

açıklanmaması anlamına gelirken; kapalılık, kamu kurum ve kuruluşlarının 

dıştan gelen her türlü etkilere karşı duyarsız kalması, yürütülen iş ve 

işlemlerin dışarıdakilerce bilinememesi, bilinenlerin de gerekçelerinin 
14açıklanmaması gibi hususları içerir.  Şeffaflık ve açıklık yönetimin vatandaşa 

15 bir ikramı değil, hesap vermesini sağlayan görevidir.

Açıklık ve şeffaflık konusunda 1982 Anayasası'nda 12 Eylül 2010 

referandumuyla önemli bir değişiklik yapılmış ve dilekçe hakkını düzenleyen 

74. madde başlığı “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” 

şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu hükümle bilgi edinme hakkına anayasal 

güvence getirildiği söylenebilirse de, bunun yetersiz olduğu açıktır. Yine de 

bu düzenlemeyle bilgi edinmenin anayasal bir hak haline gelmesi, 4982 sayılı 

kanundaki sınırlamaların yeniden sorgulanmasını gerektirir. 

Gizlilikle ilgili düzenlemelerin büyük bölümünün bilgi edinmeyi bir hak 

olarak tanıyan 4982 sayılı kanunda yer alması ilginçtir. Kanunun dördüncü 

bölümü, 15 ilâ 28. maddeleri olmak üzere toplam 13 madde (33 maddeden 

oluşan kanunun neredeyse üçte biri), tamamen bilgi edinme hakkının 

12 EKEN, M., Kamu Yönetiminde Gizlilik Geleneği ve Açıklık İhtiyacı, Amme İdaresi Dergisi, C. 27, S. 2, Haziran, 
1994, s. 53.

13 AKPINAR, M., Gün Işığında Yönetim Açısından Türk Kamu Yönetiminde Açıklık ve Şeffaflık Sorunu, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2011, C. 16, S. 2, s. 241. 

14 EKEN, a.g.m., s. 56. 
15 KALKAN, A., ALPASLAN, M., Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına Etkileri, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, 2009, S. 27. 
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sınırlarının açıklanmasına ayrılmış, hatta bazı başlıklar oldukça ayrıntılı 

şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, yargı denetimi dışında kalan işlemler, 

devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin 

bilgi veya belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, idari soruşturmaya 

ilişkin bilgi veya belgeler, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya 

belgeler, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, ticari sır, fikir ve sanat 

eserleri, kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, 

tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanunun kapsamı dışındadır. Geriye ne kaldı 

denilebilir. Anayasal güvence altındaki bilgi edinme hakkını çeşitli nedenlerle 

sınırlayan bu hükümlerin çokluğu ve muğlaklığı; gizliliği esas, açıklık ve 

şeffaflığı istisna kabul eden anlayışın devam ettiğini gösterir.  

Doğu toplumlarında devlet algısına mistisizm egemendir. “Devletin işine 

akıl ermez. Devlet en iyisini bilir.” anlayışı yaygındır. Bu anlayış içinde yürütülen 

iktidar mücadelesi özellikle “güvenlik” anlayışıyla da birleşince yönetimin 
16gizliliği ve kapalılığını ortaya çıkar.  İdare hukukunun ilgililere açık bir 

biçimde uygulanması süreci maalesef  halen yargıda başlayıp yargıda 

sonuçlanır.

3. Vergi Mahremiyeti

Arapça kökenli “mahremiyet” sözcüğü, dilimizde “gizlilik” anlamında 
17kullanılır.  Vergi mahremiyeti düzenlemesi, mükelleflere ait bazı bilgilerin 

gizliliğinin korunmasına yönelik olarak getirilmiş olup, “vergi ile ilgili gizlilik” 
18şeklinde ifade edilebilir.  Vergi ile ilgili gizlilik kavramı, vergi uygulamasında 

görev alan memurların görevlerini ifa ederlerken mükelleflerin şahısları, 

ailevi durumları, servetleri, faaliyetleri ve faaliyet alanları, gelir durumları, 

meslek sırları ve benzeri durumlarıyla ilgili olarak öğrendikleri bilgilerin 

açıklanmaması ve kendileri ile üçüncü kişilerin kullanımına sunulmamasıdır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan önce yürürlükte bulunan 5432 sayılı 

Vergi Usul Kanunu'nun vergilendirmeyle ilgili gerekçesinde, vergi 

mahremiyeti şu şekilde tanımlanmıştır: “Vergi mahremiyeti, her ne suretle olursa 

olsun, vergi tatbikatı dolayısıyla öğrenilen ticari ve şahsi sırların mutlaka gizli kalacağını 
19 ifade eder.”

16 ARSLAN, a.g.m., s. 175.
17      http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= 

gts&guid=TDK.GTS.4f0975f3c30bc1.31963659, 08/01/2012.
18 ORTAÇ, F. R., Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986, s. 1.
19 5432 sayılı VUK Gerekçesi, TBMM Tutanak Dergisi, VII. Dönem, C. 9-1, Ankara, 1949, s. 79-89. 
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Türk vergi idaresinde vergi mahremiyeti, vergiyle ilgili bilgi ve belge 

talebinin, sanki Coca Cola'nın formülü istenmiş gibi, reddedilmesinin yasal 

gerekçesidir. Bu hüküm, vergiyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kapsayan 

“torba” bir düzenleme haline gelmiştir. Kavramdaki “mahremiyet” sözcüğü 

maalesef  tam tersi bir uygulamaya imkân sağlamıştır. Dikkati çeken husus, 

bilgi edinme taleplerini reddederken vergi dairelerinin, 4982 sayılı kanunu 

telaffuz etmeyip, doğrudan 213 sayılı VUK'nun 5. maddesine 

dayanmalarıdır. 4982 sayılı kanunun vergi daireleri tarafından “fiilen” 
20uygulanmadığı açıktır. Daha doğrusu; vergi daireleri için 4981 sayılı kanun  

21 vardır, 4983 sayılı kanun vardır, ancak bu ikisi arasındaki 4982 sayılı kanun 

“yok”tur. 4982 sayılı kanun, vergi dairelerinin kapısından giremeyen ender 

kanunlardan biri olarak mevzuattaki yerini halen korur.    

Vergi mahremiyeti ile ilgili yasal düzenlemeler, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu (VUK) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun'da (AATUHK) yer almıştır. 

213 sayılı VUK'nun “Vergi mahremiyeti” başlıklı 5. maddesi aşağıdaki 

şekildedir: 

“Vergi Mahremiyeti

Madde 5 - Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla mükellefin ve 

mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, 

işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları 

veya gizli kalması lâzım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü 

şahısların nef'ine kullanamazlar;

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;

2. (2686 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Vergi mahkemeleri, 

bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar;

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.

Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi 

devam eder.

(2365 sayılı kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Ancak, vergi güvenliğini 

sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye 

20 02/10/2003 tarih ve 4981 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun, 
RG, 09/10/2003, 25254.

21 Kuzey Atlantik Anlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, RG, 21/10/2003, 25266.  
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şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dâhil) 

ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve 

unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin 

münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilân olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül 

varsa, bu ilân orada da yapılır.

(4369 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle eklenen fıkra) Mükelleflerin vergi 

tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca 

açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir (4962 sayılı 

kanunun 17/A-a maddesiyle değişen ibare yürürlük: 07/08/2003) Ayrıca, kamu 

görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve 

belgeler ile bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin 

verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi 

inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 sayılı kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına 

bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlâl sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi 

verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye 

Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.

(2365 sayılı kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Gelir Vergisi mükellefleri 

(4369 sayılı kanunun 81/A-1'nci maddesiyle değiştirilen ibare) (Kazancı basit usulde 

tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi 

tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren 
22(6111 sayılı kanunla değiştirilen ibare yürürlük: 25/02/2011) levhayı almak  

zorundadırlar. İlân ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.

(5728 sayılı kanunun 272'nci maddesiyle değişen fıkra)  Açıklanan bu bilgiler ele 

alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref  ve haklarına tecavüz edilemez.”

6183 sayılı AATUHK'nun “Sırrın ifşası” başlıklı 107. maddesi ise şu 

şekildedir:

“Bu kanunun tatbikinde vazifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayısıyla amme 

22 Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup 
görünecek şekilde merkezlerine, şubelerine ve satış mağazalarına vergi levhası asmaları zorunluluğu 6111 
sayılı kanunla kaldırılmış olup, “vergi levhası alma” zorunluluğu devam etmektedir. Dolayısıyla 23/02/2011 
tarihi itibariyle vergi mükelleflerinin vergi levhalarını asıp asmamak kendi bilecekleri iştir (!). Anlaşılan odur 
ki, kişi ve kuruluşların hangi yıl ne miktarda vergi ödediğini vatandaşın bilmesine gerek yoktur; bunu sadece 
vergi dairesinin bilmesi yetmektedir. Diğer yandan, levha asma kalktığı halde asmama cezası artmıştır. 2012 
yılında “Vergi levhası asma mecburiyetine uymamanın cezası” 26/12/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
411 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 180,00 liraya yükseltilmiştir.  
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borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele ve 

hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa 

ettikleri takdirde Türk Ceza Kanununun 239. maddesine göre cezalandırılır. Bu 

Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara, 

yapacakları tahsile yönelik bilgilerin ve 22/A maddesine göre borcun olmadığına dair 

belgeyi arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlara, ödeme ve işleme taraf  

olanlara ilişkin borç bilgilerinin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz; bu kurum ve 

kuruluşlarda vazifeli bulunan kimseler edindikleri bilgileri ifşa ettikleri takdirde birinci 

fıkra hükmüne göre cezalandırılırlar.”

Ÿ 213 sayılı VUK'nun 5. maddesine göre, aşağıdaki istisnalar dışında 

vergi mahremiyetine uyulması esastır:

Ÿ Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir vergisi 

mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin 

kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar 

(zarar dâhil) ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve 

kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı 

oldukları vergi daireleri tarafından beyannamelerin verildiği yıl 

içinde dairenin uygun bir yerine asılacak cetvelle ilân olunur.  

Mükellefin bağlı bulunduğu bir kuruluş varsa, bu ilân orada da 

yapılır.

213 sayılı VUK'nun 5/2 maddesinde, vergi güvenliğini sağlamak 

amacıyla gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin 

kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dâhil) ve 

beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin 

ad ve unvanlarının, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin 

verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilân 

olunacağı, mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilânın orada da 

yapılacağı yazılıdır. Bu düzenlemenin amacı 2365 sayılı kanunun 

gerekçesinden şu şekilde ifade edilmiştir: “Mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 

muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine 

müteallik olmak üzere mutlak bir vergi mahremiyeti ihdas olunmuştur. Getirilen 

alenilik prensibi, bu mutlak mahremiyet esasına, sadece kamu yararı düşüncesine 

dayanan bir istisna teşkil etmektedir.”

Vergilerin ilânı konusunda uygulamada vergi daireleri sadece faaliyette 

bulunulan iller itibariyle en yüksek vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin 
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isimlerini kendilerinden izin alarak açıklar. Ayrıca daha kapsamlı bir açıklama 

yapılmaz. Vergi dairelerinin mükellef  adına tarh edilen vergilerin ilânı ve 

açıklamasıyla ilgili düzenlemeler, sadelikten uzak, karmaşık ve dağınıktır. 
23

Uygulama büyük ölçüde vergi dairelerinin takdir ve insafına terk edilmiştir.

Bu uygulama, 213 sayılı VUK'nun 5. maddesine aykırıdır. 213 sayılı 

VUK'nun 5. maddesi, bu madde kapsamına giren bütün mükelleflerin vergi 

matrahının açıklanması gerektiğini belirtir. Vergiler ilân edilirken sadece bir 

kısım mükelleflerin vergilerinin ilân edilmesi ve ayrıca onlardan izin alınması 

hatalıdır. Yasayla vergi daireleri bu işlemleri yapmak için yetkili kılınmıştır. 

Vergi dairelerinin bu konudaki yetkisi bağlı olup, takdir yetkisinden söz 

edilemez.     

ü Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve 

cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza 

miktarları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabilir. 

Bu hüküm uyarınca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar 

dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş 

vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı VUK Genel 
24 25 Tebliği  ile belirlenmiştir. 409 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 2011 

26yılındaki uygulama şu şekilde tespit edilmiştir : 

· 2011 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi 

dairelerinde (vergi dairesinin ilân koymaya mahsus yerlerinde asılmak 

suretiyle) 15 Temmuz 2011 ilâ 15 Ağustos 2011 tarihleri arasında, 5 

Eylül 2011 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 

internet sitesinde yapılması,

· Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 200.000,00 TL ve daha 

fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası 

bulunan mükelleflerin alınması,

· Yapılacak açıklamada, 31/12/2010 itibariyle vadesi geçtiği halde 

30/06/2011 tarihi itibariyle ödenmemiş ve nev'i itibariyle 293 Sıra 

Numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı 

belirtilen vergi ve cezalar ile 01/06/2010-31/05/2011 tarihleri 

arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

23 TAŞ, F., Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Ankara, 2008, s. 93. 
24 RG, 27/01/2001, 24300.
25 RG, 30/06/2011, 27980.
26 Makalenin yazıldığı tarihte 2012 uygulaması henüz belirlenmediğinden okuyucuya fikir vermesi açısından 

zorunlu olarak 2011 uygulamasından söz edilmiştir.
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· Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 

293 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenen esaslara 

uyulması, 

· Açıklama kapsamına,

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 3. maddesi ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı 

Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na yaptıkları takas ve mahsuba 

ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir 

belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31/12/2004 tarihi ve 

öncesine rastlayan,

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 3. maddesi 

kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve 

bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden 

Hazine Müsteşarlığı'na borçlu olan ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun'un 167. maddesine istinaden başvuruda 

bulunmuş olanlara ait vadesi 31/12/2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

-  5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan 

Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun'a göre taksitlendirilen 

ve ödeme süresi henüz sona ermemiş,

- 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 6. maddesi ile 

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 2. maddesine 

göre taksitlendirilen,

- 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni 

Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç 

Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi 

Hakkında Kanun'un, 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la 

değişik Geçici 1. maddesi kapsamında ertelenen,

- 6111 sayılı kanun hükümlerine göre yapılandırılan, alacaklar 

alınmamıştır.
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Eğri oturup, doğru konuşmak gerekiyor: Vergi mükelleflerine ait bazı 

bilgilerin kamuoyuna açıklanması, mükellefler üzerinde otokontrol sisteminin 

oluşmasını sağlayarak, vergi ödeme bilinci ve alışkanlığını geliştirip, kişileri 

vergisini zamanında ödemeye teşvik etmiyor. Bu nedenle, vergi borçluları 

listesinde isimleri yer alanların tümüne “vergi yüzsüzü” sıfatını yakıştırmak da 

doğru değil. Gerçekten, bu listede yer alanların önemli bir kısmı, faaliyetini 

vergi dairesine bildirerek mükellefiyet kaydı yaptırmış, gelirini beyan etmiş ve 

bu gelir üzerinden tarh edilen vergiyi herhangi bir nedenle kısmen veya 

tamamen vadesinde ödeyememiş gerçek ve tüzel kişilerdir. Kayıtdışılığın 

yaygın olduğu, beyannamesi verenlerin sayısının nüfusun %2'sini aştığı 

ülkemizde, mükellefiyet kaydı yaptırmak ve beyanname vermek gibi en başta 

gelen vergi ödevlerini yerine getirmek bile önemlidir. Faaliyetini vergi 

dairesine bildirmiş, beyannamesini vermiş bir kişiyi, vergi borcunu zamanında 

ödemedi diye “vergi yüzsüzü” ilân etmek yanlıştır. Bu durumun belirttiğimiz 

mükellef  grubu üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmesi mümkündür. Vergi 

yüzsüzü ifadesi, vergi borcunu zamanında ödememiş/ödeyememiş olan 

mükelleflerden çok, faaliyetini ve gelirini vergi dairesine beyan etmemiş veya 

birkaç günlük gelirini yıllık geliri olarak beyan edip bunun üzerinden vergi 

ödemiş olanlar için kullanılmalıdır. 

Maliye Bakanlığı'na mükelleflerin beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile 

vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlarını açıklama yetkisini veren hüküm, 

213 sayılı VUK'na 4369 sayılı kanunla eklenmiştir. 4369 sayılı kanunun 

gerekçesi şu şekildedir: “(…) Vergi mahremiyetine istisnai olarak getirilen bu 

düzenleme ile hem kamuoyunun vergi konusunda bilgilendirilmesi, hem de kamuoyu 

denetimi yoluyla mükelleflerin ödevlerini tam ve zamanında yapmalarının sağlanması 

amaçlanmaktadır.” Bu düzenlemeyle, 213 sayılı VUK'nun 5. maddesinde 

öteden beri uygulanmakta olan vergilerin ilânına ait hükmün kaldırılması 

gerekirdi. Genel bir düzenleme yapılırken, eski hükmün de korunmuş 

olmasının uygulamada karışıklığa neden olduğu görülüyor. Bu hüküm, teknik 

yönden yasa tekniğine uygun olmayıp, kendi içinde çelişkiler taşıyor. Örneğin; 

vadesinde ödenmeyen vergi ve cezaların ilân edileceği belirtilirken, vadesinde 

ödenen vergi ve cezaların ilân edilemeyeceği gibi bir sonuç çıkıyor. Aynı 

madde içinde kesinleşen vergi ve cezaların da açıklanacağına ilişkin düzenleme 
27 yapılmıştır.

27 ÜREL, G., Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Ankara, 2003, s. 68.
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ü Kamu görevlileri tarafından yapılan adli ve idari soruşturmalar 

ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belge ile yapacakları vergi 

tahsiline yönelik olarak bankalara bilgi verilebilir. 

Bu hükmü getiren 4369 sayılı kanunun 1. maddesi gerekçesi şu şekildedir: 

“Bu fıkrada yer alan ikinci hüküm, kamu görevlilerince yapılan adli ve/veya idari 

soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen ve vergi mahremiyeti kapsamına giren bilgi ve 

belgelerin verilebilmesine olanak tanımaktadır. Vergi mahremiyetinin bir istisnası olarak 

yapılan bu düzenleme ile soruşturma yapanların görevlerini daha etkin olarak 

yapabilmeleri, kamu görevlileri için öngörülen disiplin ve adli cezaların işlerliğinin ve 

caydırıcılığının artırılması, daha şeffaf  bir kamu yönetimi anlayışı içinde yolsuzlukların 

önlenmesi ve hukuk devletinin daha da yüceltilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, kendilerine 

bilgi verilen kişi ve kurumlar da vergi mahremiyeti kapsamına alınarak, bu yetkilerini 
28kötüye kullanılmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.”

Bu düzenlemeden önce de kamu adına inceleme, araştırma, soruşturma 

ve denetim faaliyetinde bulunan kamu görevlilerine vergi daireleri tarafından 

bilgi verilmesi vergi mahremiyeti kapsamında kabul edilmiyordu. Ancak bu 

düzenlemeyle, bu konudaki tartışmayı sona erdirmeye yönelik olmak üzere 

bahse konu istisna, pozitif  bir dayanağa kavuşturulmuştur.

213 sayılı VUK'nun 5. maddesi, mutlak bir yasaklamayı emreder biçimde 

anlaşılacak olursa, bilgi ve belgenin, vergi idaresinin başında bulunan ve 

bunun siyasal sorumluluğunu taşıyan Maliye Bakanı'na, hatta mahkemelere 

verilmemesi gerekir ki, bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Söz konusu 

bilgi ve belge yargı hizmetinin gereği gibi yürütülmesi için ne ölçüde gerekli 

ise yürütme ve yönetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için de o ölçüde 

gereklidir. 1982 Anayasası'nın 123. maddesinde, idarenin, kuruluş ve 

görevleriyle bir bütün olduğu belirtilir. Bu yönden idarenin bir birimindeki 

bilgi ve belge, kamu görevinin gereği gibi yürütülmesi için gerekli 

görüldüğünde öteki biriminde de kullanılabilmelidir. Bilgi ve belge gizli olsa 

bile bundan kaçınılamaz. 213 sayılı VUK'nun 5. maddesi, bu zorunluluğu 

engeller biçimde yorumlanamaz. Kaldı ki gizli olanın, kamu idaresince 

bilinmiş olması, gizlinin ifşa edilmesi anlamına gelmez.

Mükellefler, esasen, doğru beyanda bulunmak zorundadır. Bu 

zorunluluğa uyulmamasının yaptırımları 213 sayılı VUK'da yer almıştır. 

28 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, Ankara, Aralık, 2002, s. 349,  
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/6183/tvk_4369_sayili_kanun_1.pdf, 
08/01/2012.
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Kanun koyucu, bununla da yetinmemiş, denetim elemanları aracılığıyla 

beyanların incelettirilmesi, doğru olup olmadığının araştırılması ve 

doğrusunun saptanması yollarını da aynı kanunda öngörmüştür. Mükellef  

için doğru beyan lütuf  değil, yaptırıma bağlanmış bir zorunluluktur. Devlet, 

bu zorunluluğun sağlanması için taviz veremez. Aslında 213 sayılı VUK'nun 

5. maddesiyle ifşanın yasaklanmasından amaç, mükellefin ticari ve kişisel 

sırlarının ortaya dökülmesini önlemek ve böylece özel hayatın ve aile 

hayatının gizli olduğu yolundaki anayasal kuralın gereğini yerine getirmek ve 

işletmenin bilimsel, teknolojik ve diğer sırlarının rakip firmalar tarafından 

öğrenilmesiyle haksız kazançlar yaratılmasına meydan vermemektir. Vergiye 

ilişkin hususların, yürüttüğü hizmet yönünden buna ihtiyaç bulunan kamu 

görevlisine verilmesinin mükellefe sağlanmak istendiği ileri sürülen görevini 

ortadan kaldıracağı düşünülemez.

Bu hükümle, mükellefin vergi dairesine güvenini sağlamak 

amaçlanmıştır. Bildirimlerin, vergi işlemleri dışında, başka hiçbir amaçla 

kullanılmayacağına inanan mükellef  doğru beyanda bulunmaya teşvik 

edilmiş olur. Aksine tutumlar, mükellefin sırlarını vergi dairesinden de 

saklamasına ve sonuçta vergi ziyaına neden olur. Kanunun “mahrem” olarak 

nitelediği bir hususun, mahremiyetin korunması kendisine emanet edilen 

devlet dairesince mutlaka korunması ve amacı dışında herhangi bir işleme 

esas alınarak sahibi aleyhine bir sonuç doğurmaması esastır. Mahrem bir 

hususun, üçüncü bir şahsa söylenmesi, açıklanması, bu mahremiyetin ihlâli, 

başka bir deyişle, sırrı ifşa anlamına gelir. Açıklamanın birden çok kişiye 

söylenmesi, yayımlanması gibi eylemler, ihlâlin derecesini ve sonuçta ihlâl 

edene uygulanacak cezanın artmasına yol açabilir. 

Vergi mahremiyeti; memurların görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli 

belgeleri açıklayamayacaklarına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 31. maddesindeki genel yasaklamadan ayrı ve özel bir yasağı 

öngörür. 213 sayılı VUK'nun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 

788 sayılı Memurin Kanunu'nun 33. maddesi, “memuriyetine ait mahrem dosyalar 

münderecatını ifşa etmek” halini, memuriyetten ihraç cezasıyla cezalandırmıştır. 

Bu hükme rağmen 213 sayılı VUK'na, ayrıca, mükellef  sırlarının ifşa 

edilemeyeceği yolunda konulan hükmün özel bir anlamının olduğu açıktır. 

Her iki kanunda da mahremiyetin açıklanması yasaklanırken, “ifşa” kelimesi 

kullanılmıştır. Bu durumda kelimenin etimolojik olarak incelenmesi suretiyle 

yapılan sözel yorumun, amaçsal yorumla ulaşılan sonucu değiştirmeyeceği 
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29ortadadır.

213 sayılı VUK'nun 5/5 maddesi, 4962 sayılı kanunun 13/A-a 

maddesiyle değiştirilerek yürürlükteki halini almıştır. Buna göre, bankalara, 

yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgilerin verilmesi de vergi 

mahremiyetinin istisnası olarak kabul edilmiştir. Bu düzenleme, bankaların 

vergi tahsilâtı dolayısıyla yapacakları işlemlerin çabuklaştırılması ve bu 

işlemlerin hızlandırılması amacıyla kendilerine bilgi aktarılmasına vergi 
30mahremiyetinin engel olmasını önlemek üzere getirilmiştir.  Tahsilât 

işlemleriyle sınırlı olmak üzere bankalara bilgi aktarımına imkân tanınmıştır. 

Bu kapsamda 6183 kanunun 107. maddesinde de aynı yönde değişiklik 

yapılmıştır.     

ü Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri 

veya kullandıkları (213 sayılı VUK m. 359/a-2 ve 359/b) vergi 

inceleme raporuyla belirlenenler, kanunla kurulmuş mesleki 

kuruluşlarına ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile kurulan 

birlik ve meslek odalarına bildirilebilir. Ancak kendilerine bu 

şekilde bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı 

yasaklara uymak zorundadırlar. 

Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge, 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir (213 sayılı VUK m. 359/a-2). Gerçek 

bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belge ise, sahte belgedir (213 sayılı VUK m. 359/b).

4369 sayılı kanunla eklenen bu fıkranın gerekçesi şu şekildedir: “Bu 

fıkrada yer alan üçüncü hüküm, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenledikleri veya kullandıktan vergi inceleme raporu ile saptananların kanunla 

kurulmuş (örneğin Baro, Tabipler Odası, Ticaret Odası ve/veya bunların bağlı 

oldukları birlikler gibi) kendi mesleki kuruluşlarına ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası, Yeminli Mali Müşavirler Odası ve odaların bağlı olduğu Türkiye 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne 

bildirilmesi, vergi mahremiyetinin bir başka istisnasını ifade etmektedir. Bu düzenleme 

ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin 

müşterileriyle sözleşme imzalanması, muhasebe kayıtlarının tutulması, rapor ve mali 

29 Dan. 1. D., 20/12/1984, E. 1984/291, K. 1984/294.
30 http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0636.pdf, 08/01/2012.
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tabloların düzenlenmesi, denetim, karşıt inceleme ve tasdik gibi işlemleri sırasında 

mükellefler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, müteselsil sorumluluğu bulunan 

mesleklerini daha sağlıklı olarak yürütebilmeleri ve ayrıca vergi denetim ve güvenliğine 

daha fazla katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır. Ancak kendilerine bilgi verilen 

tüm meslek mensupları, odaları ve birlikleri de vergi mahremiyeti kapsamına alınmakta 
31ve elde ettikleri bilgileri kötüye kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.”

Bu düzenleme, kişisel yarar-kamu yararı dengesini kişisel yarar aleyhine 
32 bozarak vergi mahremiyeti kuralının etkinliğini büyük ölçüde azaltmıştır.

Ceza yargılaması süreci tamamlanmadan, sadece idari bir tespite dayanılarak 

yapılacak bildirime ilişkin bu istisna hükmü, Anayasa'nın çeşitli 

maddelerinde düzenlenen hukuk devleti (m. 2), devletin temel amaç ve 

görevleri (m. 5), kanun önünde eşitlik (m. 10), temel hak ve hürriyetin 

sınırlandırılması (m. 13), özel hayatın gizliliği (m. 20), suçsuzluk karinesi (m. 

38), çalışma ve sözleşme hürriyeti (m. 48) ile Anayasa'nın bağlayıcılığı ve 
33üstünlüğü ilke ve kurumlarına aykırıdır.  Yargılama süreci sonunda belki de 

beraat edecek bir mükellefin sadece vergi inceleme elemanının kanaâtine 

dayanılarak hazırlanan raporuyla meslek odasına bildirilerek suçlu sayılması, 
34 hukuk devletinde yer almaması gereken bir düzenlemedir.

 213 sayılı VUK'nun 5. maddesinde belirtilen istisnalar dışında vergi 

muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge 

idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar, vergi kanunlarına göre 

kurulan komisyonlara iştirak edenler ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler, 

mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 

durumlarına, işlerine işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin 

olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları 

açıklayamazlar ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar.

213 sayılı VUK'nun 362. maddesine ve 6183 sayılı 107. maddesine göre, 

vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kimselerden, bu mahremiyeti ihlâl 

edenler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 239. maddesine göre 

cezalandırılır. 5237 sayılı TCK'nun 239. maddesi aşağıdaki şekildedir:

31 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, Ankara, Aralık, 2002, s. 
350,  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/6183/tvk_4369_sayili_kanun_1.pdf, 
08/01/2012.

32 TAŞ, a.g.e., s. 111.
33 OKTAR, A., Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir İstisnasının Bazı Anayasal İlkeler Karşısındaki Durumu, Mükellefin 

Dergisi, Mart, 2003, S. 123, s. 26-30.
34 SONSUZOĞLU, E., Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, 

Vergi Sorunları, S. 141, s. 129.
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“Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması 

Madde 239 – (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf  olduğu ticari sır, 

bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren 

veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden 

kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre 

cezaya hükmolunur.

(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif  ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin 

bilgiler hakkında da uygulanır.

(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına 

açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet 

koşulu aranmaz.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya 

belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılır.”

Kanun koyucu, vergi mahremiyetine uymak zorunda olan kimseler 

tarafından gerçekleştirilen “vergi mahremiyetinin ihlâli” suçunu, doğrudan 5237 

sayılı TCK'nun “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması” kapsamında değerlendirerek ağır yaptırımlara tâbi 

tutmuştur. 

4. Vergi Mahremiyeti Yönünden Bilgi Edinme Hakkı

4982 sayılı kanunda bilgi edinme hakkının elde edilebileceği kamu kurum 

ve kuruluşları yönünden herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. Gelir İdaresi 

Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri, 4982 sayılı kanun 

kapsamındadır. 4982 sayılı kanunda, “vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler bu 

kanun kapsamı dışındadır.” şeklinde açık bir düzenleme yoktur. Bilgi edinme 

hakkının sınırları arasında vergi mahremiyetine yer verilmediğinden talep 

edilen bilgi, vergi mahremiyeti kapsamına girse bile, 4982 sayılı kanundaki 

istisnalardan olmaması kaydıyla talep eden gerçek veya tüzel kişiye 

verilebileceği sonucuna ulaşılabilir. Ancak vergi mahremiyeti kapsamındaki 

bilgilerin genellikle “ticari sır” olarak anlaşılması nedeniyle bu konudaki 

taleplerin 4982 sayılı kanun gerekçe gösterilerek reddedilmesi de 

mümkündür.

“Vergi mahremiyeti”, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla getirilmiştir. 

302



Nitekim vergi mahremiyetinin ihlâli, “suç” kabul edilerek 5237 sayılı 

TCK'nun 239. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır. 4982 sayılı kanunda, bu 

kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru ve kastı olan memurlar ve diğer 

kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde 

ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla tâbi oldukları 

mevzuatta yer alan disiplin cezalarının uygulanacağı belirtilmiştir. Bilgi 

edinme hakkı çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelerin talep eden kişiye 

verilmemesi halinde bu işlemi yapan memurlar için devlet memurları 

hakkında geçerli olan disiplin cezaları uygulanmakta iken vergi 

mahremiyetinin ihlâli durumunda vergi mahremiyetini ihlâl eden memurlar 

hakkında 5237 sayılı TCK'daki düzenleme uygulanacaktır. Eş anlatımla, bilgi 

edinme talebinin yerine getirilmemesi kural olarak “idari kabahat”, buna 

karşılık vergi mahremiyetinin ihlâli ise ceza hukuku kapsamında “suç”tur. 

Vergi mahremiyetinin ihlâli karşısında öngörülen ağır yaptırım, kanun 

koyucunun vergi mahremiyetine verdiği önemi gösterir. 

Bilgi edinme hakkı, demokratik ve şeffaf  yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin doğal bir sonucudur. Bu nedenle bilgi edinme 

hakkı ile birlikte vergi mahremiyetinin birbiriyle çelişmeyecek bir şekilde 

uygulanması zorunludur. Ancak bunun nasıl sağlanacağı ciddi bir sorun 

alanıdır. 1950 yılından beri mevzuatımızda yer alan vergi mahremiyeti 

düzenlemesi, 4982 sayılı kanun karşısında özel bir hüküm olarak kabul 

edildiğinde, 4982 sayılı kanunun hiçbir anlamı kalmayacaktır.   

4982 sayılı kanunun 9. maddesine göre; istenen bilgi veya belgelerde, 

gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte 

olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz 

konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler 

çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur ve ayırma gerekçesi 

başvurana yazılı olarak bildirilir. Dolayısıyla herhangi bir gerçek veya tüzel 

kişinin bir başka mükellefe ait olan ve bu nedenle vergi mahremiyeti 

kapsamına giren bir bilgiyi bilgi edinme hakkı kapsamında talep etmesi 

durumunda, talep edilen bilginin 4982 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince 

vergi mahremiyeti kapsamına girdiği, bu nedenle söz konusu bilginin 

açıklanmasının 213 sayılı VUK ile yasaklandığı ve vergi mahremiyeti 

kapsamına giren bilgiler çıkarıldıktan sonra diğer bilgilerin verilmesinin 

mümkün olabileceği şeklinde bir yaklaşım benimsenebilir. Yine, 4982 sayılı 

kanunun 23. maddesine göre, kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya 
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belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli 

kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler kanun kapsamı dışındadır. 213 

sayılı VUK'nun vergi mahremiyetinin ihlâli durumunda uygulanacak ceza 

için 5237 sayılı TCK'nun “ticari sırrın açıklanması” halinde uygulanacak cezayı 

öngörmesi karşısında vergi mahremiyeti kapsamına giren bir bilginin bilgi 

edinme hakkı kapsamında talep edilmesi halinde talep edilen bilginin “ticari 

sır” mahiyetinde olduğu ve bu nedenle 4982 sayılı kanun kapsamına 

girmediği ileri sürülebilir. 4982 sayılı kanunun 21/1 maddesinde ise, kişinin 

izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, 

açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref  ve 

haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak 

bilgi veya belgelerin, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu yazılıdır. 

Vergi mahremiyeti kapsamına giren bir bilginin 4982 sayılı kanun 

çerçevesinde talep edilmesi durumunda, bu bilginin özel hayatın gizliliği 

kapsamında açıklanması halinde kişinin mesleki ve ekonomik değerlerine 

haksız müdahale oluşturacak bilgi ve belgelerden olduğu ve bu nedenle 4982 

sayılı kanun kapsamında dışında olduğu söylenebilir. 

Bu çerçevede, 4982 sayılı kanuna, “Doğrudan doğruya vergi mahremiyeti 

kapsamına giren bilgiler, bu kanun kapsamı dışındadır.” şeklinde bir hükmün 

eklenmesi doğru olacaktır. 4982 sayılı kanunun yürürlükteki 9, 21 ve 23. 

maddelerinde yer alan hükümler değerlendirildiğinde, vergi mahremiyeti 

kapsamına giren bilgilerin 4982 sayılı kanun çerçevesinde talep edilemeyeceği 

açıktır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1524. maddesine göre, her 

sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak zorundadır. 6102 sayılı TTK'nun 

01/07/2013 tarihinde yürürlüğe girecek 1524. maddesi aşağıdaki şekildedir:

“D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - İnternet sitesi

MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin 

internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların 

yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 

kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, 

açıklamalar.
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c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, 

değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin 

nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.

d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair 

taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri 

konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki 

genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve 

menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, 

azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay 

sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla 

hazırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim 

kurulu açıklamaları.

g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer 

kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla 

çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından 

bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde 

uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle 

yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve 

benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.

k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye 

piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal 

edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına  yol 

açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden 

olur. Ceza hükümleri saklıdır.

(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine 

açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi 

kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali 

hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
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(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan 

içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli 

mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle 

değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, 

bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

bir yönetmelikle düzenlenir.

(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir 

süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan 

tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış 

sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. 

İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih 

ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya 

yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe 

ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.” 

Yukarıda sayılan unsurlardan birçoğu, vergi mahremiyetiyle uyumlu 

değildir. Bu düzenlemeyle şirketlerin hesap durumlarıyla ilgili rapor ve 

bilgileri internet sitesine koymaları zorunlu hale gelmektedir. Bu 

düzenlemeyle diğer bazı bilgiler de vergi dairesi tarafından verilemezken, 
35ilgili kişiden açıklaması istenmektedir.  

Diğer yandan, özellikle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. 

maddesinde düzenlenen “Transfer fiyatlandırması (TF) yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı” konusundaki vergi incelemelerinde vergi dairelerinin veya kendi 

transfer fiyatlarını tespit etmek için şirketlerin veri tabanlarından 

yararlanmaları gerekir. Uluslararası veri tabanları, belirli bir coğrafyada 

mukim milyonlarca firmaya ait güncel mali ve istatistiki verileri içerir ve 

yoğun olarak kullanılır. Mükellefler ve vergi idareleri grup içi işlemlerin 

emsallere uygunluğunu ispat etmek için şirket veya grup içindeki 

karşılaştırılabilir fiyatlardan, veri tabanlarındaki dış emsal araştırmalarına 
36 kadar çeşitli kaynakları kullanabilirler. TF incelemelerinde birçok vergi 

35 6102 sayılı TTK, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte, internet sitesine ait hükümler 
içeren 1524. maddesi, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yürürlük tarihinden (1 
Temmuz 2013) itibaren üç ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya “bilgi toplumu” hizmetlerini 
uygulamayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar, bilgilerin usulüne uygun şekilde 
konulmadığı durumlarda da 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır (6102 
sayılı TTK m. 562/12). Şu anda web adresine sahip şirket sayısı 130 bin civarındadır. 

36 EU, Joint Transfer Pricing Forum, Draft Revised Secretariat Discussion Paper on Documentation 
Requirements, 31/08/2004.
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idaresi ulusal veri tabanları başta olmak üzere özel sektör tarafından 

oluşturulan çeşitli veri tabanlarını kullanır ve mükellefler de TF raporlarında 

bu veri tabanlarından yararlanır. Veri tabanlarından emsal fiyat veya bedele 

değil, incelenen şirketin kâr durumunun veya sahip olduğu finansal oran veya 

büyüklüğün incelenen şirkete emsal olabilecek nitelikteki firmaların mali 

oranları veya büyüklükleriyle karşılaştırılabilmesine imkân verecek bilgilere 
37 ulaşılır.

Emsal araştırmalarında ülke veri tabanları ile Pan-Avrupa veri 
38tabanlarından hangisine öncelik verileceği konusu tartışmalıdır.  Ancak 

Türkiye'de halka açık şirket sayısının azlığı ve bu şirketler tarafından 

açıklanan bilgilerin yetersizliği dikkate alındığında yabancı ülkelerdeki veri 

tabanlarına başvurulması kaçınılmazdır. Türkiye'de faaliyet gösteren 

şirketlerin verilerinin kamuyla paylaşılacağı bir veri tabanının oluşturulması 

zorunludur.

Uluslararası uygulamalarda Amadeus (Analyze Major Databases from 

European Sources), Bankscope, Isis, Orbis, Oriana, Osiris, Standart&Poor's 

Compustat, Worldscope Disclosure Database, EdgarStat gibi yaygın olarak 
39kullanılan veri tabanları vardır.  Özel girişim tarafından oluşturulan bu veri 

bankalarından firmalar veya danışmanlık şirketleri belli bir ücret karşılığında 

yararlanabilir. Ancak bu veri tabanlarında Türk firmalarıyla ilgili bir bilgi 

yoktur. Bu nedenle yurt dışı pazar imkânlarının farklılığı, coğrafi konum, 

hukuki nitelik gibi birçok unsurun etkisi altındaki dış emsallerin bu şekilde 

tamamen dışarıdan alınması uygulamada sıkıntılar yaratacaktır. 

Türk vergi sisteminde firmaların mali bilgilerini içeren ve ücret karşılığı 

bile olsa kamunun kullanımına açık bir veri tabanı bulunmadığından emsal 

için kaynak araştırmasına ihtiyaç vardır. Halka açık şirketlerin finansal 

tabloları, T. Cumhuriyet Merkez Bankası, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, meslek odaları ile gayri resmi kuruluşları bu konuda kaynak 

olabilir. Ancak sayılan kaynaklardan bilgi temin edilmesinin sakıncaları 

vardır.

Vergi mahremiyetini ihlâl edeceğinden vergi idaresinin tüm mükelleflere 

37 SUMAY, S. S., Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Dış Emsallerin Veri Tabanları Vasıtasıyla Tespiti, Vergide 
Gündem, Nisan, 2009, http://www.vergidegundem.com/files/DisEmsallerinTespiti14_09_2009.pdf, s. 4, 
03/01/2012.

38 EU, Joint Transfer Pricing Forum, Pan-European Versus Country-Specific Searches and Pan-European 
Versus Country Specific Databases: Not a Clear-Cut Issue, 24/02/2004.

39 Sumay, a.g.m., s. 4.
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açık bir veri tabanı oluşturması mümkün değildir. Firmalara denetlenmiş mali 

tablolarını açıklama zorunluluğu getiren 6102 sayılı (Yeni) TTK'nun 1524. 

maddesi yürürlüğe girdiğinde, emsal temini kolaylaşacak ve bilgiler daha 

sağlıklı veriler içerecektir. 6102 sayılı TTK'nın yürürlüğe girmesiyle şirketlerin 

web sayfası açmaları zorunlu olacağından fiyatların web sitelerinde yer alması 

TF analizlerinde emsal belirlenmesini kolaylaştıracaktır.

Emsal araştırmasında vergi idaresinin, ulaşılması ve denetlenebilmesi 

nispeten daha kolay olması ve benzer piyasa şartları sebebiyle yerli emsallerin 

kullanılmasını tercih etmesi daha doğru sonuçlar verecektir. Yerli ve yabancı 

firmalar araştırmalarını öncelikle yerli piyasa verileri üzerinde yapar. Ancak 

emsal bulunamaması veya bulunan emsallerin sınırlı bilgi içermesi 

durumunda yabancı emsallere başvurulması kaçınılmazdır. 

Vergi idarelerinin incelemelerde veya beyan usulü gereği mükelleflerden 

tedarik ederek kullandığı, ancak mükellefe açık olmayan emsaller “gizli emsal 
40(secret comparables)” olarak nitelenir . Gizli emsalin kullanılması, hakkında 

vergi tarhiyatı yapılan mükellefin, fiyat veya bedel farklılığını açıklayabilecek 
41şartlara ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmamasıdır.

Gizli emsal, vergi idaresi tarafından “doğrulanamayan” bir iddia ve 

mükellefçe “bilinmeyen” bir emsal olduğundan OECD Rehberi'nde belirlenen 
42ilke ve tavsiyelere uygun değildir.  Gizli emsal uygulaması, OECD 

Rehberi'nin 3.30 numaralı paragrafındaki ilkelere ve 4.16 numaralı 

paragrafındaki TF'nin emsallere uygun olarak gerçekleştirildiğini iyi niyetle 
43ortaya koyma yükümlülüğüne açıkça aykırıdır.  Kanada, Meksika ve Japonya 

gibi ülkelerde vergi idareleri karşılaştırmada emsal aldıkları kontrol dışı 

işlemin kaynağını, işlemleri incelenen mükelleflere açıklamaz. Böylece 

mükellefler kendilerini bu tür gizli emsallere karşı savunma imkânından 
44yoksun bırakılır.

Emsal araştırmasında firmalarla vergi idaresi eşit imkâna sahip değildir. 

Vergi idaresinin diğer firmaların mali tablolarına ulaşması mümkündür. 

Ancak bu bilgiler firmalar için kolayca erişilebilir değildir. Firmaların iyi niyetli 

çabalarla ulaştıkları emsaller vergi idaresi tarafından erişilebilen emsallere 

40 OECD, Comparability: Public Invitation to Comment on a Series of  Draft Issues Notes, CTPA/CFA, 
2006, 31, 10 May 2006, para. 8, p. 24.

41 YALTI, B., Transfer Fiyatlandırmasında “Gizli Emsal”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 251, Ağustos, 2009, s. 10.
42 A.y.
43 Confédération Fiscale Européenne, CFE Opinion Statement on Comparability Issues, European 

Taxation, December, 2003, p. 475.
44 ÖZ, N. S., Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Mart, 2005, s. 297.   
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göre yetersiz kalabilir. Vergi idaresi bu şekilde tedarik ettiği gizli emsalleri 

kullanarak TF yoluyla örtülü kazanç tarhiyatı yapmamalıdır. Türk vergi 

mevzuatında vergi idaresinin tedarik ettiği gizli emsale göre tarhiyat 

yapmasını engelleyen açık bir düzenleme yoktur. Ancak böyle bir 

uygulamanın Anayasa'nın 73/3 maddesinde düzenlenen vergilerin kanuniliği 

ilkesine aykırı olacağı ve aynı zamanda 213 sayılı VUK'nun 5. maddesinde 
45düzenlenen vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına geleceği açıktır.

Diğer yandan, ülkemizde internet yoluyla da olsa vergi hukuku alanında 

bilgi edinme hakkını sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılmaktadır. 
46Örneğin; 408 Sayılı VUK Genel Tebliği  ile mükelleflerin ve ilgili diğer 

kişilerin vergi levhası, vergi kimlik numarası doğrulaması ve vergi levhası 

sorgulamasına imkân sağlanmıştır. Böylece vergi mahremiyetinin daraltıldığı 

söylenebilir. Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası 

sorgusu yapabilir. Bireysel sorgulamalar için hizmet veren bu uygulama ile bir 

mükellefin vergi levhası doğrulama hizmetinden yararlanılabilir. Bu hizmetle 

fatura düzenleme veya diğer işlemlerinde muhataplarının vergi kimlik 

numarasına ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin 

vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla 

sorgulanan mükellefin; vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef  

olup olmadığını ve unvanını sorgulayabilmektedir. Yine, özel/kamu kurum 

ve kuruluşları, kendilerine sunulan vergi levhasının onay kodu ile vergi 

levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler. Bu hizmetten 

yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıkları vergi 

levhası güncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine 

mesajla bildirilir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gösterilir. 

Vergi levhası doğrulaması yapılan mükellefin sorgulama ânı itibariyle işi terk 

etmiş olduğu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yapılan 

vergi levhası ile birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de 

belirtilerek sorgulama sonucunda gösterilir. 

5. Maliye'nin Bakışı

Maliye, vergi mahremiyetini çok sıkı bir biçimde uygulama eğiliminde 

olup, mükellefin kendisi dışında başka hiçbir kişi veya kuruluşa bilgi 

vermemektedir. Maliye'den mükellefin adresini öğrenmek bile mümkün 

değildir. Aşağıdaki özelgeler, Maliye'nin vergi mahremiyeti uygulamasını 

45      AĞAR, S., Transfer Fiyatlandırması - Örtülü Kazanç Dağıtımı, Ankara, 2011, s. 149.
46 RG, 27/05/2011, 27946.
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göstermektedir:

“(…) Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin denetimi sırasında Kontrolörler 

tarafından kooperatifin vergi borçları ile ilgili bilgi talep edildiği, ancak .... Vergi 

Dairesinin 20.04.2004 tarihli yazısında söz konusu bilgilerin, vergi mahremiyeti 

kapsamında değerlendirildiğinden. verilmesine imkan bulunmadığının belirttiği 

anlaşılmıştır. Söz konusu bilgiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesiyle 

hükme bağlanan vergi mahremiyeti kapsamında olduğundan, bu bilgilerle ilgili olarak bir 
48açıklama yapılması mümkün değildir.”

“Vergi mahremiyeti gereği mükellefle ilgili bilgiler sadece mükellefe verilmelidir.”

“(…) Anonim Şirketi'nin mükellefe ait kesinleşmiş herhangi bir cezası bulunup 

bulunmadığına ilişkin bilgi içeren belge istemesi, kamu görevlilerince yapılacak adli ve 

idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler kapsamında 

değerlendirilemeyeceğinden (…) Anonim Şirketi'nin, istediği belgenin verilmesi 

Bakanlığımızca uygun bulunmamıştır. Öte yandan; mükelleflerin rızalarına dayalı 

olarak, kendilerine ait bilgileri, vergi dairelerinden istemeleri ve bu bilginin yine 

kendilerine verilmesi durumlarında vergi mahremiyetinden söz edilemeyeceği tabiidir. Bu 

nedenle, mükellefin bizzat kendisinin, kesinleşmiş herhangi bir cezası bulunup 

bulunmadığına ilişkin belge istemesi halinde, konunun Vergi Usul Kanunu'nun 5. 
49maddesine göre vergi mahremiyetine girmeyeceği sonucuna varılmıştır.”

“(…) Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nce adı geçen öğretim üyesinin adına kayıtlı 

işyerinde serbest meslek faaliyetinden dolayı mükellefiyet kaydının bulunup 

bulunmadığına yönelik olarak istenilen bilgilerin kamu görevlilerince yapılacak adli ve 

idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler kapsamında 

değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun vergi mahremiyetine ilişkin 5. maddesi hükmüne uyulması gerektiği hususu 

hatırlatılmak kaydıyla (…) Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nce istenilen bilgilerin 

yukarıdaki açıklamalar dairesinde verilmesinde herhangi bir sakınca 
50bulunmamaktadır.”    

“Mükelleflerle ilgili olup vergi dairelerinde gizli kalması gereken hususların yukarıda 

belirtilen kişiler tarafından ifşa edilmemesi kanun hükmünden doğan bir zorunluluktur. 

Bu itibarla, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce istenilen vergi inceleme raporu vergi 

mahremiyeti kapsamına girdiğinden söz konusu raporun verilmesi Bakanlığımızca uygun 

47 Gelirler Genel Müdürlüğü, 28/08/2004, B.07.0.GEL.0.28/2803-5-933 sayılı özelge.
48 Gelirler Genel Müdürlüğü, 12/07/2004, B.07.0.GEL.0.28/2803-5/933/32709 sayılı özelge.
49 Gelirler Genel Müdürlüğü, 08/09/2000, B.07.0.GEL.0.28/2803-5-805/41932 sayılı özelge.
50 Gelirler Genel Müdürlüğü, 04/08/2000, B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030 sayılı özelge. 
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51
bulunmamıştır.”

“Bir şirketin en son adresinin ve ortaklarının ad ve soyadlarının özel bütçeli bir 
52

kuruluşa verilmesi vergi mahremiyeti kapsamına girmektedir.

6. Yargının Bakışı

Vergi mahremiyeti ve bilgi edinme hakkı kavramlarının yargı tarafından 

ne şekilde anlaşıldığı önemlidir. Örneğin; Maliye Bakanlığı'nın, bilgi talebine 

konu tarihlerde Bergama/Ovacık'taki altın madenini işleten Eurogold - 

Newmont/Normandy isimli çok uluslu şirkete ait vergi bilgilerini 213 sayılı 

VUK'nun 5. maddesindeki “vergi mahremiyeti” düzenlemesini gerekçe 

göstererek açıklamaması üzerine, Ankara (4). İdare Mahkemesi, vergi 

mahremiyetinin, istenilen gelir ve kurumlar vergisi bilgilerini açıklamaya 
53engel teşkil etmediğine hükmetmiştir.

Mükellefe ait vergi işlemlerine ilişkin tarh, tahakkuk, tahsilat evrakları ve 

ödeme suretiyle diğer bilgi belgelerin, mükellefin vekili olan avukata 

verilmesi vergi mahremiyeti kapsamında değildir. Davacı vekilinin idareye 

yaptığı başvuru davacının işleri için ve vekil sıfatıyla yapılan bir müracaat olup 

bu istemin reddi üzerine menfaati ihlâl edilen kişi vekil olmayıp, davacının 
54kendisidir.

İdare hukukunun olmadığının ileri sürüldüğü ABD'de fakülte 

programlarında yer alan bu dersin içeriği idarenin yargısal denetimi ve başta 

Supreme Court olmak üzere yüksek mahkemelerin kararlarının işlendiği 

örnek olaylardan oluşur. Buna benzer şekilde; vergi mahremiyeti ve bilgi 

edinmenin, vergi idaresi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında bile 

uyuşmazlık konusu olabildiğini gösteren yakın tarihli iki mahkeme 

kararından söz edebiliriz. Buradan şu sonuç rahatlıkla çıkarılabilir: Devletin 

kurumları bile birbirine bilgi vermezken, vatandaş ne yapsın?!  

İlk karara konu olayda, Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden vergi 
mükellefine ait müstahsil alımlarının aylar itibariyle 5510 sayılı kanunun 100. 
maddesine göre bildirilmesi istenmiş ve bu bilgilerin süresinde 
gönderilmediğinden bahisle aynı kanunun 102/i maddesi uyarınca Ankara 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi, Gölbaşı 
Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 3.300,00 TL idari para cezası kesmiştir. 

51 Gelirler Genel Müdürlüğü, 29/04/1997, B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933 sayılı özelge.
52 Gelirler Genel Müdürlüğü, 01/04/1997, B.07.0.GEL.0.28/2803-5-744/13562 sayılı özelge.
53 http://www.memurlar.net/haber/74506.
54      Dan. 4. D., 16/03/2011, E. 2009/695, K. 2011/1094.
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Uyuşmazlığı inceleyen Ankara (5). İdare Mahkemesi, aşağıdaki gerekçeyle 
 55

dava konusu işlemi hukuka uygun bularak davayı reddetmiştir:
“Olayda, 213 sayılı VUK'nun vergi konusunda özel kanun niteliğinde olduğuna 

şüphe bulunmamakla birlikte bu kanundan sonra yürürlüğe giren ve sosyal güvenlik 

konusunda genel kanun olduğu tartışmasız bulunan 5510 sayılı kanun hükümlerinin 

uygulanması gerekmekte olup, kurumun kamu alacağı niteliğindeki müstahsil alımlarına 

ilişkin istenilen bilgilerin ilgililerce karşılanması gerekmektedir. 5510 sayılı kanunun 

100. maddesi uyarınca bu bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi 

Başkanlığı arasında imzalanan 14/06/2007 tarihli protokol kuralları uyarınca 

iletilmesi ve veri akışının sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Buna göre, istenilen 

bilginin vergi mahremiyeti kapsamında kaldığı tartışmasız olmakla birlikte 5510 sayılı 

kanunun 100. maddesi gereğince ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığı 

arasında imzalanan protokol kurallarının 2. maddesi uyarınca bilgi istenilen şirketin 

beyannamelerinde yer alan ve kamu alacağına dayanak teşkil eden müstahsil alımlarına 

ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesi gerektiğinden bu bilgilerin verilmediğinden tesis edilen 

idari para cezası işleminde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.”
İkinci karara konu olayda da, aynı şekilde, yine Gölbaşı Vergi Dairesi 

Müdürlüğü'nden bu kez bir başka vergi mükellefine ait müstahsil alımlarının 

aylar itibariyle 5510 sayılı kanunun 100. maddesine göre bildirilmesi istenmiş 

ve bu bilgilerin süresinde gönderilmediğinden bahisle aynı kanunun 102/i 

maddesi uyarınca Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yenişehir Sosyal 

Güvenlik Merkezi, Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 3.300,00 TL idari 

para cezası kesmiştir. Uyuşmazlığı inceleyen Ankara (14). İdare Mahkemesi, 

aşağıdaki gerekçeyle davayı kabul etmiş ve dava konusu işlemi hukuka 
56 aykırı bularak iptal etmiştir:

“5510 sayılı kanunun 100. maddesi uyarınca kamu idareleri ile kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşların ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapacağı protokoller 

çerçevesinde bilgi verileceği, münferit olarak bilgi verilmeyeceği ve istenen bilgilerin adli idari 

soruşturma kapsamında olmadığı, ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi 

gereğince istenen bilgilerin vergi mahremiyeti kapsamında kaldığı anlaşıldığından, dava 

konusu işlemle verilen idarî para cezasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” 
Vergi mahremiyeti ve bilgi edinme hakkı kavramlarıyla ilgili olarak 

mahkemelerin de kafasının karışık olduğu bellidir. Aynı konuda vergi 

mahremiyetini tamamen farklı yorumlayan mahkeme kararlarıyla karşı 

karşıyayız. İşin esasına baktığımızda, SGK'ya bile bilgi vermeyen vergi 

55 Ankara (5). İdare Mahkemesi'nin 27/01/2011 tarih ve E. 2010/874, K. 2011/76 sayılı kararı.
56 Ankara (14). İdare Mahkemesi'nin 02/12/2010 tarih ve E. 2010/798, K. 2010/1713 sayılı kararı.
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dairesinden vatandaşın ne şekilde bilgi talep edebileceğini varsın okuyucu 

düşünsün. 

7. Sonuç

Bilgi edinme hakkının sınırları belirlenmiş ve açıklanması hâlinde 
kamunun zarar görebileceği bilgi veya belgeler ile kişilerin zarar görebileceği 
bilgi veya belgeler, 4982 sayılı kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 
Mükelleflerin vergi beyanlarına ilişkin bilgi ve belgeler; kişilerin zarar 
görebileceği bilgi ve belgelerden mi sayılmalıdır? İçinde yaşadığımız toplum; 
etrafında olup biten her şeyi sorgulayan ve denetleyen bir yapıya sahip 
olmalıdır. Bilgi edinme hakkı  bize bu yolu açabilir. Ticari sır sayılmayan ve 
servet düşmanlığına yol açmayacak bazı masum bilgilerin bilinmesinde hiçbir 
sakınca yoktur. Türk vergi sisteminin en büyük zaafı kayıt dışı ekonomi ve 
belge düzeninin bir türlü yerleşmemiş olmasıdır. Herkesin anayasal vergileme 
ilkesi olan mali güce göre vergi ödeyip ödemediği, toplumun bilgisine ve 
takdirine sunulmalıdır. Vergide adaletin sağlanmasına yetecek kadar vergide  
şeffaflık şarttır. Mükelleflerin (örneğin aylık KDV, muhtasar, yılık gelir ve 
kurumlar gibi) beyanname özetlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web 
sitesinde yayınlanması vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmez. Kaldı ki 
bunun için yeni bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç yoktur. 213 sayılı VUK'nun 
5. maddesi bunun için yeterlidir. 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, 4982 sayılı kanundaki 
57“ticari sır”  kavramı ile bilgi güvenliği mevzuatı dikkate alınarak vergi 

mahremiyetiyle ilgili 213 sayılı VUK'nun 5. maddesi ve 6183 sayılı kanunun 
107. maddesinin yeniden gözden geçirilmesi zorunludur. 

Hz. İbrahim'in içine atıldığı ateşe su taşıyan minik serçeye; “Senin taşıdığın 
bir damlacık su ile bu kocaman ateş söner mi?” demişler. Minik serçe; “Ateşi 
söndüremeyeceğimi biliyorum. Önemli olan tarafımız belli olsun.” karşılığını vermiş. 
Anlattıklarımız da, serçenin ateşe su taşıması misalidir. Ankara Barosu 
mensubu bir meslektaşınız olarak inandığı uğruna ateşe su taşıyan ve devlet 
karşısında adaleti savunan biz avukatları simgeleyen o minik serçe gibi, benim 
de hukukun üstünlüğüne meylim var; dilerim ki devletin de tarafı bu olsun…

eşeri Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, 2009, S. 27. 

57 Ticari Sırlar Kanunu Tasarısı m. 3: “Ticarî sır, bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları 
ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve 
şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit 
durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma 
politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan 
sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur. Ticarî sır, bu Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen 
esas ve sınırlamalara tâbi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve verilemez.” 
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Metin GÜNDAY
Ankara Barosu

İDARE HUKUKUNDA ve İDARİ YARGIDA HAK ARAMA 

ÖZGÜRLÜĞÜ ve  BİLGİ EDİNME HAKKI
I.HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve BU ÖZGÜRLÜĞE 

GETİRİLEN KISITLAMALAR  

Genel olarak hak arama özgürlüğü, T.C. Anayasasının 36 ncı 
maddesinde güvence altına alınmış bir temel hak ve özgürlük olup, herkesin 
meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip 
olduğunu ifade etmektedir. 

Bu özgürlüğün idari yargıda kullanılması, sadece bu özgürlüğü 
kullananın bireysel çıkarlarını korumaya ve sağlamaya yönelik olmayıp, aynı 
zamanda idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlamaya da yöneliktir. 
Zira; bu özgürlüğün idari yargıda kullanılması ile, başlangıçta hukuka 
uygunluk karinesinden yararlanmakta olan bir idari işlemin hukuka aykırı 
olduğu iddia olunmakta ve yargılama da dava edilen idari işlemin hukuka 
uygun olup olmadığının saptanması için yapılmaktadır. Davacı, kendisi 
hakkında tesis edilen bir idari işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte; 
davalı mevkiinde bulunan idare ise tesis etmiş olduğu işlemin hukuka uygun 
olduğunu iddia etmektedir. Davaya bakan yargı yeri. karşılıklı olarak ortaya 
konulan bu iddiaları değerlendirerek, ya  dava edilen işlemin hukuka aykırı 
olduğunu tespit edip o işlemi iptal etmekte; ya da dava edilen işlemi hukuka 
uygun bulup  davayı reddetmektedir. Her iki durumda da, yargılama 
sonunda verilen karar ile Hukuk Devleti ilkesinin olmazsa olmaz bir gereği; 
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idarenin yargısal denetimi gerçekleşmiş olmaktadır. Dava edilen işlem iptal 
edildiğinde, idarenin hukuka uygun hareket etmesi sağlanmakta ve iptal 
kararı ile davacının bireysel çıkar ve yararı korunduğu gibi kamu yararı da 
korunmuş olmaktadır. Dava reddedildiğinde ise. idarenin hukuka uygun 
hareket ettiği tespit edilmekte ve böylece idarenin hukuka bağlılığına 
duyulması gereken güven pekişmektedir. Bu itibarla, idari yargı önünde hak 
arama özgürlüğünün kullanılması, bu özgürlüğü kullanan kimsenin bireysel 
çıkar ve yararının ötesinde  kamu yararının  gerçekleşmesine de yol 
açmaktadır.

Ancak; yargısal denetim idarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlayan 

tek araç değildir. İdarenin hukuka uygun hareket etmesi, yargısal denetim 

dışında, idari işlemlerin yapılmasına ilgilinin katılmasını; hukuka aykırı bir  

idari işlemin tesis edilmesi halinde ise bu işlemin yapılacak idari başvurularla 

ortadan kaldırılarak hukuk düzeninin korunmasını mümkün kılacak yol ve 

yöntemlerin öngörülmesi ile de sağlanmalıdır. Bu bağlamda, hak arama 

özgürlüğü, bireylerin genel bir idari usul yasasında düzenlenecek bu yol ve 

yöntemlerin öngördüğü olanakları kullanabilmeleri anlamına da gelir.

Ülkemizde, her iki boyutuyla da kısıtlı bir hak arama özgürlüğü söz 

konusudur. 

Bir defa, bazı idari işlemler bugün de yargı denetimi dışındadır. 

Dolayısıyla, bu işlemlerin yarğı mercileri önünde  hukuka aykırılığının ileri 

sürülmesine olanak yoktur. 1982 Anayasasında 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklikten sonra da, Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun adli ve idari yargı yargıç ve savcıları hakkında alacağı meslekten 

çıkarma kararmarı dışındaki tüm işlem ve kararları yargı denetimi dışında 

tutulduğu gibi (AY. md. 159/10), Yüksek Askeri Şura'nın da ilişik kesme 

kararları dışındaki tüm işlem ve kararları yargı denetimi dışındadır (AY. 

md.125/2). 

Diğer yandan, ülkemizde, ayrıksı olarak konulmuş ve düzenlenmiş özel 

idari usuller dışında, genel bir idari usul yasası da bulunmamaktır. Dolayısıyla, 

bireyler ileride yargı denetimine tabi olsa dahi haklarında tesis edilecek olan 

bir idari işlemin yapılma sürecine katılamamaktadırlar, Gerçi bireyler, genel 

bir usul yasasının bulunmamasına karşın, haklarında bir idari işlem 

yapıldıktan sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11 inci 

maddesi uyarınca bu işlemin hukuka aykırılığını ileri sürerek geri alınmasını, 
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kaldırılması, değiştirilmesi ya da onun yerine yeni bir işlem yapılması 

istemiyle idari başvuruda bulunma olanağına sahiptirler. Ancak birazdan 

açıklanacağı üzere, bireylerin bu olanakları da oldukça sınırlandırılmıştır.

II.HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİLGİ EDİNME HAKKI 

İLE İLİŞKİSİ

Bu kısıtlama ve sınırlamalar dışında, hak arama özgürlüğü, her iki 

boyutuyla da, bireylerin haklarında tesis edilecek olan ya da tesis edilmiş olan 

idari işlemlerle ilgili her türlü bilgilere ulaşabilme olanağına sahip oldukları 

ölçüde bir anlam ve hüküm ifade edeceği kuşkusuzdur. Bu nedenle, 

Anayasanın 74 üncü maddesine  07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile 

eklenen 4 üncü fıkra ile güvence altına alınmış olan bilgi edinme hakkı, hem 

hak arama özgürlüğünün temeli ve hem de bu özgürlüğün kullanılabilmesini 

olanaklı kılan bir hukuki araçtır. İdari işlemler ile ilgili bilgi, belge ve kanıtların 

hemen tümünün idarenin elinde olduğundan ve hatta idari işlemlerin 

gerekçeli olarak kaleme alınması da kural olmadığından, bu bilgi, belge ve 

kanıtlar ile işlemin gerekçesine ulaşmanın hak arama özgürlüğünün 

kullanılması bakımından  ne denli önemli olduğu kuşkusuzdur. 

Genel bir idari usul yasasının bulunmaması nedeniyle kendilerini 

ilgilendiren işlemlerin yapılma sürecine katılamayan bireyler, ya idari 

başvuruda bulunmak ya da işlemi dava etmek suretiyle hukuka aykırı bir 

işlemin ortadan kaldırılmasını sağlayabilirler. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu ile, bir idari başvuruya konu yapılmak ya da  dava edilmek istenen 

işlemin dayandırıldığı bilgi, belge ve kanıtların ve işlem gerekçesinin idareden 

talep edilmesinin mümkün kılındığı söylenebilir. Ayrıca; 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununun 4667 sayılı Kanun ile değişik 2 nci maddesine göre, sözü edilen 

bilgi, belge ve kanıtların vekil aracılığı ile temin edilmesi ve idari başvurunun 

ya da davanın da bu bilgi, belge ve kanıtlar incelenip değerlendirildikten 

sonra yapılması ya da açılması düşünülebilir. Ancak; gerek 4982 sayılı 

Kanunun 15 vd. maddeleri  ve gerekse 1136 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 

bilgi edinme hakkına getirilmiş olan kısıtlamalar nedeniyle, gereksinim 

duyulan bilgi, belge ve kanıtların pek çoğunun elde edilmesine olanak 
1yoktur . Ayrıca elde edilmesi yasal olarak mümkün olmakla birlikte bazı bilgi 

 1 Örneğin 4982 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre, idari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin bu 
Kanunun kapsamı dışında kaldığı belirtilmiştir. Bu durumda, kamu personeli hakkında idari soruşturmaya 
dayalı olarak tesis edilen pekçok işlemin dayanağı olan bilgi ve belgere ulaşılması mümkün olmayacaktır. 
Ayrıca 1136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, diğer kanunlarda yer alan düzenlemeleri saklı 
tutmakla, avukatların da kimi bilgi ve belgelere ulaşabilmesini engellemektedir. 

317



ve belgelerin idarece verilmemesi durumunda, o bilgi ve belgelerin idari ya da 

yargısal bir başvuru sonucu elde edilmesi olanaklı ise de, bu bilgi ve belgeler 

elde edilinceye kadar işleme karşı idari başvuruda bulunma ya da dava açma 

sürelerinin geçmesi olasılığı da yüksektir. Bu itibarla, bir idari işleme karşı 

idari başvuruda bulunmak ya da o işlemi  dava etmek isteyen kimse, sözü 

edilen yasal ve fiili engeller nedeniyle, daha  idari başvuruda bulunduğu ya da 

davasını açtığı aşamada hak arama özgürlüğünü tam olarak kullanma 

olanağından yoksun kalmaktadır. Bu nedenle, Anayasanın 74 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrası ile güvence altına alınmış bulunan bilgi edinme 

hakkı, hak arama özgürlüğünün temeli ve bu özgürlüğün anlamlı bir biçimde 

kullanılmasının en başta gelen koşulu olarak düşünüldüğünde, bir idari 

işleme karşı  idari başvurunun yapılmasından ya da davanın açılmasından 

önceki aşamada işlevini büyük ölçüde yitirmiş olmaktadır. 

Bu sakıncaların, dava ile ilgili bilgi ve belgelere davanın açılması ile 

başlayan yargılama süresince ulaşılmasının mümkün kılınmasıyla belli ölçüde 

bertaraf  edilebileceği söylenebilir. Ancak; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununun yürürlüğe girdiği 20.01.1982 tarihinden bu Kanunun kimi 

hükümlerini değiştiren 10.06.1994 tarih ve 4001 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar yargılama sürecinde de davacının dava edilen işlemin 

dayanağı olan kimi bilgi, belge ve kanıtlara ulaşabilme ve bunları inceleyip 

değerlendirebilme olanağı yasal olarak ortadan kaldırılmış ve böylece hukuka 

aykırılık iddialarının tam olarak ortaya konulabilmesi ve dolayısıyla hak arama 

özgürlüğünün kullanması yargılama aşamasında da engellenmişti. 

Şöyle ki; anılan Kanunun  20 nci maddenin 1 inci fıkrasında, “re'sen 

tahkik” ilkesinin bir gereği olarak  idari yargı yerlerinin bakmakta oldukları 

davalara ait her türlü incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri ve bu 

bağlamda gerekli gördükleri her türlü bilgilerin verilmesini davanın 

taraflarından ve diğer ilgili yerlerden isteyebilecekleri hüküm altına alındıktan 

sonra, aynı maddenin 3 üncü fıkrasında “…istenen bilgi ve belgeler Devletin 

güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle 

birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini 

bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir”; 4 üncü fıkrasında da 

“Getirilen veya idarece gönderilen gizli belge ve dosyalar taraf  veya vekillerine 
2incelettirilmez.”  hükümlerine yer verilmişti. 

2 Bu yasa hükmü ile,  gizli bilgi belgeleri inceleme yasağının sadece davacı ve vekiline yönelik olduğunun 
amaçlandığı açıktır. 
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Bu hükümler nedeniyle, davayı açtığı aşamada dava edilen işlem ile ilgili 

yeterli bilgi, belge ve kanıta sahip olmayan davacının dava açtıkdan sonra 

dahi bu bilgi, belge ve kanıtların pekçoğuna ulaşabilmesi olanaksız hale 

getirildiği gibi, bazılarını ise inceleyerek bunları çürütmesi ve hukuka aykırılık 

iddiasını ortaya koyabilmesi engellenmiş olmaktaydı. Gerçi anılan  bu yasa 

hükümleri, 04 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan, 03 Eylül 1953 

tarihinde yürürlüğe giren  ve 19.03.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazetede 

“İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün 

Tasdiki Hakkında Kanun” adı altında yayımlanan ve böylece iç hukukumuzun 

bir parçası haline getirilen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' (AİHS) nin  “adil 

yargılanma hakkı” nı güvence altına alan 6 ncı maddesinin 1 inci bendine ve 

özellikle de bu hakkın temel bir ögesi olarak Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi içtihatları ile belirlenmiş “taraflar arasında silahların eşitliği” ilkesine 

açıkça aykırı idi. Zira; “taraflar arasında silahların eşitliği ilkesi”, mahkeme 

önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler yönünden taraflar arasında 

eşitliğin bulunmasını; bir başka anlatımla davanın tarafları arasında 

hakkaniyete uygun bir dengenin sağlanması ve bu dengenin de yargılamanın 
3her aşamasında sürdürülmesi ve korunmasını ifade etmekteydi . Bu ilkenin 

idari yargı mercileri tarafından uygulanması, davacının yargılama öncesinde 

ve yargılamanın başlangıcında belirtilen nedenlerle uyuşmazlık konusuna 

ilişkin bilgi, belge ve kanıtlarının pekçoğuna ve hatta çoğu kez tamamına 

ulaşamaması sonucu taraflar arasında sağlanamamış olan dengenin, sözü 

edilen bilgi, belge ve kanıtlara yargılama sürecinde davaya bakan yargı yeri 

aracılığı ile ulaşmasının sağlanmasını gerektirmekteydi. Ama buna rağmen 

idari yargı yerlerimiz, AİHS ile güvence altına alınmış olan adil yargılanma 

hakkının bir gereği olan bu ilke yerine, 2577 sayılı Kanunun  -o zaman 

yürürlükte bulunan- 20 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında yer alan 
4hükümleri uygulamayı yeğlemişlerdir . 

3 Bu ilkenin ayrıntılı olarak açıklanması ve  AİHM'nin bu ilkeyi uygulayarak verdiği kararlar için bkz. 
İNCEOĞLU, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, İkinci Bası, 
İstanbul 2005, s. 220 vd.

4 Her ne kadar Danıştay 5. Dairesi, o zamanlar verdiği 06.06.1991 gün ve E. 1990/4297, K.1991/1099 sayılı  
kararında,  2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sözü edilen “gizli” kelimesiyle idarede 
de gizli olan ve yetkili memurların dışında hiç kimseye gösterilmemesi gereken belge ve dosyaların 
kastedildiğinde kuşku olmadığı ve dolayısıyla idarenin gönderirken üzerine 'gizlidir' kaydını koyması veya ek 
bir yazıyla gizli olduğunu belirtmesinin kendiliğinden o belge veya dosyaya gizlilik niteliğini 
kazandırmayacağını, idari yargı yerlerinin bu çerçevede gerekli incelemeyi re'sen yaparak bir belge veya 
dosyanın gizli olup olmadığını bizzat saptaması ve sonucuna göre usuli işlemleri yapmasının çağdaş hukuk 
devleti olmanın bir gereği olduğunu içtihat etmiş ise de; anılan yasa hükmü nedeniyle bu içtihat da idari yargı 
yerlerince gizli olduğu tespit olunan belge ve dosyaların  taraf  ve vekillerine incelettilmesine olanak  
sağlayamamıştır.  
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda 10.06.1994 tarih ve 4001 

sayılı Kanun ile yapılan değişikler sonucunda, bu Kanunun 20 nci 

maddesinin 3 üncü fıkrasına “Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen 

savunmaya göre karar verilemez” ibaresi eklenmiş ve bu maddenin 4 üncü fıkrası 

ise yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, Devletin güvenliğine veya yüksek 

menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte 

yabancı devletlere ilişkin olup da, Başbakan veya ilgili bakan tarafından 

gerekçesi bildirilmek suretiyle verilmeyen  bilgi ve belgelere dayalı davalı 

idare savunmasına  göre hüküm kurulması olanaksız hale getirildikten sonra, 

bunlar dışındaki gizli bilgi ve belgelere davacı ve vekilinin ulaşmasının 

önündeki engel de kaldırılmıştır. Artık; 4001 sayılı Kanun ile yapılan bu 

değişikliklerden sonra, 2577 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 3 üncü 

fıkrasında sayılan ve verilmemesi halinde bunlara dayanılarak yapılan 

savunmaya göre hüküm kurulamayacak olan bilgi ve belgeler dışında, yargı 

yerine sunulmuş bilgi, belge ve kanıtların tamamına davacının ulaşabilmesi 

mümkündür. Bir başka anlatımla, davacının dava açmadan önce idareden 

elde edemeyeceği bilgi, belge ve kanıtlara davaya bakan yargı yeri aracılığı ile 

ulaşabilmesine olanak tanınmıştır. Diğer yandan, Anayasanın hak arama 

özgürlüğünü güvence altına alan 36 nci maddesine 03.01.2001 tarih ve 4709 

sayılı Kanun ile eklenen ibare ile de, AİHS'nin 6 ncı maddesinde 

düzenlenmiş bulunan “adil yargılanma hakkı” vurgulanmış ve böylece bu 

hakkın temel bir ögesi olan “taraflar arasında silahların eşitliği “ ilkesinin iç 

hukukumuzda da doğrudan uygulanmasının yolu açılmıştır. 

Ancak; gerek 2577 sayılı Kanunda 4001 sayılı Kanun ile yapılan 

değişikliklerden ve gerekse  adil yargılanma hakkının Anayasanın 36 ncı 

maddesine 03.01.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun ile eklenmesinden sonra 

da, ilk derece idari yargı yerlerinin hem bu değişiklik ve yenilikleri ve hem de 

AİHM'nin adil yargılanmanın  temel bir ilkesi olarak kabul ettiği “taraflar 

arasında silahların eşitliği” ilkesini gözardı ederek hüküm kurdukları 

gözlemlenmiştir. Fakat Danıştay, gerek iç hukuktaki  sözü edilen 

değişikliklere ve gerekse “taraflar arasında silahların eşiliği” ilkesine vurgu 

yaparak,  idarece gönderilmeyen bilgi ve belgelerin 2577 sayılı Kanunun 20 

nci maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılan bilgi ve belgeler olup olmadığına da 

bakmaksızın, bu bilgi ve belgelere  dayalı savunmaya göre hüküm kuran ilk 
5derece mahkemesi kararlarını bozduğu gibi , davacıya incelettirilmeyen bilgi 
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ve belgelere dayalı olarak hüküm kuran ilk derece mahkemesi kararlarını da  
6

bozmuştur .

III. AİHS'DE GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLAN HAK 

ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve BİLGİ EDİNME HAKKI 

AİHS'nin 6 ncı maddesinin 1 inci bendine göre, herkes gerek medeni hak 

ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ve gerekse ceza alanında kendisine 

yöneltilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan yasal, bağımsız ve 

tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul süre içinde hakkaniyete 

uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkına sahiptir. Şu halde, 

yargılamanın adil olabilmesi için, bir uyuşmazlığın yasa ile kurulan, bağımsız 

ve tarafsız olan bir mahkeme önünde, hakkaniyete uygun biçimde, makul süre 
7zarfında ve aleni olarak dinlenmesi gerekmektedir . 

1982 Anayasası ile yargıya ilişkin olarak getirilen düzenlemeler, 

uyuşmazlığın bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde görülmesi koşulunun 

gerçekleşmesini engelleyici ya da en azından güçleştirici nitelikte olmuştur. 

07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişiklikleri ile de 

bu yönde olumlu adımların atıldığı pek söylenemez. Bağımsız yargı ile ilgili 

sorunlar halen sürmektedir. Ayrıca ülkemizde genelde tüm yargı kolları ve 

özelde de idari yargı önüne getirilen uyuşmazlıkların makul bir süre zarfında 
8karar bağlandığından söz etmek de son derece güçtür . Adil yargılanma hakkı 

ile bağdaştırılamayacak olan bu sorunlar üzerinde durmak tebliğimizin 

konusu dışındadır. 

Buna karşılık, adil yargılanma hakkının diğer bir koşulu olan “yargılamanın 

5 Bkz. Danıştay 5. Dairesinin 05.12.1995 gün ve E.1993/3084, K.1995/3898 sayılı,  02.04.1996 gün ve 
E.1994/7820, K.1996/370 sayılı, 25.09.1996 gün ve E.1996/1345, K.1996/2819 sayılı kararları. 

6 Bkz.  İdari Dava Daireleri Kurulunun 12.06.2008 gün ve E.2005/3292, K.2008/1633 sayılı kararı. 
7 AİHM kararlarında, AİHS'nin 6 ncı maddesinin güvence altına almış olduğu  hak arama özgürlüğünün 

kapsamına giren “medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar” dan sadece Özel Hukuk alanındaki 
uyuşmazlıklar anlaşılmamaktadır.  Aynı zamanda, örneğin özel hukuk sözleşmelerini etkileyen, ticari ve 
mesleki  faaliyete ilişkin, mülkiyet hakkına ilişkin, idari yaptırımlara ilişkin, kamu personeline ilişkin idari 
işlem ve kararlardan kaynaklanan ve  İdare Hukuku alanında ortaya çıkan pekçok uyuşmazlık da bu kapsam 
içinde görülmekte ve bu uyuşmazlıklarda da adil yargılanma hakkına ilişkin koşullar aranmakta ve bu hakka 
ilişkin ilke ve kurallar uygulamaktadır.  Bu konuda bkz. İNCEOĞLU, age. 24 vd. Kaldı ki, adli yargılanma 
hakkı, hak arama özgürlüğünün bir ögesi olarak Anayasanın 36 nci maddesine 03.01.2001 tarih ve 4709 
sayılı Kanun ile eklenmiş olmakla, bu hakka ilişkin ilke ve kuralların, AİHM uygulamalarından bağımsız 
olarak, Özel Hukuk alanındaki uyuşmazlık ve davalar ile ceza davalarında uygulanması gerektiği gibi,  İdare 
Hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlık ve davalarda da uygulanması gerekir.  

8 Nitekim AİHM, Büker v.Türkiye kararında, Türk idari yargısında 7 yıl 9 ay süren bir davanın  makul sürede 
sonuçlandırılmaması nedeniyle AİHS'nin 6 nci maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Türk idari 
yargısındaki yargılama süreci ve AİHM'nin  kararı için bkz.  İNCEOĞLU, age. s.50 vd.; 
KARAHANOĞULLARI, Özlem: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Altıncı Maddesi ve İdari Yargı, 
www.inhak-bb.adalet.gov.tr (Erişim tarihi:06.12.2011)

321



hakkaniyete uygun bir biçimde yapılması “ koşulu, AİMH'nin yerleşik içtihatlarına 

göre, biraz evvel değindiğimiz “taraflar arasında silahların eşitliği” ve “çelişmeli 

yargılama” ilkelerinin gözetilmesi ile gerçekleşebilecektir. Her iki ilke de, hak 

arama özgürlüğünün temeli olan ve bu özgürlüğün kullanılabilmesini 

sağlayan bilgi edinme hakkı ile doğrudan ilişkili ilkelerdir. Şöyle ki; taraflar 

arasında silahların eşitliği” ilkesinin idari yargıda uygulanması ile, daha ziyade 

idarenin elinde bulunan ve yargılama öncesinde elde edilemeyen bilgi, belge 

ve kanıtlara davaya bakan idari yargı yeri aracılığı ile erişilmesi mümkün 

kılınmakta iken; davaya bakan yargı yeri tarafından davalı idare dışındaki 

kurum ve kuruluşlardan getirilen bilgi ve belgelerle, yargı yerinin kararını 

etkilemek amacıyla dosyaya sunulmuş bulunan tüm bilgi, belge, mütalaa ya 

da görüşlerin herbiri hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum 

yapabilme olanağının taraflara tanınmasını ifade eden “çelişmeli yargılama” 

ilkesinin uygulanması ile daha ziyade dava dosyasında ve dolayısıyla davaya 

bakan yargı yerinin elinde bulunan bilgi ve belgelere tarafların ulaşması 
9mümkün kılınmaktadır . 

Belirtmek isteriz ki, Danıştay kararlarında “taraflar arasında silahların 

eşitliği” ilkesine gösterilen  duyarlılığın adil yargılanma hakkının bir diğer 

ilkesi olan “çelişmeli yargılama” ilkesine de aynı ölçüde gösterildiğini söylemek 

zordur. Özellikle Danıştay'ın ilke derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 

davalarda ya da temyiz incelemelerinde Danıştay Savcısı ve Tetkik Hakimi 

tarafından hazırlanan görüşler davanın taraflarına bildirilmemektedir. Gerçi 

Danıştay'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı duruşmalı davalarda ya da 

duruşmalı olarak yapılan temyiz incelemelerinde Savcı tarafından 

hazırlanmış olan görüşün duruşmada okunmasından sonra tarafların bu 

görüşe karşı beyanda bulunmalarına olanak tanınması ile bu sakınca bir 

ölçüde giderilmekte ise de, duruşmalı olmayan işlerde Savcı tarafından 

dosyaya sunulmuş olan görüş taraflara bildirilmemekte ve tarafların 

beyanları alınmamaktadır. Tetkik hakimlerinin hazırladıkları görüşler ise, 

duruşmalı olsun ya da olmasın tüm işlerde taraflara bildirilmemektedir. 

Oysa; Savcının gerektiğinde 2575 sayılı Danıştay Kanununun 61 inci 

maddesi uyarınca ilgili yerlerden gerekli her türlü bilgileri de aldıktan sonra 

hazırlayacağı görüşün davaya bakan ya da temyiz incelemesi yapan Danıştay 

dava dairesinin kararını etkilememesi düşünülemeyeceği gibi, tetkik 

9 “Çelişmeli yargılama ” ilkesinin açıklanması ve bu ilkeye ilişkin AİHM kararları için bkz. İNCEOĞLU, age. s. 
249 vd. 
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hakiminin 2575 sayılı Kanunun 62 nci maddesi uyarınca dosyayı inceledikten 

sonra açıklayacağı görüşünün de daire kararını etkilememesi düşünülemez. 

Her ne kadar, Danıştay Savcısı ve tetkik hakiminin görüşlerinin hem davacıya 

ve hem de davalı idareye bildirilmemesi nedeniyle “taraflar arasında  silahların 

eşitliği” ilkesinin  ihlal edildiğinden söz edilemez ise de, bu görüşlerin  davanın 

her iki tarafına bildirilmemesi ve onların bu görüşlere karşı beyan ve 

yorumlarının alınmaması nedeniyle “çelişmeli yargılama“ ilkesinin zedelendiği 

ortadadır. 

IV.SONUÇ

Sonuç olarak hak arama özgürlüğü, gerek  bazı idari işlemlerin yargı 

denetimi dışında tutulmuş olması ve gerekse genel bir idari usul yasasının 

bulunmaması  ve dolayısıyla bilgi edinme hakkı ile idari usul arasında bir 

bağlantı kurulamaması nedenleriyle önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Ayrıca 

mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi ile ilgili sorunların süre 

gitmekte olması ve davaların makul bir süre içinde  karara bağlanamaması da, 

adil yargılanma hakkının önündeki engellerdir. Gerçi yapılan kimi yasal 

düzenlemelerle  adil yargılanma hakkının temel bir ilkesi olan “taraflar 

arasında silahların eşitliği”  ilkesinin uygulanmasının önündeki yasal engelller 

kaldırılmakla bu ilkeye uyulmasına özen gösterilmekte ise de, aynı özenin adil 

yargılanma hakkının bir diğer ilkesi olan “çelişmeli yargılama” ilkesine 

gösterildiğini söylemek oldukça güçtür. 
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Yrd. Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi

Hak arama özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı, Türk hukukunda anayasal 

düzeyde benimsenen ve çağdaş hukuk devletinin önemli unsurlarından 

olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlükler arasında yer almaktadır. 

Özellikle, Türk pozitif  hukukuna 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu ile giren ve 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal 

güvenceye kavuşturulan bilgi edinme hakkı, demokratik ve şeffaf  yönetim 

ilkesinin de bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Ne var ki, bilgi edinme 

hakkının son yıllarda kazandığı bu itibarı, soyut ve işlevi tam olarak 

belirlenemeyen “klişe” ilkelerle açıklamak yerine; bu hakkın, içerdiği 

güvencelerin kapsamı itibariyle sürekli gelişen hak arama özgürlüğü 

bağlamındaki somut işlevinin ortaya konmasının daha önemli olduğu 

kanısındayım. Bununla birlikte, iki kavram arasındaki ilişkinin hangi noktada 

kurulabileceğine değinmeden önce, “bilgi edinme hakkı” kavramını kısaca 

tartışmakta yarar var.   

Bilgi edinme hakkı, anayasal düzeyde, 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesi ile Anayasa'nın 74 üncü maddesine eklenen üçüncü 

fıkrada düzenlenmektedir. Buna göre, “(h)erkes, bilgi edinme (…) hakkına 

sahiptir”. Anayasa metninde bu hakkın kapsam ve içeriğine ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Anayasa'nın 74 üncü maddesinde öngörülen 

bilgi edinme hakkının kapsamının belirlenmesi bakımından, bilgi edinme 

hakkının olası anlamları üzerinde durulmalıdır. 

Bilgi edinme hakkı, aslında çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bir yandan, 

bireylerin her türlü bilgiye ulaşma olanağını ifade eden ve bu anlamda 
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Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen 26 ncı 

maddesinin birinci fıkrası ile güvence altına alınan hak da bu kapsamda 

mütalaa edilmektedir. Anılan madde hükmü uyarınca, “(düşünceyi açıklama ve 

yayma hürriyeti) resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak (…) 

serbestliğini de kapsar”. Yine Anayasa'nın 27 nci maddesinde öngörülen bilim 

ve sanat hürriyeti de, bir boyutuyla, bilgi edinme hakkının bir varyantını 

oluşturur: “(h)erkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme (…) ve bu alanlarda her türlü 

araştırma hakkına sahiptir”. Bu maddelerde öngörüldüğü anlamıyla bilgi 

edinme hakkı, devlete (idareye) negatif  bir yükümlülük getirmekte; devletin 

kişilerin bilgiye ulaşma ya da bilgi edinme hakkı önünde engel 

oluşturmamasını, bu hakkın kullanımına müdahale etmemesini 

öngörmektedir.  

Bilgi edinme hakkı, aynı zamanda, bireylerin idarenin elinde 

bulundurduğu bilgi ve belgelere erişimini sağlayan bir hak olarak da 

anlamlandırılabilir. 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu'nun düzenlediği bu hakkın kullanımı açısından, devlete ya da idareye 

bireylere talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlama yönünde pozitif  bir 

yükümlülük getirilmektedir. Türk vatandaşı gerçek kişiler ve Türk 

tâbiyetindeki tüzel kişiler yönünden kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili 

olsun olmasın her konuda bilgi edinme olanağı sağlayan bu hakkın, belirli 

konular yönünden özel olarak güvence altına alındığı da varittir. Örneğin, 

Anayasa'nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20 nci maddesine 07.05.2010 

tarih ve 5982 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen ikinci fıkra uyarınca, 

“(h)erkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; 

kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 

bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar”. Bu maddede, idarenin elinde 

bulundurduğu bilgilere erişim anlamında bilgi edinme hakkının özel bir 

biçiminin, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ile bağlantılı 

olarak düzenlendiği görülmektedir. 

Nihayet, yine devlete ya da idareye bilgi verme anlamında pozitif  bir 

yükümlülük getiren ancak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına 

girmeyen bir düzenleme, Anayasa'nın 40 ıncı maddesinde yer almaktadır. Bu 

maddenin ikinci fıkrası uyarınca, “(d)evlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun 

yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır”. Bu hüküm, bir 

yandan, idarelerin görevleri gereği sahip oldukları somut bir bilginin değil, 
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ilgili mevzuatta öngörülen başvuru yolları ve sürelerine ilişkin soyut bir 

bilginin verilmesine ilişkin olması bakımından Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu'nun kapsamı dışında kalmakta; diğer yandan, talep üzerine olmayıp 

re'sen bilgi verilmesi zorunluluğunu içerdiğinden devlete daha katı bir 

yükümlülük yüklemektedir. Ancak her durumda, bu Anayasa hükmünün de 

bir tür bilgi edinme hakkı ya da bilgi verme yükümlülüğü öngördüğü açıktır. 

Bu olasılıklar açısından değerlendirildiğinde, Anayasa'nın 74 üncü 

maddesinde öngörülen bilgi edinme hakkı, hangi kapsam ve içeriğe sahiptir? 

Biraz önce belirttiğim gibi, Anayasa metninde bu konuda bir açıklık 

bulunmamakla birlikte, 5982 sayılı Kanun'un gerekçesinde,  “(b)ireylerin, kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak bilgi 

edinebilmesi”ne ve daha önce çıkartılmış özel bir kanunla düzenlenen bilgi 

edinme hakkına anayasal güvence sağlama amacına yapılan vurgu nedeniyle, 

Anayasa'nın 74 üncü maddesinde öngörülen bilgi edinme hakkının, 

09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsadığı 

biçimiyle, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacak bilgi edinme hakkını ifade ettiği 

söylenebilir. Bir başka anlatımla, Anayasa'nın 74 üncü maddesinde güvence 

altına alınan bilgi edinme hakkı, bireylerin idarenin sahip olduğu (elinde 

bulundurduğu) bilgi ve belgelere erişim hakkını karşılamaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında, gerekçeden de anlaşılacağı gibi, bilgi edinme 

hakkının Anayasa'da öngörülmesinin amacı, bu hakka anayasal bir güvence 

sağlamaktır. Ne var ki, anayasal güvence, temel hak ve hürriyetler söz konusu 

olduğunda, bir hususun sembolik olarak Anayasada öngörülmesinden daha 

fazlasını ifade etmektedir. 1982 Anayasası'nın 2001 yılında geçirdiği 

değişiklikten sonra öngördüğü güvence sistemi, temel hak ve özgürlüklerin 

yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sınırlama 

sebeplerine bağlı olarak kanunla sınırlanabilmesine olanak tanımaktadır. 

Tüm temel hak ve özgürlükler için geçerli genel sınırlama sebeplerinin 

kaldırılması ile oluşan bu sistem, anayasa koyucunun sistem değişikliğine 

paralel olarak, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ilgili Anayasa 

maddelerinin tümünü gözden geçirerek özel sınırlama sebepleri 

öngörmemesi nedeniyle, sözleşme özgürlüğü gibi bazı özgürlükler 
1bakımından sorun ve tartışmalara neden olmuştur.  Ancak anayasa koyucu bu 

tartışmalardan gereken sonucu çıkarmamış olacak ki, siyasi haklar ve ödevler 

başlığı altında yer alan ve bir temel hak olarak düzenlendiği açık olan bilgi 
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edinme hakkına ilişkin 74 üncü maddede herhangi bir özel sınırlama nedeni 

öngörmemiştir. Bu düzenleme biçimi, bilgi edinme hakkının yasa koyucu 

tarafından sınırlanamamasına yönelik bir tercihten kaynaklansaydı, bunu 

temel hak ve özgürlüklerin gelişimi bakımından olumlu bir adım olarak 

görmek mümkün olabilirdi. Bununla birlikte, gerekçeden anlaşıldığı 

kadarıyla, bilgi edinme hakkının kapsam ve içeriği açısından anayasa 

değişikliğinden çok önce yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu 

referans alan anayasa koyucunun, bu Kanun'da öngörülen ve sayıları hiç de 

az olmayan istisna ve sınırları Anayasa'ya aykırı kılacak bir düzenleme yapma 
2 amacında olduğunu söylemek kolay değildir.  

O halde, Anayasa'nın 74 üncü maddesinde öngörülen “bilgi edinme 

hakkı”nın, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu anlamında, idarenin 

sahip olduğu ya da elinde bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşma hakkını 

ifade ettiği sonucuna varılabilir. Bu noktada, 4982 sayılı Kanun'un 

öngördüğü hakkın, kullanılan kavrama rağmen, aslında bilgi edinme değil, 

veri ve belge edinme hakkı olarak düzenlendiği de belirtilmelidir. Kanun'un 

3 üncü maddesi uyarınca belge, “Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun 

kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, 

mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, 

elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcıları” olarak 

tanımlanırken, bilgi ise, “Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan 

bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi” ifade etmektedir. Görüldüğü gibi, 4982 

sayılı Kanun'da “bilgi” ile kastedilen, belge niteliğinde olmayan ancak 

idarenin sahip olduğu kayıtlarda yer alan verilerdir. Bir başka anlatımla, 

önceden idarenin sahip olduğu kayıtlarda yer almayan herhangi bir bilginin 

talep edilmesini 4982 sayılı Kanun kapsamında değerlendirmek güçtür. 

Nitekim, Kanun'un 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Kurum ve 

kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 

oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap 

verebilirler”. Ayrıca, 27 nci maddesiyle “tavsiye ve mütalaa talepleri”ni de bilgi 

edinme hakkı kapsamı dışında bırakan bu yasal düzenlemeye göre, karmaşık 

bir mevzuat karşısında hukuki statüsünü belirlemekte güçlük yaşayan bir 

1 Bu tartışmalar için bkz. Kemal GÖZLER, “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal 
Örneği”, Anayasa Yargısı, Cilt: 19, Ankara 2002, s. 326-354. Sözleşme özgürlüğü bağlamında daha ayrıntılı 
bir değerlendirme için bkz. Osman Berat GÜRZUMAR, Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme 
Yapma Yükümlülüğü: Hakim Durumun Rakiple Anlaşma
Yapmaktan Kaçınmak Suretiyle Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s. 42 v.d.

327



kimsenin bu konudaki bilgi edinme talebi karşılanmayabilecektir. Hatta 

hakkında yapılan işlemin gerekçesini öğrenmek amacıyla idareye başvuran 

kişinin bu talebinin, ilgili işlem dosyasında gerekçeye ilişkin herhangi bir veri 

ya da belge bulunmadığı durumlarda, 4982 sayılı Kanun kapsamında bir bilgi 

edinme talebi niteliğinde olup olmadığı dahi tartışmaya açıktır. Bu bakımdan, 

“bilgi edinme hakkı” kavramı, idarenin şeffaflığı ve demokratik yönetim 

ilkelerine uygun, geniş kapsamlı bir hakkı içerir görünse de, sınırlı bir 
3kapsama sahiptir.  

Öte yandan 4982 sayılı Kanun, bu kapsam içerisinde dahi, bilgi edinme 

hakkına ilişkin çok sayıda sınırlama öngörmektedir. Bu sınırlamaların hak 

arama özgürlüğü ile ilişkisi üzerinde durmadan önce, hak arama özgürlüğü 

kavramına ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak zorunludur. Anayasa'nın 

hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36 ncı maddesi uyarınca, “(h)erkes, meşru 

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 

iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir”. Görüldüğü gibi, 

Anayasa'da hak arama özgürlüğü, bir bakıma, adil yargılanma hakkı ile eş 
4 anlamlı kullanılmaktadır. Bu noktada, hak arama özgürlüğü açısından 

kapsamı belirleyen kilit ibare, “yargı mercileri önünde” ibaresidir. Anayasa 

koyucu, hak arama özgürlüğünü adil yargılanma hakkı ile özdeşleştirerek, bu 

hakkı yargı mercileri önünde gerçekleşen yargılama süreçlerinde geçerli bir 

hak olarak algıladığını göstermekte; ayrıca hak arama özgürlüğünün yargı 

mercileri önünde kullanılacak bir hak olduğunu açıkça da öngörmektedir. Bu 

açıdan, idari yargı mercileri önünde görülen uyuşmazlıklarda kişilerin hak 

arama özgürlüklerini kullandıkları ve içerdiği güvenceler açısından bu 

özgürlüğü etkili bir biçimde kullanabilmeleri için, çoğunlukla davalı 

konumundaki idarenin elinde bulunan dava konusu uyuşmazlıkla ilgili bilgi 

ve belgelere gereksinim duydukları açıktır. Uyuşmazlığın çözümlenmesi 

2 Alman kamu hukukunda, anayasada bir temel hak ve özgürlüğün sınırlanmasına ilişkin özel sınırlama sebebi 
öngörülmediği hâlde, bu özgürlüğün içkin ya da nesnel sınırlarının olabileceği kabul edilmekte ve benzer bir 
yaklaşım Türk hukukunda da savunulmaktadır. Bkz. Fazıl SAĞLAM, Temel Hakların Sınırlanması ve 
Özü, Ankara 1982, s. 32 v.d. Değerlendirilmesi bu tebliğin kapsamını zorlayan bu yaklaşıma geçerlilik 
tanınsa dahi, anayasa koyucunun ciddi bir belirsizliğe yol açabilecek bu özensizliğini anlamak kolay değildir.

3 Fransız hukukunda, “bilgi edinme hakkı” adıyla genel bir hak öngörülmemekte; idarenin elinde 
bulundurduğu belgelere ulaşma hakkı, “idari belgelere erişim özgürlüğü” (la liberté d'accès aux documents 
administratifs) adıyla düzenlenmektedir. Bu özgürlük hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. René CHAPUS, Droit 

e oadministratif  général, 15  éd., Paris 2001, T. I, s. 481 (n  645) v.d.  
4 Her ne kadar Anayasa'nın 36 ncı maddesinde, iddia ve savunma hakkı ile adil yargılanma hakkı ayrı ayrı 

zikredilmişse de, adil yargılanma hakkının iddia ve savunma hakkını da kapsadığı konusunda herhangi bir 
kuşku bulunmamaktadır. Bu durum daha çok, adil yargılanma hakkının Anayasa'nın 36 ncı maddesine 
sonradan (2001 yılında yapılan bir değişiklikle) eklenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
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aşamasında karşı tarafın elindeki bilgi ve belgelere ulaşabilme anlamında 

doğrudan, uyuşmazlığın çıkmasından önce hak arama özgürlüğünü etkili bir 

biçimde kullanabilme anlamında dolaylı olarak bilgi edinme hakkının hak 

arama özgürlüğü ile ilişkisinin önemi ortadadır. 

Bununla birlikte bu noktada, hak arama özgürlüğünü genel kabul gören 

bu kapsamı ile ele almaktan çok, tam aksine, bu kapsamı aşan bir anlama 

taşınması zorunluluğu üzerinde durmak istiyorum. Yargı mercilerinin 

yargısal faaliyetleri bakımından tarafların sahip olduğunda kuşku 

duymadığımız hak arama özgürlüğü ve (yargı yoluna başvurma hakkı dâhil) 

buna bağlı güvenceler, idare tarafından kamu gücüne dayalı olarak tesis 

edilen idari işlemlerin yapılması süreçlerinde de uygulanmak gerekmez mi? 

Anayasa'nın 36 ncı maddesinin hak arama özgürlüğünü yargı mercileri 

önünde kullanılabilecek bir hak olarak öngörmekle, böyle bir yoruma imkân 

tanımadığı söylenebilir. İdare hukukçularının da, idare hukukunun uygulama 
5alanını belirlemek için yaptıkları klasik analiz uyarınca,  yargısal faaliyet, 

bağımsız mahkemelerin yargısal usuller izleyerek bir uyuşmazlığı çözmesi 

biçiminde karşımıza çıkan devlet faaliyeti olup, organik anlamda idarenin bu 

türden bir yargısal faaliyet yürütmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bir 

uyuşmazlığın idare tarafından çözümlenmesinin ve özellikle idarenin 

yaptırım uygulama yetkisini kullanarak verdiği kararların yargısal işlev 

içerisinde değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Ne var ki, biraz önce de belirttiğim gibi, idare hukukunun uygulama 

alanının belirlenmesi bakımından doğru ve gerekli olan bu analiz, bireyi 

yaptırım uygulama yetkisini kullanan idare karşısında güvencesiz bırakma 

gibi bir yan sonucu da doğurmaya elverişlidir. Özellikle son yıllarda, 

kabahatlerin suç olmaktan çıkarılarak idari yaptırım gerektiren fiiller olarak 

öngörülmesi eğilimi ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara tanınan 
6 yetkilerle giderek genişleyen idari yaptırımlar alanı, konunun bu boyutuyla 

tekrar ele alınması zorunluluğunu doğurmaktadır. Yargılama faaliyetinin 

yargı organlarının tekelinde olması ve idarenin maddi anlamda bu faaliyeti 

yerine getirse dahi idare hukuku kurallarına tâbi tutulması, idarenin yaptırım 

uygulama süreçlerinde bireyin daha güvencesiz bir konumda olması 

sonucunu doğurmamalıdır. Bu anlamda hak arama özgürlüğünün daha geniş 

bir kapsamda ele alınarak idarenin kimi karar alma süreçlerini de içerecek 

5 Örnek olarak bkz. Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, 10. B., Ankara 2011, s. 11 v.d.
6 Mustafa KARABULUT, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Ankara 2008, s. 18 v.d.
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7 biçimde algılanması gerekir.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi'nin (AİHS) adil yargılanma hakkına ilişkin 6 ncı maddesinin 

uygulanması bakımından, anılan maddede öngörülen kavramları özerk bir 
8yorumla değerlendirmek suretiyle bu yönde bir adım atmış görünmektedir.  

AİHM, AİHS'nin 6 ncı maddesinde öngörülen “mahkeme” kavramını, ilgili 

ulusal devletin iç hukukundaki nitelemeden bağımsız yorumlamakta; görev 

alanına giren konularda çıkan uyuşmazlıkları, hukuk normlarını esas alarak ve 

önceden düzenlenmiş bir usul çerçevesinde çözümleyen, kanunla kurulmuş 
9mercileri, AİHS'nin 6 ncı maddesi anlamında mahkeme saymaktadır.  Benzer 

biçimde, AİHS'nin 6 ncı maddesinde yer alan ve adil yargılanma hakkının 

kapsamına giren iki uyuşmazlık kategorisinden biri olan “cezai alanda ileri 

sürülen isnat” kavramını da özerk bir yorumla ele alan AİHM, yalnızca 

mahkemeler tarafından verilen adli cezaları değil, idare tarafından uygulanan 
10kimi idari yaptırımları da bu kapsamda görmektedir.  

Bununla birlikte AİHM'nin bu yaklaşımı, hak arama özgürlüğünün ya da 

adil yargılanma hakkının uygulama alanının idari süreçlere de teşmil edilmesi 

anlamına gelmemektedir. Zira AİHM, idari yaptırımlara ilişkin uyuşmazlıkları 

adil yargılanma hakkının kapsamı içerisinde görmekle, bu hakka bağlı 

güvencelerin yaptırım kararının alınmasına ilişkin idari süreçte de ilgiliye 

sağlanmasını şart koşmamakta; yaptırım kararına karşı yargı yoluna 

başvurulması olanağı bulunduğu sürece bu güvencelerin yargısal denetim 
11aşamasında sağlanmasını yeterli saymaktadır.  Ancak uyuşmazlığın nihai ve 

kesin olarak idari makamlarca çözümlenmesini öngören ve uyuşmazlığı 

çözen idari makamın kararına karşı yargısal başvuru olanağı tanımayan 

7 Aslında idare karşısında hak arama özgürlüğünün kullanılması, yalnızca idari yaptırımlar alanı ile sınırlı 
olmayıp, idareye belli bir işlem ya da eylemde bulunması veya mevcut bir işlemi kaldırması, geri alması, 
değiştirmesi ve düzeltmesi için yapılan tüm başvurular için geçerli sayılmak gerekir. İdarenin kendisine 
yapılan her türlü başvuruyu yanıtlarken kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı işlem yapma yetkisini 
kullanıyor olduğu ve bu başvuruların çoğunlukla başvuranın kendisine bir hakkın tanınması ya da bir hakkın 
gereğinin yerine getirilmesi amacına yönelik bulunduğu dikkate alındığında; pozitif  hukuk karşısında belki 
de ancak bir temenni olarak dile getirilebilecek bu yaklaşımın tutarlı ve anlamlı sayılması mümkündür.  

8 AİHM'nin konuya ilişkin yaklaşımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sibel İNCEOĞLU, İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, 3. B., İstanbul 2008, s. 18 v.d., 83 v.d., 158 

ev.d; Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 10  éd., Paris 2011, s. 377 
o(n  231) v.d.

o9 Örnek AİHM kararları için bkz. Didier c. France, n  58188/00, 27.08.2002; Sramek c. Autriche, 22.10.1984, 
osérie A n  84.

o10 AİHM'nin konuya ilişkin örnek kararları için bkz. Engel et autres c. Pays-Bas, 08.06.1976, série A n  22; Öztürk 
oc. Allemagne, 21.02.1984, série A n  73.

o 11 Bu yaklaşımın sergilendiği kararlar için bkz. Albert et Le Compte c. Belgique, 10.02.1983, série A n 58; Bryan c. 
oRoyaume-Uni, 22.11.1995, série A n  335-A. 
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düzenlemeler yönünden, özerk “mahkeme” tanımını devreye sokan AİHM, 

uyuşmazlığı kesin olarak çözüme bağlayan idari makamın bu anlamda 

mahkeme sayılabileceğini ve 6 ncı maddeden kaynaklanan güvencelerin 
12 

ilgiliye bu aşamada sağlanması gerektiğini hükme bağlamaktadır. Bir başka 

anlatımla, adil yargılanma hakkının idari makamlar önünde de ileri 

sürülebilmesi, AİHM içtihadına göre, istisnai bir durum olup, idari makamın 

kararına karşı yargısal başvuru olanağının tanındığı her hâlde, adil yargılanma 

hakkının yargısal merciler önünde tanınması AİHS sistemi açısından 

yeterlidir. 

Oysa hak arama özgürlüğünün etkili bir biçimde sağlandığından söz 

edilebilmesi için, az önce de belirttiğim gibi, idari makamlar tarafından 

yaptırım kararı alınmasını önceleyen idari süreçlerde de bu hakka bağlı 

güvencelerin tanınması zorunludur. Nitekim Fransız hukukunda Temyiz 

Mahkemesi ve Devlet Şurası kararları ile Borsa İşlemleri Komisyonu, 

Rekabet Kurulu, Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi gibi bağımsız idari 

otoritelerce uygulanan idari yaptırımlara ilişkin olarak da, bu otoriteler yargı 

organı niteliğinde olmadığı halde, yaptırım kararı alınmadan önce adil 

yargılanma hakkından kaynaklanan güvencelere riayet edilmesi gerektiği 
13 sonucuna varılmaktadır.

Bu noktada, bilgi edinme hakkı ile hak arama özgürlüğü arasındaki 

ilişkinin önemli bir boyut kazandığından söz etmek mümkündür. Hak arama 

özgürlüğünün içerdiği iddia ve savunma hakkı ile adil yargılanma hakkının 

asli bileşenlerinden biri olan çelişme ilkesi, tarafların uyuşmazlığı çözecek 

olan makama sunulan/iletilen ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olma 

olasılığı bulunan her türlü bilgi ve belgeden haberdar olmasını ve bunları 
14inceleyebilmesini de ifade etmektedir.  Savunma hakkının gerektiği gibi 

kullanılabilmesi için uygulanması zorunlu olan bu ilke, idare tarafından 

yürütülen soruşturmalarda da, ilgililerin soruşturma dosyasına giren her 

türlü bilgi ve belgeye ulaşabilmelerini gerektirmektedir. 

Bilgi edinme hakkına bu açıdan bakıldığında, Türk hukukunda konunun 

bütünsel ve tutarlı bir düzenlemeye kavuşturulduğunu söylemeye olanak 

bulunmamaktadır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve az 

sayıdaki diğer özel düzenlemeler bir yana bırakılırsa, düzenleyici ve 

12 Bkz. (9) numaralı dipnotta anılan kararlar. 
13 Bu kararlar için bkz. Cass. com., 01.12.1998, Oury; Ass. plén., 05.02.1999, COB c. Oury, JCP, 1999, II, 10060; 

CE, 04.02.2005, Sté GSD Gestions, RFDA, 2005, 1174, note D. Costa.   
14 İNCEOĞLU, s. 249.
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denetleyici kurumlar başta olmak üzere idare tarafından uygulanan idari 

yaptırımlarda, ilgililerin savunma haklarını etkili biçimde kullanmalarına 

olanak tanıyacak biçimde bilgi edinme hakkına sahip kılındıklarını 

söyleyemeyiz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan çoğunun uygulayacağı 

soruşturma usulü, ilgili kanunda düzenlenmemiş; idarenin düzenleyici 

işlemlerine bırakılmıştır. Hatta kimi durumlarda herhangi bir soruşturma 

yapılmadan ve ilgiliye, bilgi edinme hakkı bir yana, savunma hakkı bile 

tanınmadan yaptırım kararı verildiği görülmektedir. Kabahatlerin suç 

olmaktan çıkarılarak idari yaptırım gerektiren fiiller olarak düzenlenmesi 

eğiliminin bir sonucu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda da, bütün idari 

yaptırımlar için geçerli genel ilkeler arasında, soruşturma usulüne ilişkin 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nihayet 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu'nun bu hakkı idari soruşturmalar açısından ele alış biçiminin, 

hak arama özgürlüğünü sağlamak bakımından hiç de doyurucu olmadığı 

görülmektedir. Anılan Kanun'un 19 uncu maddesinde, “idarî soruşturmalarla 

ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde, (k)işilerin özel 

hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, (k)işilerin veya soruşturmayı 

yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, (s)oruşturmanın 

güvenliğini tehlikeye düşürecek, (g)izli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına 

neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini 

güçleştirecek (b)ilgi veya belgeler” bilgi edinme hakkının kapsamı dışında 

tutulmaktadır. Bu maddede öngörülen istisna kapsamındaki hâllerden bir 

bölümü, başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak amacına dönük 

makul sebepler olmakla birlikte, özellikle “soruşturmanın güvenliğinin tehlikeye 

düşürülmesi” gibi belirsiz ve genel ibarelere de yer verilmesi, hak arama 

özgürlüğünün etkili bir biçimde kullanılması bakımından sakıncalıdır. Gerçi, 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) uygulamada, idari 

soruşturmalara ilişkin istisnaları dar yorumlamakta ve her somut olay 

açısından ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir. Kurul'a 

göre, “(i)dari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belge taleplerinde talebi reddeden idarenin 
15somut olarak sayılmış nedenlerden hangisine dayandığını açıkça belirtmesi gerekmekte”;  

“soruşturma raporlarına ait eklerin, özelde ifade ve savunma tutanaklarının, 4982 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde erişime tamamen açık oldukları veya tamamen kapalı 

oldukları yolunda genel bir yorumun yapılması mümkün” olmadığından, “ilgili kurum 

15 BEDK'nın 12.08.2010 tarih ve 2010/1374 sayılı kararı (BEDK kararlarına http://www.bedk.gov.tr 
internet adresinden ulaşılmıştır). 
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ve kuruluşlar, her başvuru için ayrı bir değerlendirme yapmak suretiyle uygulamaya 
16

gitmek durumundadır”.  Bununla birlikte, BEDK'nın konuya ilişkin 

kararlarından anlaşıldığı kadarıyla, hakkında idari soruşturma yürütülen 

kimselerin soruşturma evrakına erişimleri, “diğer şahıslarla ilgili olan yerler ile 

gerek tanık gerekse diğer sıfatlarla ifade vermiş olanların kimlik bilgileri ile kimliklerinin 

tespitine imkân veren her türlü bilgi ile ifade özetleri karartılmak ve eklerde yer alan ifade 
17tutanakları çıkartılmak suretiyle” sağlanmaktadır.  İfade vermiş olanların 

kimliklerini tespitine imkan veren bilgilerin kapsam dışı tutulması, bu 

kimselerin güvenliğinin tehlikeye düşmemesi amacıyla açıklanabilirse de, 

diğer şahıslarla ilgili olan tüm kısımların ve özellikle ifade tutanaklarının 

ilgililerin erişimine kapalı tutulmasının, hak arama özgürlüğünün 

kullanılmasını da sınırlandıracağında kuşku yoktur.

Bu bağlamda, kısaca gerekçe ilkesi üzerinde de durmakta yarar 

görüyorum. Hukukumuzda bir genel idari usul kanununun olmaması 

nedeniyle, idari işlemlerin ilgilisine bildirilmesi sırasında gerekçesine de yer 

verilmesi prensibi tüm idari işlemler için geçerli genel bir ilke niteliğinde 
18 değildir. Bununla birlikte, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, “Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden 

yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara 

yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe 

sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir”. Aslında bu hükümle, 

ilgililerin başvurusu üzerine tesis edilen işlemler yönünden gerekçe ilkesinin 

benimsendiğini söylemek mümkün görünse de, 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre oluşan zımni ret kararları 

bakımından uygulanma olanağı bulunmayan bu kuralın yeterince etkili 

olmadığı görülmektedir. Nitekim idari yargı yerlerinin, bir başvurunun 

gerekçesiz olarak reddedilmesine ilişkin bir işlemi şekil yönünden hukuka 

aykırı bularak iptal etmeleri söz konusu olmamaktadır.

Konuya idari yaptırım kararları açısından baktığımızda ise, bu kararların 

ve ilgili süreçlerin hak arama özgürlüğü veya adil yargılanma hakkı 

kapsamında görülmesi halinde, verilen yaptırım kararının gerekçeli olması bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl ki, mahkeme kararlarının 

16 BEDK'nın 18.06.2010 tarih ve 2010/887 sayılı kararı.
17 Bu yönde bkz. BEDK'nın 27.05.2010 tarih ve 2010/891 sayılı, 01.04.2010 tarih ve 2010/553 sayılı, 

29.04.2010 tarih ve 2010/742 sayılı kararları. 
18 GÜNDAY, s. 145.
19 İNCEOĞLU, s. 322 v.d.
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gerekçeli olması adil yargılanma hakkının bir unsuru olan hakkaniyete uygun 
19

yargılanma hakkının gereğidir;  idari bir soruşturma sonucunda verilen 

yaptırım kararı da, hak arama özgürlüğünün kapsamına girdiği ölçüde, 

gerekçeli olmak durumundadır.   

Aslında hak arama özgürlüğü ile bilgi edinme hakkı arasındaki ilişkinin 

anlamlı biçimde kurulmasının yolu, bir genel idari usul kanununun 

çıkarılmasından geçmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, bu biçimiyle, hak 

arama özgürlüğünü sağlamak için elverişli bir düzenleme sayılamaz. 

Çıkarılacak bir idari usul kanunu ile, idarenin yaptırım kararı verdiği 

soruşturma süreçlerine ilişkin olarak ilgililerin savunma haklarını etkili 

biçimde kullanmalarını sağlayacak düzenlemelere yer verilmediği sürece, bilgi 

edinme hakkının hak arama özgürlüğünün bir bileşeni olarak etkili bir 

uygulama alanına sahip olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.  
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Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı

OTURUM BAŞKANI

SUNUCU- Sayın konuklarımız, “Adil Yargılanma Hakkı ve Özel 
Görevli Mahkemeler” konulu açık oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. 
(Alkışlar)

Oturum Başkanı Sayın Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu'nu 
sahneye davet ediyorum. Konuşmacılarımdan Prof. Dr. Timur Demirbaş'ı 
sahneye davet ediyorum, Doç. Dr. Ümit Kocasakal'ı sahneye davet 
ediyorum, Doç. Dr. Devrim Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. METİN FEYZİOĞLU (Oturum Başkanı)- Efendim herkesi 
saygıyla selamlıyorum, ayrı ayrı müsaade ederseniz protokolü saymayayım, 
çünkü işin güzelliği protokolsüz bir kitle, kaynaşmış bir kitle olmamızdadır 
tahmin ediyorum. Çok başarılı olduğunu düşündüğüm –bana yansıyan öyle- 
bir kurultay yaşıyoruz bu çatı altında. Bu çatının özlediği bir havayı 
soluyoruz, çok mutluyum o yüzden sizlerin desteğiyle. 

Bu oturumun konusu ilginç, yan yana anılmayacak iki kavramı öylesine 
yan yana getirmiş durumdayız. Adil yargılanma hakkı ve özel görevli 
mahkemeler. Tabi yine ilginç olan bir şey de, özel görevli mahkemelerin 
yargılamasını etkilemeye çalışmanın adil yargılanma hakkını etkilemeye 
teşebbüs olarak zaman zaman anılması. Gerçekten Aziz Nesin'i anmamak 
bu noktada mümkün değil, Allah rahmet eylesin.
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Yrd. Doç. Dr. Devrim AYDIN

Ceza Hukukçusu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bireysel başvuru hakkının 
1Türkiye tarafından kabul edildiği tarihten beri  AİHM'e yapılan bireysel 

başvurular, ağırlıklı olarak Sözleşme'nin 2. (yaşam hakkı), 3. (işkence ve kötü 

muamele yasağı), 5. (özgürlük ve güvenlik hakkı ), 6. (adil yargılanma hakkı), 

13. (etkin iç hukuk yolunun bulunmaması) ve son olarak 1 no'lu Protokol'ün 

1. maddesine dayanmıştır. Türkiye'den AİHM'e yapılan bireysel başvuruların 

büyük bir kısmı ceza adaletine ilişkin olup, bunların ciddi bir kısmı adil 

yargılanma hakkının ihlaline ilişkindir. Adil yargılanma hakkının ihlaline 

gerekçe olarak sıklıkla savunma haklarının yetersizliği ya da makul sürede 

yargılanma hakkının ihlali gerekçe gösterilmektedir. Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri (DGM) kaldırılarak ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu (CMUK) yerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kabul 

edilerek ceza yargılaması açısından çok önemli iki adım atılmış olmasına 

rağmen yapısal sorunlar aşılamamış ve son yıllarda ceza adaleti yeniden 

tartışılır hale gelmiştir. Ceza adaletini tartışmaya açan iki temel sorun, 

yargılamaların AİHM içtihatlarına uygunluğunu sağlamaktaki direnç ve 

koruma tedbirlerinin uygulanma biçimidir. Bu genel sorunun dışında bir 

diğer hukuksal ve politik tartışma konusu ise DGM'ler yerine kurulan Özel 

Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri ve bunların görevine giren suçların 

soruşturulması ve kovuşturulmasındaki uygulamalardır.

1 Türkiye, 28 Ocak 1987'de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu önünde bireysel başvuru hakkını, 26 Aralık 
1989'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiştir.
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Kamuoyunda ve basında sıkça “özel yetkili mahkeme” olarak ifade edilen 

mahkemeler DGM'lerin kaldırılmasının ardından 16.6.2004 tarihinde kabul 

edilen 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik 

Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair 

Kanun'la hukukumuza girmiş, 5271 sayılı CMK yürürlüğe girince bu 

Kanun'un hemen hemen bütün hükümleri CMK m. 250, 251 ve 252'ye 

aktarılmıştır. DGM'lerin yargılama usulüne dair birçok kurum ve hüküm 

önce 5190 sayılı Kanun'da sonra da 5271 sayılı CMK m. 250-252'de yer 

almıştır. CMK'da benimsenen terminolojiye göre “yetki”, mahkemelerin 

coğrafi olarak yargılama sınırlarını (yer yönünden yetkiyi) ifade ederken, 

“görev” mahkemelerin madde itibariyle hangi suçların yargılamasını 

yapabileceklerini (madde itibariyle yetkiyi) ifade eder. Esasen ağır ceza 

mahkemelerinin bir dairesi olarak kurulan ve CMK m. 250'de sayılan suçlara 

bakmakla görevli olan bu mahkemeleri teknik olarak “özel yetkili” mahkeme 

olarak değil de “özel görevli” olarak adlandırmak gerekmektedir. Bilindiği 

üzere, trafik ceza ve çocuk ceza mahkemeleri de özel görevli mahkemelerdir. 

Bu çalışmada bahsi geçen özel görevli ağır ceza mahkemeleri CMK m. 

250'deki suçlara bakmakla görevlendirilmiş olan ağır ceza mahkemeleridir. 

Bu mahkemeleri ifade etmek için bu çalışmada Özel Görevli Mahkemeler 

(ÖGM) denilmiştir.  

Bu mahkemelerin görevine giren suçların soruşturma ve kovuşturması 

sırasında bir yandan kanundaki hükümler nedeniyle bir yandan da kanuna 

aykırı uygulamalar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sıklıkla 

ileri sürülmektedir. Aşağıda ele alınacağı gibi, ceza yargılaması sistemimizdeki 

yegâne aksaklıklar ÖGM'ler ve bunların uygulamaları değildir. Ancak 

bunların uygulamaları, ceza yargılamasındaki sorunların da farkına 

varılmasına neden olmuştur. ÖGM'ler kanun değişikliği ile ortadan kaldırılsa 

bile bu durum tek başına ceza yargılamasındaki sorunları düzeltmeye 

yetmeyecektir. Esasen kanunkoyucunun kimi suçların muhakemesi için 

özel/olağanüstü usullere tabi mahkeme kurma yoluna gitmesinin en önemli 

nedeni, CMK m. 250'de sayılan suçların muhakemesinde ceza 

yargılamasındaki aksaklıkların yaşanmasını engellemektir. Örneğin 

yazışmaların daha süratli olmasını ya da soruşturmada kamu kurumlarının 

savcıların talimatına uymasını sağlamak için CMK m. 251'de özel düzenleme 

yoluna gidilmiştir. Ceza yargılamasındaki aksaklıkları düzeltmek yerine 
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sadece özel görevli mahkemelerin gücünü artırmak bile başlı başına bir 

eşitsizliğe neden olmakta ve diğer mahkemelere nazaran bunları daha 

korunaklı hale getirmektedir. Kamuoyundaki algı da bu yöndedir. Yapılması 

gereken bir bütün olarak ceza yargılaması sistemini AİHM içtihatlarına uygun 

hale getirmektir. Ancak bu kısa bir sürede olamayacağı gibi sadece yasa 

değiştirerek de sağlanamaz.       

1.Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı 

Anglo-Sakson hukuku kökenli olan fair trial (dürüst yargılama) ya da fair 

hearing (dürüst dinlenme) ilkesinin başka dillere tercümesi farklı olsa da dürüst 

yargılanmanın genel ilkeleri; yargı yerleri önünde hak arayabilme, yasalar ve 

yargı yerleri önünde eşit olma, kanunla kurulmuş tarafsız - bağımsız bir yargı 

yeri tarafından önceden kanunla öngörülmüş esaslar (usul) çerçevesinde 

yargılanma, makul bir sürede (gereksiz gecikme olmaksızın) yargılanma, alenî 

duruşma, gerekçeli karar, duruşmada hazır bulunma, suçlamayı öğrenme ve 
2duruşmada soru sorabilme hakkı biçiminde sıralanabilir.  Bu ilkenin amacı 

yargılamaya ilişkin kanun ve uygulamanın hukuka uygun olmasını sağlamak, 

böylece silahların eşitliğini hayata geçirerek maddi gerçeğe ulaşmaktır.   

Adil (dürüst) yargılanma hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 10'da 

ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m.6'da yer almaktadır. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 10'da “Herkes, haklarının ve ödevlerinin 

ya da kendisine yöneltilen ve ceza niteliği taşıyan herhangi bir suçlamanın saptanmasında, 

davanın bağımsız ve tarafsız bir mahkemece, tam bir eşitlikle, adil ve açık olarak 

görülmesi hakkına sahiptir” denilerek adil yargılanma hakkı, m. 11/f.1'de ise “Bir 

suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün güvencenin sağlanmış 

bulunduğu açık bir yargılama ile yasaca suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.” 

denilerek suçsuzluk karinesine vurgu yapılmıştır.

“Adil yargılanma hakkı” başlıklı AİHS m. 6'nın kapsamı ise daha geniş 

olup aşağıdaki gibidir: 

“1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda 

kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş 

bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, 

hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm 

açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve 

ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf  olanların özel 

2 Bkz. Bahri Öztürk - Durmuş Tezcan – M. Ruhan Erdem – Özge Sırma – Yasemin F. Saygılar – Esra Alan: 
Nazarî ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 2010, s. 115 vd.
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hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin 

adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu 

göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve 

dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz 

sayılır. 

3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir: 

a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı 

bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; 

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından 

yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve 

adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para 

ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia 

tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını 

istemek; 

e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir 

tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.” 

Anayasa'nın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. 

maddesinin beşinci fıkrasına göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Bu maddeye 7.5.2004 tarihinde 5170 

sayılı kanunla (m.7) eklenen cümleye göre, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 

farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 

hükümleri esas alınır.” Buna göre AİHS hükümlerinin başkaca bir iç hukuk 

düzenlemesine gerek olmadan Türk hukukunda uygulanabilme imkânı 

vardır. AİHS hükümlerinin iç hukukta işlerliği ise AİHM kararlarının yargı 

kararlarına yön vermesi ve hüküm kurulurken AİHM kararlarına uygun 

davranılmasıdır. Yargılamaların AİHS standartlarına uygun olmaması ve 

AİHM kararlarına aykırı olması Türkiye'nin bu davalarda mahkûm olmasına 

yol açmaktadır.  

“Hak arama hürriyeti” başlıklı Anayasa m. 36'da ise “Herkes, meşrû vasıta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
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savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 

denilerek adil yargılanma hakkı, hak arama hürriyetinin unsuru olarak 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin yanı sıra Anayasa'nın “Suç ve cezalara 

ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesinde de ceza yargılamasının yürütülüşüne 

dair hükümler yer almaktadır. “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 

sayılamaz.” denilerek suçsuzluk (masumiyet) karinesi, 

“Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” denilerek kendisini ve 

yakınlarını suçlamama hakkı, 

“Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.” 

denilerek de delillerin hukuka uygun biçimde (adli yöntemlerle) elde edilmesi 

gerektiği kuralına yer verilmiştir. 

Bütün yargılamalar adil yargılanma hakkının unsurlarına uygun olmak 

zorundadır, ancak ceza yargılamasında bu güvenceler çok daha yaşamsaldır. 

Bugün adil yargılanma hakkının unsurları olarak sıralanan ilkelerin her biri 

geçmişte verilen uzun özgürlük ve hukuki güvenlik mücadelesinin 

sonucunda kazanılmıştır. Son yıllarda güvenliğin öne çıkarılması, teröre karşı 

savaş söylemi, örgütlü suçluluğun artması gibi nedenlerle adil yargılanma 

hakkının kimi ilkeleri sözleşmeci devletlerce törpülenmeye çalışılmaktadır. 

Bu gelişmeden Türkiye de fazlaca etkilenmektedir. Bu etkilenme kendisini 

daha çok ceza yargısında hissettirmekte ve ceza yargılamasının “gerçeği 

araştırmak” biçiminde formüle edilen amacı, “nasıl olursa olsun suçlunun bir 

biçimde cezalandırılması” biçiminde bir mecraya kaymaktadır. Şüpheli ve 

sanık haklarını, savunma haklarını dillendirmek, terörle mücadele önünde 

engel olarak görülmektedir. Durum böyle olunca, yargılama makamları da 

suçsuzluk karinesini bir kenara bırakarak peşinen suçlu ilan edilen sanığa 

uygun bir ceza tayini çabası içine girmektedirler. Bunun sonucunda da ceza 

yargılaması, şüpheli ve sanığa ilan edilen bir savaşa dönüşmekte ve basın 

aracılığıyla oluşturulan kamuoyu, suçlanan kişinin kamu vicdanında peşinen 

mahkûm edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  Esasen 11 Eylül'ün ardından 

“teröre karşı savaş” söylemi ile başlayan ve “teröristleri” hedefleyen bu 

uygulama bugün ceza yargılama makamları önüne çıkan başka kişileri de 
3 kapsayacak kadar genişlemiştir.

3 Bkz. Hans-Heiner Kühne, “Vatandaş Özgürlüğü ve Suçlu Özgürlüğü-Leviathan ile Bekçi Arasında 
Devlet”, (Çev. H. Hakeri), Suç Politikası içinde, Seçkin Yay., Ankara, 2006, s. 86 vd.
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Ceza yargılaması sistemleri, bir ülkede geçerli olan ceza politikasından 

bağımsız olmaz. Bilindiği gibi baskıcı, ayrıcalıkçı ve özgürlükçü olmak üzere 

esasen üç farklı ceza hukuku sistemi söz konusudur. Baskıcı ve özgürlükçü 

ceza hukukları birbirlerini destekleyip besleyerek yönetenlerin ve hâkim 

sınıfların baskı aracı haline gelmektedir. Bu sistemlerde cezalar oldukça serttir 

ve ceza yargılamalarının amacı hukuka uygun yöntemlerle gerçeği ortaya 

çıkarmaktan ziyade, suçlanan kişiyi her koşulda cezalandırmak ve suçluyu 

toplumdan uzak tutmaktır. Geçmişte baskıcı ceza hukuku düzenleri bedensel 

cezalara, ölüm cezasına ve sürgüne sıklıkla başvurmuştur. Baskıcı ceza 

hukuklarında siyasal suçlular en aşağılık suçlu olarak görülmüş ve en sert 

cezalara çarptırılmışlardır. Yargılamanın adeta suçlanan kişiye karşı ilan 

edilmiş bir savaş olduğu bu sistemde güçlü bir savcılık makamı vardır ve iddia 

makamı ile savunma makamı arasında silahların eşitliği (yetkilerde denge) 

gözetilmez. Ancak bir hukuk sisteminin tümü baskıcı-ayrıcalıkçı biçimde 

olabileceği gibi, sadece belli suçlara karşı baskıcı-ayrıcalıkçı bir ceza ve 

yargılama politikası da geliştirilmiş olabilir. Baskıcı-ayrıcalıkçı ceza 

hukukunun olduğu bir ülkede kimi suçların kamu otoritelerince görmezden 

gelindiği ve kimi suçluların kayırıldığı da bir gerçektir. Buna karşın özgürlükçü 

ceza hukuku düzenlerinde yine yaptırıma ve cezaya başvurulur ancak cezai 

düzenin temel işlevi bireylerin özgürlüklerini ve toplumun menfaatlerini 

saldırılara karşı korumaktır. Özgürlükçü ceza hukuku düzeni bireylerin ve 

tolumun menfaatlerini gözettiği gibi suçlanan kişileri de gözetir. Ceza 

yargılamasında iddia ve savunma arasında hak ve yetki dengesi gözetilerek 

silahların eşitliği ilkesi uygulanmaya çalışılır. Cezalar daha insanidir ve amaç 

suçluyu yok etmek değil, onu topluma kazandırmaktır. Yargılamanın adil 

(dürüst) olması ve önceden belirlenen usul kurallarına uygun yapılması bu 

sistemin özü olup; iddia, savunma ve yargılama makamları arasındaki işbirliği 

sonucunda kolektif  hükme ulaşılır.        

Genellikle Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan dünyasında özgürlükçü 

ceza hukuku ve işbirliği sistemine dayanan ceza yargılaması söz konusudur. 

Ancak 11 Eylül'den beri bütün Batı dünyasında “terör suçu sayılan fiillere ve 

terör şüphelilerine” karşı uygulanan yeni ve tepkisel hukuk, baskıcı bir ceza ve 

yargılama biçiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sistemin infaz 

politikası da çok serttir ve Guantanamo pratiğinde somutlaşmıştır. Türkiye'de 

ise esasen DGM'lerin kurulduğu 1970'lı yıllardan başlayan ve 1990'lardan 

itibaren Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile kurumsallaşan ve F tipi 
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cezaevlerinde somutlaşan farklı ceza hukuku uygulamaları söz konusudur. 

Türk Ceza Kanunu'nda 2. kitap birinci kısımda soykırım, insanlığa karşı 

suçlar ve ikinci kısımda kasten öldürme, işkence sonucu ölüme neden olma 

ve cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma suçlarında müebbet hapis cezası 

öngörülmüştür. Oysa millete ve devlete karşı suçların düzenlendiği 

dördüncü kısımda esasen siyasal nitelikte olan ve anayasal düzene-devlete 

karşı işlenen suçlarda 24 ayrı yerde müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası öngörülmüştür. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nda siyasal 

nitelikli suçların cezaları çok daha sert olup esasen özel görevli mahkemeler 

ve farklı yargılama usulü bu tür suçlar içindir. Siyasal nitelikli suçlarda çok 

daha sert bir ceza hukuku söz konusudur. Amerikan haber ajansı AP, 

devletlerin sağladığı bilgi edinme hakkını kullanarak dünya nüfusunun yüzde 

70'ine denk gelen 66 ülkede yaptığı araştırmada, 11 Eylül 2001'de ABD'de 

ikiz kulelere gerçekleştirilen saldırıdan bu yana terör karşıtı yasaların 

sertleştirildiğini ve bu kapsamda yapılan tutuklamaların arttığını, 11 

Eylül'den bu yana tüm ülkelerde 119 bin 44 kişinin terör suçu nedeniyle 

tutuklanıp, bunlardan 35 bin 117 kişinin de terörist olarak hüküm giydiğini 
4belirtmektedir.   Bunlardan 12 bin 897 hükümlü Türkiye'dedir ve bu rakam 

ile Türkiye dünyada en çok terör suçlusu olan ülkedir. Bu durum Türkiye için 

ciddi bir adalet yönetimi sorunu haline gelmiştir.     

2. Adil Yargılanma Hakkı Açısından Türk Ceza Yargısı Sisteminin 

Genel Sorunları

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 4.4.1929'da kabul 

edilmiş, 20.4.1929 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 20.8.1929'da 

yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, yıllar içinde çok ciddi değişikliklere uğramış 

olsa da Avrupa Birliği sürecinde yaşanan hukuksal dönüşüm nedeniyle 

ihtiyaçlara cevap vermediği için eleştirilmiş ve 2005 yılında tamamen 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ceza muhakemesi hukukunu AİHS'e ve AİHM 

içtihatlarına yakınlaştırmak amacıyla, 4.12.2004'te kabul edilerek 17.12.2004 

tarihli Resmi Gazete'de yayınlanıp 01.6.2005'te yürürlüğe giren 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) çok büyük umutlara rağmen ceza 

yargısında yaşanan sorunları azaltmış olsa da ortadan kaldıramamıştır. Son 

yıllarda birçok kanunun ve bu arada usul kanunlarının değiştirilmiş olmasına 

rağmen yargıda beklenen iyileşme yeterince sağlanamayınca 2009 yılında 

4 Haberin detayları için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25247172/ (son erişim 12. 03. 2012)
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Adalet Bakanlığı tarafından kapsamlı bir “Yargı Reformu Stratejisi” 

hazırlanmış ancak bu eylem planında hedeflenenler de tam olarak hayata 
5geçirilememiştir.  

12 Eylül 2010 tarihli Anayasa Referandumu'nun ardından Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısı değiştirilmiş ancak yargının daha 

etkin ve doğru yürütülmesine yönelik değişiklikler henüz yapılmamıştır. 

Referandum'un ardından yeniden şekillenen HSYK'ya karşı öteden beri ileri 

sürülen eleştiriler devam etmiş ve bu haliyle HSYK'nın yargı bağımsızlığı 

önünde engel olmaya devam edeceği endişeleri dile getirilmiştir. Avrupa 

İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg'in 10-14 Ekim 2011 tarihleri 

arasındaki Türkiye ziyaretinin ardından hazırladığı “Türkiye'de Adalet 

Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması” başlıklı raporda ceza yargı 
6sistemimize yönelik ciddi eleştiriler sıralanmıştır.  2005'ten beri CMK'da çok 

sayıda değişiklik yapılmış olsa da Türkiye'nin AİHM nezdinde birçok kez 

mahkûm olması sonucunda CMK'da geniş kapsamlı bir başka değişiklik daha 

yapılacağı Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Tüm 

çabalara ve mevzuat değişikliğine karşın yargının beklenen etkinliği 

gösteremeyişinin birincil nedeni, mevzuat değişikliğinin tek başına sorunları 
7 çözemeyeceği gerçeğidir.

Bir ülkedeki yargının niteliği o ülkedeki diğer verilerden ve yargı 

süjelerinden bağımsız değildir. Örneğin Türkiye'nin insani gelişmişlik, kadın 

erkek eşitliği, eğitim kalitesi, demokrasi ve özgürlükler konusundaki yeri 

oldukça kötüdür. Adalet yönetiminin ve yargının sorunları bu verilerden ve 

sorunlardan bağımsız değildir. Yargının beklenen düzeyde etkin ve adil 

olamayışının ikincil nedeni ise öteden beri kişilere ve olaylara göre değişen 

tepkisel-panik nitelikli çözümler aranması, aceleye getirilmiş yasa 

değişiklikleriyle tüm sorunların süratle aşılacağı yanılgısıdır. Örneğin hâkim 

ve savcılara yönelik birkaç günlük mesleki eğitim ve seminerin ardından 

AİHM içtihatlarına uygun kararlar verilmesini beklemek oldukça iyiniyetlidir. 

Oysa bu bir kültür ve hukuk eğitimi politikası olarak ele alınıp uzun yıllara 

5 “www.sgb.adalet.gov.tr/yrs/Yargi%20Reformu%20Stratejisi.pdf ” adresinden, Adalet Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan “Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı”nına ulaşılabilir. (Son erişim, 
09.02.2012)

6 Söz konusu rapora Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi'nin https://wcd.coe.int/com adresinden 
ulaşılabilir. (son erişim 12. 03. 2012) 

7 Bu yöndeki kapsamlı bir araştırma için bkz. Mustafa Tören Yücel: “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu 
Karşısında Ceza Adaleti Sisteminin -De Facto- Görünümü ve Sosyolojik Çıkmazlar”,Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 57, s.33 vd.
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yayılmış olmalıdır. Türkiye'de sınavlara hazırlık ve ders kitapları dışında kitap 

okuma oranının oldukça düşük olduğu gerçeği ortadayken, henüz 

kütüphanesi bile olmayan hukuk fakültelerinden mezun öğrencilerin ezbere 

dayanan çoktan seçmeli sınavın ardından kabul edildikleri hâkimlik-savcılık 

mesleğinde kendi yağlarında kavrularak AİHM içtihatlarına uygun karar 

vermelerini beklemek zordur. Kaldı ki hâkim, savcı,  avukat ve hukukçu 

akademisyenlerin niteliği, ülkemizdeki hukuk eğitiminden ve ülkemizin 
8sosyolojik koşullarından da bağımsız değildir.  Oysa yetkili kişi ve kurumların 

meseleye gereken özeni göstermediği 1-12 ağustos 2011'de zabıt kâtipliği 

sınavında sorulan genel kültür sorularının niteliğinden de anlaşılmaktadır. Bir 

milletvekilinin soru önergesi üzerine bu sınavda adaylara “Zıkkım nedir? 

Keops piramidinde kaç taş kullanılmıştır? Angut ne anlama gelir? Bülent 

Ersoy kaç yaşında kadın olmuştur? Penguenlerin dişi var mıdır? Uzayda tüm 

gezegenler aynı yönde döner, ters yönde dönen gezegen hangisidir? Örümcek 

Adamın annesinin adı nedir? Titanik gemisinde kaç yolcu vardı, Titanik'te sağ 

kalan üç kişinin adının sayınız? Tavuğun yumurtladığı yere ne denir? Ulubatlı 
9Hasan kaç ok yemiştir?” gibi sorular sorulduğu ortaya çıkmıştır.  Zabıt 

kâtipliği, niteliği gereği yargı örgütü içinde önemli bir meslektir. Bu sınavda 

liyakatin temel ölçüt olmadığı ortadadır. Tek başına bu sınav soruları bile yargı 

örgütünün ciddiyetten uzaklaştığını göstermektedir. Demokratik bir hukuk 

devletinde ilgililerin istifasını gerektiren böyle bir skandal ne yazık ki 

ülkemizde gülmece konusudur.     

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri ve bu mahkemelerin görevli olduğu 

suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalardaki yargılama sorunları, ceza 

yargılaması sistemindeki genel sorunlardan bağımsız değildir. Bir bütün 

olarak ceza yargılaması sistemindeki sorunlar ele alınmadan ya da göz ardı 

edilerek sadece bu mahkemelerdeki sorunların öne çıkarılması tek başına ceza 

yargılaması sistemindeki sorunların aşılmasına da yetmez. Adalet Bakanı 

Sadullah Ergin'in, 1 Mart 2012'de yaptığı açıklamaya göre Türkiye'deki 

cezaevlerinde doluluk oranı yüzde 110'a, derdest ceza davası ise 3 milyona 
10 ulaşmış bulunmaktadır. Bu kadar dava yoğunluğu söz konusu olunca savcı ve 

8 Bkz Sinan Kocaoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu 'Hakim ve Savcı Niteliği' ve Bu 
Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 3, s. 15 vd. 

9 Haberin detaylarına, “http://www.hukukum.com/adalet-bakanligi-sinavinda-ilginc-sorular.html” ve 
“http://www.internethaber.com/yargitay-sinavinda-skandal-mulakat-380842h.htm” (Son erişim, 
22.03.2012) adreslerinden ulaşılabilir. 

10 “http://www.trthaber.com/haber/turkiye/yuksek-mahkeme-sureci-hizlaniyor-30659.html”adresinden 
ilgili habere ulaşılabilir. (Son erişim, 01. 03. 2012).
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hâkim sayısı, mahkemelerin fiziksel imkânları yetersiz kalmakta, makul 

sürede yargılanma hakkı zedelenmektedir. Yargılamanın hızlandırılması ve 

hâkim-savcı eksikliğinin kapatılması amacıyla mesleğe kabul koşulları 

kolaylaştırılmakta, daha hızlı bir mesleki eğitim sonunda hâkim-savcı ataması 

yapılmakta, tüm bunların sonucunda yargının kalitesi düşmektedir. Örneğin 

yasa değiştirilerek asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalara 

Cumhuriyet savcısının katılmasından vazgeçilmiştir. 10 yıla kadar hapis 

cezası verilebilecek olan bir mahkemedeki duruşmalarda kamusal iddia 

makamına yer verilmemesi çok ciddi bir eksiklik olup işbirliği sistemine de 

aykırıdır. Yargının iş yükünü artıran en önemli nedenlerden biri de 

soruşturma evresinde gerekli ayıklama yapılmadan açılan ve aylarca süren 

davalar sonucunda çoğunlukla beraat kararı verilmesi ya da davaların 
11zamanaşımına uğramasıdır.  Hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verilebilecek şüpheliler hakkında da dava açılması nedeniyle davadaki sanık 

sayısı gereksiz yere artmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde başta 

tutuklama olmak üzere, iletişimin tespiti, arama, elkoyma koruma 

tedbirlerinin uygulanmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.   

3. Özel Görevli Mahkemelerin Niteliği ve Anayasa'ya Uygun Olup 

Olmadıkları Tartışmaları

Olağanüstü mahkemeler, toplumsal karışıklığın ortaya çıktığı ve arttığı, 
12siyasi iktidarın gücünü toplum üzerinde hissettirdiği dönemlerde ortaya çıkar.  

İstiklal Mahkemeleri, Sıkıyönetim Mahkemeleri, Yassıada Mahkemeleri, 

Olağanüstü Hal Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri bunların 

örnekleridir. Hukukçu milletvekili ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da 

gazetecilerle yaptığı röportajda “Özel yetkili mahkemelerin varlığı kalıcı değildir, 

geçicidir, çünkü demokratik hukuk devletlerinde böylesi istisnai mahkemeler olmaz, 

ihtiyaca binaen kurulmuş mahkemelerdir. Bu geçici bir süreyi kapsayacak, ama bu geçici 

süre ne kadardır, baktığınızda 1975'ten beri var. Devam eden bir süreç var. Umuyoruz ki 

Türkiye terörle mücadelesinde artık bu mahkemelere, organize suç örgütleriyle 

mücadelesinde bu mahkemelere ihtiyaç duymayacağı güvenli ortama, huzurlu ortama kısa 

sürede geçer.” diyerek bu mahkemelerin olağan bir dönemde olmaması 
13gerektiğini ifade etmiştir.  O halde özel görevli ceza mahkemelerinin varlık 

11 Bu yöndeki kapsamlı bir araştırma için bkz. Yücel, s. 36 vd. 
12 Duygun Yarsuvat:  “Olağanüstü Yargılamaların Olağanlaşmış Hali, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemleri”, s. 

1. http://www.yarsuvat law.com.tr/articles/article4.pdf  adresinden söz konusu makaleye ulaşılabilir. (Son 
erişim 18.03.2012) 

13 Röportajın tamamına “http://www.kanalb.com/haber.php?HaberNo=39811” adresinden ulaşılabilir. 
(Son erişim 27. 02. 2012)
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nedeni, olağan dönemlerin olağan hukuku ve olağan mahkemeleriyle 

yapılamayan yargılamaları yapmaktadır. Yukarıda da işaret edildiği gibi, 11 

Eylül'den bu yana tüm ülkelerde 119 bin 44 kişi terör suçu nedeniyle 

tutuklanmış ve bunlardan 35 bin 117 kişi terörist olarak hüküm giymiştir. 

Bunlardan 12 bin 897 hükümlü Türkiye'dedir ve bu rakam ile Türkiye 

dünyada en çok terör suçlusu olan ülkedir. Türkiye'yi 7 bin kişi ile Çin 
14izlemektedir.  Bu rakamlar bile tek başına olağan bir dönem yaşamadığımızı 

göstermektedir. Bu rakamlara bakıldığında ya Türkiye çok ciddi olağanüstü 

dönemin eşiğindedir ve en azından terör suçları patlamıştır ya da yargı 

sistemimizde yolunda gitmeyen bir şeyler vardır ve terörist faaliyetlerle, terör 

suçuyla suçlanmak oldukça kolaydır. Hal böyle olunca, kendilerini polis olarak 

tanıtan uyanık dolandırıcılar vatandaşlara telefon ederek ya da mesaj 

göndererek telefon numaralarının terör örgütü tarafından kullanıldığını ve 

verecekleri numaraya kontör gönderilmesi halinde suçluların 

yakalanabileceğini söyleyerek birçok kişiyi dolandırmışlardır. Bu çağda bu 

yöntemle dolandırıcılık yapılabilmesi, yargının ve soruşturmaların buna alet 

edilebilmesi oldukça düşündürücüdür.         

Belli suçların muhakemesini yapmak amacıyla genel/olağan 

mahkemelerden farklı usullere tabi ihtisas mahkemeleri, genel mahkemeler 

içinden bazılarının belirli suçlar bakımından görevlendirilerek (madde 

itibariyle yetkilendirilerek) işbölümünün sağlanmasını amaçlar. Yargıtay ceza 

dairelerinin yanı sıra aynı yargı çevresinde bulunan bir ağır ceza 

mahkemesinin birbirini izleyen numaralarla anılan daireleri arasında da 
15esasen bu amaçla işbölümüne gidilmektedir.  AİHM, British-American 

Tobacco Company Ltd. - The Netherlands davasında (Başvuru no: 

19589/92, Karar tarihi: 09.09.1994) teknik konularda uzmanlık 

mahkemelerinin varlığını AİHS'e aykırı görmemiştir. Ancak ihtisas 

mahkemeleri belli konularda uzman hâkimlerden oluşan olağan mahkemeler 

olup, genel yargılama usulüne tabidirler. Oysa olağanüstü mahkemeler ister 

olağan ister olağanüstü dönemlerde kurulmuş olsunlar, temel özellikleri 

farklı yargılama usullerine tabi olmaları ve hâkimlerin tayin ve terfisinin farklı 

olmasıdır. İhtisas mahkemelerinde yargılama usulüne ilişkin yeni bir usul 

hükmü getirilmezken olağanüstü mahkemelerde yeni ve istisnai yargılama 

14 Haberin detayları için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25247172/ (son erişim 12. 03. 2012)
15 Bkz. Selahattin Keyman – Eralp Özgen – Nevzat Toroslu: “Uzmanlık Mahkemeleri”, Ankara Barosu 

Dergisi, Yıl:1975, Cilt: 35, Sayı: 5, s.817-818. 
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16hükümleri getirmek eğilimi vardır.   

1978 yılında Devlet Güvenlik Mahkemeleri yerine ihtisas mahkemeleri 

kurulması yönünde tartışmalar yaşanırken Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Kürsüsünce olumlu görüş belirtilmiş, 

ancak Türkiye Barolar Birliği bir bildiri yayınlayarak bu yöndeki düşüncelere 

karşı çıkarak kurulması düşünülen ihtisas mahkemelerinin yürütmenin 
17etkisine açık “siyasi mahkemelere” dönüşebileceğini ileri sürmüştür.  

Aradan geçen 31 yıla rağmen Özel Görevli Mahkemelere yöneltilen 

eleştiriler neredeyse aynıdır ve Barolar Birliği tarafından ileri sürülen 

düşünce ve eleştiriler güncelliğini korumaktadır.  

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin atası olan Devlet Güvenlik 
18 Mahkemeleri (DGM) kavramı 1970'li yıllarda gündeme gelmiştir. 1961 

Anayasası'nın 136. maddesine 15.3.1973 tarih ve 1699 sayılı Kanunla 
19DGM'lerin kurulacağı yönünde hükümler eklenmiştir.  Bu çerçevede 

11.07.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1773 sayılı Kanunla da DGM'ler 

kurulmuş ancak Anayasa Mahkemesi 06.05.1975 tarihinde vermiş olduğu 

35/126 sayılı kararı ile 1773 sayılı Kanunun tamamını usule ilişkin sebeplerle 

iptal etmiştir. Bu iptal üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisince yeni bir 

kanun teklifi hazırlanmışsa da teklif  kanunlaştırılamamış ve DGM'ler 

16 Bkz. Keyman –Özgen –Toroslu, s. 820.
17 Türkiye Barolar Birliği'nin bildirisi için bkz. Ankara Barosu Dergisi, Yıl:1975, Cilt: 35, Sayı: 5, s. 820-821.
18 DGM'lerin kuruluşunda, Cezayir'in işgali ve Beşinci Cumhuriyetin siyasal çalkantılı döneminde Fransa'da 

kurulan “La Cour de surete' de l'Etat” - Devletin Güvenlik Mahkemeleri- model alınmıştır. Bkz. Tuğrul 
Katoğlu, “Özel Yetkili Mahkemelerde Özel Usuller”,  Özel Yetkili Mahkemeler içinde, Türkiye Barolar 
Birliği Yay., Ankara, 2010,  s. 40.  1961 Anayasası'nın 15.3.1973 tarih ve 1 699 sayılı Kanunla değiştirilen 
“Mahkemelerin kuruluşu” başlıklı 136. madde şu şekildeydi:

19 “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usûlleri kanunla düzenlenir.
Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen 
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır.
Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, dört asıl ve iki yedek üye ile bir savcı ve yeteri kadar savcı 
yardımcısı bulunur. Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile savcı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından; iki asıl ve bir yedek üye birinci sınıf  askeri hâkimler arasından; savcı yardımcıları ise 
cumhuriyet savcıları ve askeri hâkimler arasından atanır.
Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı, üyeliği, yedek üyeliği, savcılığı ve savcı yardımcılığı atamalarında 
Bakanlar Kurulunca her boş yer için bir misli aday gösterilir. Bu adaylar arasından Devlet Güvenlik 
Mahkemesi hâkimlerinin atanması Yüksek Hâkimler Kurulunca, savcı ve yardımcılarının atanmaları 
Yüksek Savcılar Kurulunca; askeri hâkimlerden üye, yedek üye ve savcı yardımcılarının atanmaları ise özel 
kanunlarında gösterilen usule göre yapılır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri başkan, üye ve yedek üyeleri ile savcı ve savcı yardımcıları üç yıl için atanırlar, 
süresi bitenler yeniden atanabilirler.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtay'da yalnız bu mahkemelerin kararlarını 
incelemek üzere kurulacak daire veya daireler; Genel Kurul ise, Yargıtay Ceza Daireleri
Genel Kuruludur.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş ve işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer 
hükümler kanunda gösterilir.”
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kurulmamıştır. Bu durum 1982 Anayasası'nın hazırlanmasına kadar 

sürmüştür, 1982 Anayasası'nın 143. maddesine DGM'lerin kurulması 

yönünde bir hüküm konulmuştur. Bu hükme dayanarak 2845 sayılı 

DGM'lerin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunla DGM'ler 

yeniden kurulmuştur. DGM'lerde askeri hâkimin bulunmasının yoğun olarak 

eleştirilmesi ve Türkiye'nin bu sebeple AİHM nezdinde tazminatlara 

mahkûm olması nedeniyle 22.06.1999 tarih ve 4390 sayılı Kanunla askeri 

hâkim DGM bünyesinden çıkarılmıştır. AİHM, İncal - Türkiye davasında  

(Başvuru no: 22678/93, Karar tarihi: 09.06.1998) DGM'lerde askeri yargıcın 

bulunmasını atanma, terfi ve diğer özlük hakları yönünden askeri hiyerarşi ve 

kurallara tabi olduğu için bu hâkimin bağımsızlığının olmadığı yönünde karar 

vermiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği hukukuna uyum çerçevesinde 1982 

Anayasası'nın DGM'leri düzenleyen 143. maddesi 2004'te yürürlükten 

kaldırılmış, 5190 sayılı Kanunla da Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri 
20kurulmuştur.  Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri 5190 sayılı Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanunla getirilmiş yeni bir kavramdır. 

Bunun da neredeyse bütün hükümleri 5271 sayılı CMK m.250, 251 ve 252'ye 
21aktarılmıştır.     

ÖGM'lerin görevine giren suçların en azından bir kısmı, genel görevli 

mahkemelerde de görülebilecek niteliktedir. Hangi suçun ÖGM'nin 

görevine gireceği konusunda suçun karmaşıklığı ya da cezanın ağırlığı bir 

ölçüt değildir. Örneğin soykırım ya da insanlığa karşı suç genel görevli ceza 

mahkemelerinde görülecektir. Bunun yanı sıra kamuoyunda Bilge Köyü 

katliamı olarak bilinen ve bir anda 44 kişinin öldürülmesine ilişkin dava da 

genel görevli mahkemede görülmüştür. CMK m. 250'de sayılan suçların bir 

kısmının cezası birkaç yıl hapis cezası gerektirmektedir. Yukarıda belirtildiği 

gibi ÖGM'lerin amacı çok karmaşık suçları çözümü değil, esasen siyasi 

nitelikteki suçların özel usullere göre yargılanması, siyasi suçlara karşı baskı 

kurmaktır. Ancak istisnai olması gereken bu mahkemelerin kimi illerde 

(İstanbul, Diyarbakır) genel görevli ağır ceza mahkemelerinin sayısına 

ulaştığı düşünüldüğünde bunların olağanlaştığı açıktır. ÖGM'lerin kuruluş ve 

yargılama usulleri ayrı bir kanunla düzenlenmemiş, CMK m. 250-252 

20 DGM'lerde uygulanan yargılama usulü ve eleştirisi için bkz. Katoğlu: s.42 vd.
21 Bkz.Ümit Kocasakal – Vesile Sonay Evik: “Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde Yargılama Usulü”, 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3 Yılı,  içinde, Türk Ceza Hukuku Derneği Yay. İstanbul, 2009, s. 534.
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arasında düzenlenmiştir. Bir mahkemenin kuruluş ve yargılama usulünün ayrı 

bir kanunla düzenlenmiş olması tek başına bu mahkemeyi olağanüstü 

mahkemeye yapmayacağı gibi, bu mahkemenin yargılama usulünün genel 

yargılama kanununda yer alması da bu mahkemeyi olağan mahkeme saymaya 

yetmez. Bu nedenle ÖGM'lerin yargılama usullerinin ayrı ayrı ele alınması 

gerekmektedir. Madde, yer ve kişi yönünden görevleri ayrı ayrı ele alındığında 

ve yargılama usulüne bakıldığında bu mahkemelerin istisnai ve olağanüstü 

yargılama yaptığı söylenebilir. 

CMK m. 250/f.3'e göre, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı 

kişilere ilişkin hükümler ile askeri mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler 

saklı olmak üzere, maddede belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri 

ne olursa olsun ÖGM'lerde yargılanacaktır. Bu hüküm 2845 sayılı mülga 

DGM Kanununun 9. maddesi ile benzer olup, mahkemelerin kişi yönünden 

yetkilerini oldukça genişletmiştir. Anayasa m.148'e göre “Anayasa Mahkemesi 

Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu 

üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek 

İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili 

suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma 

Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 

Başsavcıvekili yapar.” Ancak kamuoyuna yansıyan kimi davalarda “görev 

suçu”nun ne olup ne olmadığı tartışması yaşanmıştır. Yargıtay Cumhuriyet 

başsavcısı tarafından yürütülmesi gereken soruşturmaların ÖGM'lerde 

görevli savcılar tarafından yapılarak, Yargıtay ya da Yüce Divan'da görülmesi 

gereken davaların iddianamelerinin ÖGM'lere verildiği yönünde itirazlar ileri 

sürülmüştür. Bu itirazların ne derecede haklı olup olmadığı yargılamaların 

ilerideki aşamalarında belli olacaktır. Ancak Yargıtay ve Yüce Divan'da 

yargılanması gereken bir kişi ÖGM'de yargılandığında bu durum bu 

mahkemeleri olağanüstü mahkeme yapacaktır. 

CMK m. 251/f.3'e göre ise “Soruşturmanın gerekli kıldığı hallerde suç mahalli 

ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir. Suç, ağır ceza 

mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer 

Cumhuriyet savcısından soruşturmanın yapılmasını isteyebilir.” Bu hüküm, 
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ÖGM'lerde görevli savcıların bağlı oldukları ÖGM'nin coğrafi yönden yargı 

çevresi dışında da soruşturma yapmasına imkan vererek mahkemenin yer 

yönünden yetkisinin kapsamını genişletmektedir. Suçun, ağır ceza 

mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş olması halinde ÖGM'de 

görevli Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından 

soruşturmanın yapılmasını isteyebilmesi ise adli yardımlaşma kapsamında 

olmalıdır, aksi halde savcılar arasında hiyerarşik bir bağ yaratılmış olacaktır. 

4. Hâkim Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Yönünden Değerlendirme

CMUK yürürlükteyken bu kanuna yöneltilen en büyük ve güçlü 

eleştirilerden biri ceza muhakemesinin sadece CMUK hükümlerine göre 

yapılmaması, benzer ve aynı suçların suç faillerine göre farklı mahkemelerde 
22yargılanmaları ve DGM'lerin varlığı, yapısı ve yargılama usulüydü.  Tabii 

yargıç ilkesi, görev, yer ve kişi kuralları ile yakından ilgilidir. Bu ilke özünde, 
23belli sanıklar için belli mahkemeler kurulmasını engellemeye yöneliktir.  Özel 

görevli mahkemelerin hâkim ve savcılarının mesleğe kabul, tayin ve terfileri 

açısından diğerleriyle herhangi bir farklılık olmadığı açıktır. Burada görevli 

hâkim ve savcıların diğer mahkemelerdekilerle statü ve özlük yönünden 

herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak durum kamuoyunda bu şekilde 

algılanmamaktadır. Bu mahkemelerde görevli savcı ve hâkimlerin verdikleri 

bazı kararlar üzerine kısa sürede farklı yerlere tayin edilmeleri ya da genel 

görevli mahkemelerde görevlendirilmeleri bu algının en önemli nedenidir. 

Örneğin özel görevli ağır ceza mahkemesinde görev yapan bir cumhuriyet 

savcısının o ilin başsavcı yardımcısı olarak terfi edilmesi bile kamuoyunda 

günlerce tartışılmış ve esasen terfi olan bu durum kamuoyunda tenzili rütbe 
24olarak algılanmıştır.  Öte yandan çok uzun yıllardır Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu'nun niteliğine yönelik eleştiriler dikkate alındığında, 

hâkimlerin atanmasında yürütmenin etkinliğinin bu mahkemeler nezdindeki 

varlığı da yadsınamaz.

ÖGM'lerde görülen davaların siyasi nitelikte olmasından dolayı siyasi 

iktidarların kendine sadık hâkimlerin bu mahkemelerde bulunmasını tercih 

ettiği, bu mahkemelerdeki hâkimlerin yürütmenin ve siyasi iktidarın baskısı 

22 Bkz. Uğur Alacakaptan: “1929'dan Bugüne Ceza Muhakemesi Yasası-Güncel Sorunlar”, Marmara 
Üniversitesi İnsan Hakları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi CMUK 
Sempozyumu içinde, Beta Yay., İstanbul 199, s. 11-17.

23 Keyman –Özgen –Toroslu, s. 819. 
24 http://www.medyaradar.com/haber/medyagunlugu-59697/kose-yazarlari-zekeriya-ozun-gorevden-

alinmasini-nasil-degerlendirdi-medyaradar--ozel.html adresinden olaya ve olaya ilişkin farklı gazetecilerin 
köşe yazılarına ulaşılabilir.   
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25altında olduğu ileri sürülmüştür.  Basına da yansıyan kimi olaylarda 

tutuklama kararına yapılan itirazı kabul ederek tahliye kararı veren hâkimler 

bu kararın hemen ardından HSYK tarafından görevden alınarak başka yere 

tayin edilmiş, kimi soruşturmalarda ise savcıların görev alanları ve görev 
26

yerleri değiştirilmiştir.  Oysa hâkimlerin bağımsızlığı, sadece emir almamanın 

yanı sıra muhakeme işlemleri sırasında karar verirken hiçbir etki altında 
27kalmamayı da gerektirir.  Hâkim muhakeme işlemleri sırasından hatalı karar 

da vermiş olabilir, ancak bu hatalı kararlara karşı kanun yollarına başvurma 

imkânı olmalıdır. AİHM, Moiseyev – Rusya davasında (Başvuru no: 

62936/00, Karar tarihi: 9 Ekim 2008) yargılama süresinde, dava devam 

ederken mahkeme hâkiminin keyfi olarak değiştirilmesinin adil yargılamayı 

ihlal edeceği yönünde karar vermiştir. Hâkimin yer değiştirilmesi eğer 

kanunda öngörülen usulde olmamışsa, tartışmasız biçimde hâkimin yer 

değiştirmesi verdiği olağan ve hukuka uygun bir kararı nedeniyle olmuşsa 

keyfilikten söz edilebilecektir. Gerçekten de bu durumda yeni tayin edilen 

hâkimin davayı ve delilleri kavrayıp vicdani kanaat oluşturması vakit kaybına 

ve duruşmanın uzamasına neden olacak hem de hâkim idareyi, iktidarı 

kızdıracak kararlar veremeyecektir. Hâkimin de bir aile ve hayat düzeni vardır 

ve hiçbir hâkimden kahramanlık yapması beklenemeyeceği gibi hiçbir hâkim 

de tayin edilerek taşınma, yerleşme, çocuklarının okul değiştirmesi vs. işlerle 

uğraşmak zorunda kalmak, terfisini engellemek istemez.    

AİHM, Hauschilhdt – Danimarka (1993) ve Thorgeir Thorgeirson – 

İzlanda (1996) ve Pullar İngiltere (1996) kararlarında mahkemelerin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından dış görünümün bile önem kazandığını, 

demokratik bir toplumda mahkemelerin davanın taraflarına güven verme 
28zorunluluğu olduğunu belirtmiştir.  İncal - Türkiye kararının AİHM, belirli 

bir mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığı endişesinin meşru bir 

nedeninin bulunup bulunmadığı konusunda sanığın kuşkularının önem 

taşıdığını ve bu kuşkuların objektif  olarak haklı görülüp görülemeyeceğinin 

değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. Mahkeme AİHM, İncal - 

Türkiye davasında ise geliştirdiği bu “görünürde tarafsızlık” kuralını içtihada 

dönüştürmüştür. ÖGM'lerin tarafsızlığı konusunda henüz AİHM'in verdiği 

25 Yarsuvat, s. 5.
26 http://www.gazeteport.com.tr/haber/78791/ adresinden (son erişim 21.3.2012) bu yöndeki haberlere 

ulaşılabilir. 
27 Nur Centel – Hamide Zafer: Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yay., İstanbul 2005, s. 415.
28 Bkz. Durmuş Tezcan, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Arama, Gözaltı”, Özel Yetkili Mahkemeler 

içinde, Türkiye Barolar Birliği Yay.Ankara, 2010,  s. 23

351



bir karar bulunmamaktadır. Ancak AİHM'in benzeri davalarda verdiği 

kararlardan yola çıkarak ÖGM'lerin tarafsızlığından söz edilebilmesi için bu 

mahkemelerin tarafsızlıkları konusunda herkesten önce sanıklara güven 
29

vermeleri gerekmektedir.  Ancak bu konuda sanığın değerlendirmelerinin 
30 objektif  olarak haklı sayılabilmesi gerekir. AİHM, tarafsızlık konusunda 

karar verirken Karakoç – Türkiye davasında (Başvuru no: 28294/95, Karar 

tarihi:  02-11-2004) geliştirdiği “yargıcın kişisel kanaatinin kararı etkileyip 

etkilemediği ve yargıcın yasal konumunun tarafsızlığı konusundaki kuşkuyu 

ortadan kaldırmak için yeterli güvence verip vermediği” ölçütlerini esas 
31 almaktadır.

ÖGM'ler açısından soruna bakıldığında hâkimin tarafsızlığı konusunda 

sanığın güven duymasını engelleyecek başlıca iki sorun söz konusudur. 

Bunlardan birincisi ÖGM'lerde görevli hâkim ve savcılar üzerinde HSYK 

aracılığıyla yürütmenin baskı kurmasıdır. Bunun temel nedeni ise bazı 

davalarda tutuklama istemini kabul etmeyen ya da tutuklu şüpheli veya sanığın 

tahliyesine karar veren hâkimlerin bir süre sonra özel görevli mahkemelerden 

alınarak genel görevli mahkemeye tayin edilmesidir. Bu endişenin dayanaksız 

olduğu ve bu hâkimlerin kararları nedeniyle değil de usul kurallarını yanlış 

uyguladıkları nedeniyle görev yerlerinin değiştirildiği ileri sürülse bile 

kamuoyundaki genel algı hâkimler üzerinde baskı kurulduğu yönündedir. Bu 

algıyı tersine çevirmek için uzun bir zamana gerek vardır, ancak 

kamuoyundaki bu algının nedenleri de doğru okunmalıdır. ÖGM'lerde 

görevli hâkimlerin tarafsızlığını şüpheye düşüren ikinci neden ise CMK m. 

23/f.2'deki hükmün kapsamının daraltılmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

“Yargılamaya katılamayacak hâkim” başlıklı CMK m. 23/f.'ye göre “Aynı işte 

soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakim, kovuşturma evresinde görev 

yapamaz.” Ancak bu isabetli hükmün kapsamı ülkemizde “önyargılama 

mahkemeleri” olmaması nedeniyle daraltılmıştır. 5320 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 

11. maddesine göre “Ceza Muhakemesi Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci 

fıkrası, Kanunun 163 üncü maddesi hükmü dışındaki hallerde uygulanmaz.” Buna 

göre, suçüstü hali ile gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuriyet 

savcısına erişilemediği için veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının 

iş gücünü aştığı için soruşturma işlemleri yapmış olan sulh ceza hakimi, 

29 Bkz. Tezcan, s. 24
30 Tezcan, s. 24
31 Tezcan, s. 24
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kovuşturma evresinde bu davada hakimlik görevi yapamayacaktır. CMK m. 

251/f.2'ye göre “250 nci madde kapsamına giren suçların soruşturması ve 

kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcıları, hakim tarafından verilmesi gerekli 

kararları, varsa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır 

ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adli yargı hakimlerinden isteyebilirler.” 

Buna göre, 250 nci madde kapsamına giren suçların soruşturması sırasında 

kimi koruma tedbirlerine başvurulması için savcının başvurduğu hakimin 

kovuşturma evresinde o davada hakim olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu 

durumda örneğin kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle savcının 

tutuklama talep ettiği bir durumda tutuklama kararı vermiş olan hâkimin 

açılan davada davanın esasını da karara bağlaması, sanıkların tarafsızlık 

konusunda endişe duymalarına neden olabilecektir. Örneğin DGM 

heyetinde bulunan hakimlerin soruşturma evresinde 17 Eylül 1993'te şüpheli 

hakkında verdikleri tutuklama kararının gerekçesinin, 13 Nisan 1994 tarihli 

mahkumiyet hükmünün gerekçesi ile aynı olmasından dolayı AİHM 

soruşturmada tutuklama kararı veren hakimlerle işin esasına giren hakimlerin 

aynı olmasının tarafsızlık konusundan endişe uyandırabileceği yönünde karar 
32vermiştir.  ÖGM'ye tayin edilmiş hâkim ve savcıların siyasi iktidarlar 

tarafından özel bir koruma altına alındığı, buradaki hâkim ve savcıların genel 

görevli mahkemelerdeki aynı derece ve kademedeki meslektaşlarına kıyasla 
33 daha üstün oldukları izleniminin kamuoyunda oluştuğu ileri sürülmüştür.

5. Cumhuriyet Savcılarının Bağımsızlığı ve Kollukla Olan İlişkileri 

Anayasa'da sadece hâkimlerin bağımsızlığına yönelik düzenlemeler yer 

almış oysa savcılara ilişkin bir düzenlemeye savcılık makamının konumu 

gereği yer verilmemiştir. Ancak bu durum savcıların korumasız oldukları 

anlamına gelmez. Kamuoyunun yakından takip ettiği bazı davalarda 

savcıların görev yerleri ve görevli oldukları mahkemeler verdikleri kararların, 

hazırladıkları iddianamelerin ardından değiştirilmiştir. Maalesef  artık 

kamuoyunda yargının bağımsız olduğuna yönelik inanç kaygı verici derecede 

sarsılmıştır. Örneğin İstanbul'da HSYK tarafından CMK m. 250'deki suçlar 

kapsamında görevlendirilen savcının, bir kamu görevlisinin (MİT Müsteşarı) 

ifadesini almak istemesinin ardından 1-2 gün içinde yasa değiştirilmiş ve bu 

savcının yürüttüğü soruşturmaya devam etmesi için bir başka savcı 

görevlendirilmiştir. Savcılığın bu kamu görevlisinin ifadesini almakta ısrar 

32 Tezcan, s. 25
33 Yarsuvat, s. 6.
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etmesi ve Başbakan'ın soruşturma izni vermemesi, bunun üzerine savcılığın 

Danıştay'a başvurması bir olasılıktır. Ancak kısa süre önce basında yer alan 

haberlere göre, bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Danıştay'da bu konuda 
34

karar verecek olan 1. Dairenin üyeleri değiştirilmiştir.  Her ne kadar 

Danıştay'da iş yükünün azaltılması amacıyla yeni bir planlama yapıldığı ve 

sadece bu dairenin üyelerinin değil, 32 üyenin görev yerinin değiştirildiği 

Danıştay Başkanlığı'nca açıklanmışsa da kamuoyu ikna edilememiştir. Her 

türlü olağan yer değiştirme, tayin, atama işlemi kamuoyu tarafından 

hâkimlerin ve savcıların denetlendiği, baskı altında oldukları biçiminde 

yorumlanmaktadır ve bu inancın kısa sürede değiştirilmesi olanaklı değildir. 

Biçimsel olarak hukuka uygun (yasal) ve olağan görünen bu atama, 

görevlendirme ve görev yeri değişikliklerinin maddi olarak da hukuka uygun 

(hukuki/meşru) olduğu konusunda kamuoyu ve hukuk çevreleri bölünmüş 

durumdadır. Daha dramatik olan ise bu soruşturma savcılarının yabancı gizli 

servislerin denetimine girip girmedikleri, kimi soruşturmaların bazı siyasi 

çevrelerce yönlendirildiği, hatta kimi soruşturmaların iktidar-yönetici 

çevrenin bir iç çekişmesi sonucunda ortaya çıktığı iddialarının basında yaygın 

biçimde ve yüksek sesle tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, hukukçu olmayan 

yurttaşların gözünde ceza davalarının yürütülüşüne dair çok yanlış sabit 

fikirler oluşmasına neden olacaktır. Tüm bunlar yaşanırken bir trafik suçu ya 

da hakaret suçunun taraflarının yargıya-yargıçlara güvenmesini beklemek, 

verilen kararın hukuka uygun ve adil olduğunu düşünmelerini sağlamak zor 

olacaktır. Bütün bu olup bitenler hukuk sitemini, hukukçuları ve en çok da 

bu mahkemeler nezdinde görev yapan hâkim ve savcıları töhmet altında 

bırakmaktadır. Bu algılama bile tek başına ÖGM'lerin kaldırılmasının 

gerekçesi olabilir.

Ceza adaleti sistemi iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç 

makamdan oluşmaktadır. Bu sistemde adalet hizmetinin profesyonel 

temelini savcılık, avukatlık ve yargıçlık oluşturmaktadır. Adil yargılanmaya 

yönelik en önemli tehditlerden biri her zaman yargının etkilenmeye ve 

denetim altına alınmaya çalışılması olmuştur. Bütün iktidarlar ve davanın 

tarafları, yargıçları ve savcıları etkilemek ve hatta denetlemek isterler. Buna 

kimi davalar ve kimi dönemlerde kamuoyunu ve kimi baskı/menfaat 

gruplarını da eklemek gerekir. Bu nedenle birçok ülke ve Türkiye 

34      http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID= 
1081422&CategoryID=77 adresinden Radikal Gazetesi'nin “Danıştay'a MİT ayarı” başlıklı haberine 
ulaşılabilir.  (12.03. 2012) 
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Cumhuriyeti anayasasında da yargının bağımsız ve tarafsızlığını, yargıç 

güvencesini sağlamaya yönelik düzenlemeler vardır. Ancak savcıların 

konumlarını güçlendirecek düzenlemelere de ihtiyaç vardır. Uzun yıllar önce, 

yargıyı siyasal iktidarların etkisinden kurtarmak amacıyla kamu tüzel kişiliği 

olan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olarak Yüksek Adalet Kurumu 
35oluşturulması/kurulması önerilmiştir.  

Kolluk savcılığa bağlı olduğu için iddia makamı içinde 

değerlendirilmelidir. Hukuk ve adalet uygulaması, kişilerin ceza sistemi ile 

karşılaşması çoğu zaman kollukta başlamaktadır. Kolluk şüpheliye ve delillere 

ilk önce ulaşan, delillerle ilk önce temasa geçen birimdir. Bu aşamada şüpheli 

haklarına ve delil toplama kurallarına uyulup uyulmaması, dürüst yargılanma 

ilkelerine uyulup uyulmadığını belirleyecektir. Bu nedenle adli kolluk bir 

başına bırakılmayarak Cumhuriyet savcısının emrine verilmiştir. 5271 sayılı 

CMK'da kolluğun ceza muhakemesi sistemindeki önemi ve işlevi artmış 

ancak soruşturma evresinde kolluğun re'sen hazırlık soruşturması yapma 

yetkisi ortadan kaldırılarak kolluk üzerinde savcının hâkimiyeti sağlanmaya 
36çalışılmıştır.  Adli kolluğun adalet faaliyetindeki önemli rolü nedeniyle, adli 

kolluğun İçişleri Bakanlığı'na değil de Adalet Bakanlığı'na bağlanması 

gerektiği de geçmişte ileri sürülmüştür. Savcılık örgütünün niteliği ve 

uygulamaları, kovuşturma evresinde davanın yürütülüş biçimi ve 

duruşmaların seyri, mahkeme kararlarının veriliş ve uygulanış biçiminden 

kaynaklanan sorunlardan dolayı “yargı” sorumlu tutulmaktadır. Kamuoyu 

yargı sorunları olarak esasen savcılık örgütü ve mahkeme kararlarını görse de 

kolluğun “suç kolluğu” faaliyetleri de bu sorunların bir parçasıdır.  

Kolluk ve savcı ilişkisi ele alınırken yer göstermeye ilişkin düzenleme de 

tartışılmalıdır. “Yer gösterme” başlıklı CMK m. 85'e göre, “Cumhuriyet savcısı, 

kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme 

işlemi yaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu 

olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir.” Daha hafif  

cezayı gerektiren suçlarda yer gösterme mutlaka Cumhuriyet savcısı 

tarafından yaptırılabilirken, çok daha karmaşık-örgütlü olan ve daha ağır ceza 

gerektiren 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlarda 

Cumhuriyet savcısı olmadan kolluk amirinin yer gösterme yaptırabilmesi 

35 Bkz. Erdener Yurtcan: “Yargıyı Siyasallaştırmayalım! Çözüm İçin Bir Öneri”, Güncel Hukuk içinde, Eylül 
2005, Sayı:21, s. 50.

36 Veli Özer Özbek: “Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Kısa Bir Değerlendirmesi”, Güncel Hukuk içinde, 
Eylül 2006, Sayı: 21, s. 34. 
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isabetli değildir.

6. ÖGM'lerin Görevine Giren Suçların Muhakemesinde Koruma 

Tedbirlerinin Uygulanması

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren suçların 

muhakemesinde koruma tedbirlerinin uygulanması, genel görevli 

mahkemelerin tabi oldukları genel usullere göre farklılık göstermektedir. Bu 

mahkemeler kapsamındaki suçlarda gözaltı ve tutuklama süresi daha uzun 

olup zorla getirme, gözaltına alma, iletişimin denetlenmesi, teknik araçlarla 

izlemeye daha sık başvurulmaktadır. ÖGM'leri tartışmalı yapan temel 

nedenlerden biri, bu mahkemelerin görevine giren suçlarda koruma 

tedbirlerinin daha ağır olması ve zaman zaman keyfiliğe varan hataların 

yaşanmasıdır.  

a- Zorla Getirme, Yakalama ve Gözaltına Alma Tedbirlerinin 

Uygulanışı   

İfade veya sorgu için çağrı başlıklı CMK m. 145'e göre, “İfadesi alınacak veya 

sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla 

getirileceği yazılır.” Zorla getirme başlıklı CMK m. 146/f.1'e göre “Hakkında 

tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan 

veya 145 inci maddeye göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine 

karar verilebilir.” Bu iki hüküm, zorla getirmenin genel koşulunu düzenlemiştir. 

CMK m. 146/f.5'e göre “Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda 

başlar ve hakim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya 

ifade almanın sonuna kadar devam eder.” Bu hükümler birlikte 

değerlendirildiğinde ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişinin esasen 

davetiye ile çağrılacağı açıktır. Gelmemesi halinde ya da hakkında tutuklama 

kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler (suçu 

işlediğine dair kuvvetli şüphe nedeni) bulunanlar ise zorla getirilebilir. Zorla 

getirmenin herhangi bir gün ve günün herhangi bir saatiyle sınırlanmadığı 

açıktır. Gündüz ya da gece zorla getirme söz konusu olabilir. Ancak zorla 

getirmenin uygulanma nedenini ve uygulandığı zamanı haklı gösterebilecek 

bir neden olmalıdır. Örneğin bulunduğu yer tespit edilen kişinin hemen o gece 

zorla getirilmemesi halinde kaçacağı, delilleri yok edeceği çok açık ve kesinse 

zorla getirilmesi amacıyla yakalanması hukuka uygun ve orantılı olacaktır. 

Ancak zorla getirmenin uygulandığı zamanı haklı gösterebilecek bir gerekçe 

ortaya konulamadığında bu adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal 
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ederek bu koruma tedbirini baskı aracına dönüştürecektir. Bu tür hatalı zorla 

getirmeler her zaman değil, ancak kamuoyu tarafından tanınan (ünlü) kişilere 
37

uygulandığında dikkat çekmektedir.  Oysa yüzlerce olayda çok önceden 

verilmiş olan yakalama emri geri alınmadığı için zorla getirme yoluna 

gidilmektedir. ÖGM'lerin görevine giren suçların soruşturmasında zorla 

getirmenin gün doğmadan başlaması neredeyse rutin hale gelmiştir. Zorla 

getirme bu saatte de olabilir, ancak kanun metninde olduğu gibi bunu haklı 

kılacak nedenlerin gösterilmesi gerekir. 

CMK m. 146/f.2'ye göre, “Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça kim 

olduğunu, kendisiyle ilgili suçu, gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini 

içerir.” Buna karşın kimi davalarda şüpheli veya sanığa zorla getirmenin 

dayanağı olan (isnat edilen) suçun bildirilmediği, zorla getirme kararına “isnat 

edilen bir suç nedeniyle” biçiminde genel ifadelere yer verildiği eleştirisi 

yapılmıştır. Zorla getirilen kişilerin ifadesi alınırken ve sorgusu yapılırken 

CMK'da öngörülen kurallara uyulmadığı da sıkça şikâyet konusu olmaktadır. 

İfade alma işlemleri, soruşturma konusu suçun karmaşıklığına göre saatlerce 

sürebilir. Ancak bu durumda şüphelinin zaman zaman dinlenmesi, tuvalete 

gitmesi, yemek yemesi, su içmesi kısıtlanamaz. Örneğin 4-5-6 saat süren bir 

ifade alma işlemi süresince şüpheli hep ayakta bekletilmiş, oturmasına, su içip 

tuvalete gitmesine izin verilmemişse bu durumda “İfade alma ve sorguda 

yasak usuller” başlıklı CMK m. 148/f.1'de sayılan yasak usullerden “yorma” 

söz konusu olabilecektir. 

 CMK m. 91/f. 1'e göre, “Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya 

mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört 

saati geçemez.” Oysa CMK m. 251/f.5'e göre, “CMK 250 nci madde kapsamına 

giren suçlarda, yakalananlar için 91 inci maddenin birinci fıkrasındaki yirmidört saatlik 

süre kırksekiz saat olarak uygulanır.” Ancak CMK m. 91/f.1'deki “Yakalama 

yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla 

olamaz.” hükmü CMK m.250'deki suçlar için de geçerli olup, yol süresi 

uzatılamaz. CMK m. 91/f.3'e göre, “Toplu olarak işlenen suçlarda, (delillerin 

toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı 

37 Örneğin gazeteci Ahmet Hakan,'ın ismi kaldığı otelin karakola gönderdiği listede fark edilince (yıllar önce 
kendisi aleyhine açılan bir davada hakkında verilmiş olan bir yakalama emri kayıtlara geçmediği için) sabah 
saat 5'te yakalanmış ve işlemlerin bitip de hatayla yakalandığı anlaşılınca 9: 30'da serbest bırakılmıştır. Çok 
açık biçimde keyfi, özgürlük-güvenlik hakkının ihlali olan bu işlem ancak ünlü kişiler mağdur edildiğinde 
haber olabilmektedir. “Ahmet Hakan'a saat 5'te gözaltı” başlıklı haber için bkz. 25.2.2011 tarihli Radikal 
gazetesi. 
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gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına 

yazılı olarak emir verebilir”. Bu durumda toplu suçlarda gözaltı süresi en çok 4 

gün olabilecektir. Oysa CMK m. 251/f.5'e göre, “Anayasanın 120 nci maddesi 

gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91 inci 

maddenin üçüncü fıkrasında dört gün olarak belirlenen süre, Cumhuriyet savcısının talebi 

ve hakim kararıyla yedi güne kadar uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce 

yakalanan veya tutuklanan kişiyi dinler.” Genel görevli mahkemelerin görevine 

giren suçlarda şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya 

gözaltı süresi uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya 

belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir (CMK m. 95/f.1). Oysa 

ÖGM'lerin görevine giren terör suçları açısından farklı bir uygulama söz 

konusu olup bu tür suçlarda soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise 

yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu 

hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına bilgi 

verilir.(TMK m. 10/f.1, a) 

b-Tutuklama Tedbirinin Uygulanışı

 CMUK döneminde ve DGM'lerin varlığında ciddi bir sıkıntı olan uzun 

tutukluluk sürelerini sınırlayabilmek amacıyla 1992 yılında da kamuoyunda 

“CMUK değişikliği” olarak bilinen ve büyük umutlar bağlanan değişiklikler 

yapılmış ancak uzun tutuklama ve peşinen tutuklamanın önüne 

geçilememiştir. Geçmişte olduğu gibi, bu değişikliklerden sonra da 

devletin/yargının soruşturma ve yargılamayı zamanında (makul sürede) 

bitirememesinin mağduru şüpheli ve sanıklar olmaya devam etmiştir. 

Türkiye AİHM önünde tutuklama kararlarının isabetli olmaması nedeniyle 

oldukça çok sayıda davada mahkûm olmuştur. AİHM, Başta Cahit Demirel 

davasında (Başvuru no: 18623/03, Karar tarihi: 7.7.2009) olmak üzere, 

tutuklama bakımından Türkiye'de sistematik ve yaygın bir sorun olduğu 

kanaatindedir. Tutuklamadan kaynaklanan en büyük sorun tutuklamaya ve 

tutuklamanın devamına dair verilen kararlarda kanun hükmünün aynen 

yazılarak tutuklamaya gerekçe gösterilmesiyle yetinilmesidir. Oysa AİHM, 

somut olayda “kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle tutuklamaya 

başvurulmuştur” gibi genel bir ifadeyi gerekçe olarak kabul etmeyerek somut 

olayda kaçma şüphesinin maddi dayanaklarını, bu şüphenin dayağını 
38oluşturan somut olayların gösterilmesini beklemektedir.  Nitekim CMK m. 

38 Bkz. Rıza Türmen: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama”,  Özel Yetkili 
Mahkemeler içinde,  TBB Yay., Ankara, 2010,  s. s. 94.
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101/f.2 de bu yönde olup “Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu 

husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda hukuki ve fiili nedenler ile 

gerekçeleri gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir. İşte AİHM'in de beklediği 

“tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya tahliye isteminin reddine ilişkin fiili 

nedenler”e gerekçede anlaşılır biçimde yer verilmesidir. Ayrıca, koruma 

tedbirlerinin orantılı olması gerekmektedir, bu nedenle koşulları varsa 

tutuklama yerine adli kontrole başvurulmalıdır. Mahkeme kararlarının 

gerekçeli olması zorunluluğu adil yargılamanın unsurlarındandır. Böylece 

karar denetlenebilecek ve yargılamadan beklenen kamu yararı 

gerçekleşecektir. Kararların gerekçeli olması bir yandan son kararların 

(hükümlerin) gerekçeli olması bir yandan da ara kararların ve koruma 

tedbirlerinin gerekçeli olmasını gerektirir. İç hukukta bir konu ayrıntılı bir 
39gerekçe verilmeden karara bağlandığında da ihlal söz konusu olabilir.  

Uygulamada sıkça görüldüğü gibi, tutuklama kararlarında, tutuklamaya ya da 

tutukluluğun uzatılmasına dayanak oluşturan nedenlerin somut olarak 

gösterilmesi yerine tutuklamanın koşullarını içeren kanun hükmümün aynen 
40yazılması yeterli değildir.  Örneğin “kuvvetli şüphe nedeninin varlığı ve 

delilleri yok etme, gizleme değiştirme şüphesinin bulunması nedeniyle 

tutuklanmasına karar verilmiştir” denilen bir kararda, kuvvetli şüphe 

nedenini ve delilleri yok etme şüphesinin gerekçesi, somut dayanakları 

gösterilmelidir.

CMK m. 102/f.1'e göre, “Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 

tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri 

gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. CMK m. 102/f.'ye göre ise Ağır ceza 

mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu 

hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.” Oysa 

CMK m. 252/f.2'ye göre, “250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde 

öngörülen suçlar bakımından, Kanunda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak 

uygulanır.” Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk 

süresinin en çok ne kadar olabileceği de hükmün yürürlüğe girdiği 

31.12.2010 tarihinden itibaren ayrı bir tartışma konusu olmuş ve genel olarak 

yargı kararları ve doktrinde bu sürenin 2 + 3 yıl olmak üzere en çok 5 yıl 

olabileceği kabul edilmiştir. Uzatma süresinin, genel süreden daha uzun 

39 Sibel İnceoğlu: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yay., İstanbul, 
2008, s. 327  

40 Bkz. Metin Feyzioğlu: “Tutuklamaya Dair Uygulamada Görülen Sorunlar, Tesbitler, Değerlendirmeler” 
başlıklı yazı için bkz. www.feyzioğlu.av.tr/yayin, (son erişim 15.03.2012)
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olması ve yasanın dilinin tartışmaya yer vermesi bir yana ÖGM'nin görevine 

giren suçlarda bu sürenin 2 kat uygulanabilecek olması da eşitlik ilkesi 

yönünden tartışmaya neden olabilecektir. Ayrıca isnat edilen suçun ağırlığı 

tutuklama süresinin daha uzun olmasına dayanak olsa da davanın ÖGM'de 

görülmesi tutuklamanın iki kat uygulanmasını izah etmeye yetmez.   

CMK m. 250/f.1,c bendinde sayılan suçlar 305, 318, 319, 323, 324, 325 

ve 332 nci maddeler hariç İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve 

Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardır. Her ne kadar bu suçların cezası 

oldukça ağır olsa da cezanın ağırlığı/isnadın ciddiliğini göstermediği gibi, 

isnat edilen suçun ağırlığı ya da kuvvetli şüphenin varlığı belli bir aşamadan 

sonra tek başına tutuklamanın 2 kat uygulanması sonucunu doğurmamalıdır. 

Kaldı ki bu tür suçlamalarda bile yargılamanın 10 yıla kadar sürebilme 

olasılığı makul sürede yargılanma hakkını, bu kadar uzun süre tutuklu kalma 

olasılığı ise masumiyet karinesini ve koruma tedbirlerinin orantılı ve geçici 

olması gerektiği ilkesini ihlal edecek ve ileride Türkiye'nin AİHM önünde 

mahkûm olması sonucunu doğuracaktır. Çünkü adil yargılanma, aynı 

zamanda sanığın uzun süre suçluluk şüphesi altında tutulmamasını da 
41gerektirir.  10 yıla kadar uzayabilen bir tutukluk, geçici bir koruma tedbiri 

olmaktan çıkıp peşin bir cezaya dönüşecektir. Tutuklama süresi uzadıkça 

tutuklamanın haklılığını ortaya koymak için daha fazla inandırıcı gerekçe 
42ortaya koymak da gerekmektedir.  Burada sayılan suçlar yönünden azami 

tutukluluk süresinin genel görevli mahkemede görülecek suçlara göre 2 kat 

uygulanacak olması bir yana, burada sayılan kimi suçlar için öngörülen azami 

tutukluluk süresi cezanın üst sınırından bile fazladır. Bu durumda teorik 

olarak bu suçlardan dolayı yargılanan şüpheli veya sanık mahkûm olacağı 

azami cezadan daha uzun süre tutuklu kalabilecektir. Örneğin düşman 

devlete maddi ve mali yardım sağlayan fail (TCK m. 308) iki yıldan beş yıla 

kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak ancak 10 

yıla kadar tutuklu kalabilecektir. Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 

suçunu işleyen fail (TCK m. 320) üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılacak ancak 10 yıla kadar tutuklu kalabilecektir. Uluslararası 

casusluk suçunu işleyen fail (TCK m. 331) üç yıldan altı yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılacak ancak 10 yıla kadar tutuklu kalabilecektir. Şüpheli 

41 Centel- Zafer, s. 133.
42 Öztürk ve diğerleri, s. 414; Türmen, s. 94;Ümit Kocasakal, “Özel Yetkili Mahkemelerin Hukuk 

Sistemimizdeki Yeri”,  Özel Yetkili Mahkemeler içinde, s. TBB Yay., Ankara, 2010,  s. 85.
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veya sanığın mahkûm olabileceği azami cezadan daha uzun süre tutuklu 

kalmasını olanaklı kılan bir tutuklama süresi doğru değildir. Mevcut 

hükümde öngörülen azami tutukluluk süresinin eski sisteme göre çok daha 

isabetli olduğu bir gerçektir, ancak yeni düzenlemenin de günümüz şartlarına 

uygun olduğu savunulmaz. Tutuklamanın azami süresine ilişkin hükmün 

daha yürürlüğe girdiği ilk gün eskimesi ceza yargılaması sistemini bir kere 

daha tıkamış ve tutukevi ve cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmak için 

çözümler aranmaya başlamıştır. Tutukluluk sürelerinde (İtalya'da olduğu 

gibi) suç için öngörülen cezanın miktarına göre bir düzenleme yapılması 

daha doğru olacaktır.  

Tutuklamaya ilişkin ciddi bir diğer sorun da CMK m.100/f.3'te uzun bir 

suç listesi verilerek, “bu suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin 

varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir” denilmiş olmasıdır. “Katalog 

suçlar” olarak da adlandırılan bu suçların bir kısmı ÖGM'lerin görevindeki 

suçlardır. Bu yazının konusu ile doğrudan ilgili olmamakla beraber, katalog 

suçlardan dolayı verilen tutuklama kararlarının oldukça sorunlu olduğu, 

tutukevinde bulunan tutukluların ciddi bir oranının bu suçlardan dolayı 

tutuklanmış olduğu bir gerçektir. Kanunda bir suç listesi verilerek bu 

suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması tek başına 

tutuklama nedenlerinden birinin bunduğuna yönelik karine olarak 

düzenlendiği için bunun Anayasa m. 19'a uygun olup olmadığı tartışması da 
43  gündeme gelmektedir.  

c- İletişimin Tespitinin Uygulanışı  

ÖGM'lerde görülen birçok davanın temel delilleri iletişimin tespitine ve 

gizli tanık beyanlarına dayanmaktadır. CMK m. 135/f.1'e göre, “Bir suç 

dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe 

sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması 

durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının 

kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, 

dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.” Bu koruma tedbiri 

ancak CMK m. 135/f.6'da sayılan suçlar kapsamında başvurulabilir. Ancak 

bu koruma tedbirine başvurulabilmesi için “bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma 

ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 

suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması” gerekir. Esasen başka türlü delil 

43 Tutuklamadan doğan sorunlar ve tartışmalar için bkz. Tuğrul Katoğlu: “Tutuklama Tedbirine İlişkin 
Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2011, Sayı:4, s. 17-34. 
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elde etme imkânı bulunmayan hallerde ikincil (ikinci derece) bir delil elde 
44

yöntemi olarak başvurulması gereken bu tedbire  doğrudan başvurulduğu 

eleştirileri yapılmaktadır. Bu tedbire özensizce başvurulduğunun ve 

gerektiğinde kullanılmak üzere imzalanıp hazırlanan dinleme kararları 

bulunduğunun kanıtı, bir hâkimin bizzat kendisi ile ilgili olarak da dinleme 

kararı vermiş olmasıdır. Bir başka olayda ise ÖGM'de görülmekte olan bir 

davada, davaya bakan mahkeme başkanının dava konusu suç örgütü üyesi 

olmak şüphesiyle dinlendiği ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar hem yargıda hem 

yargılama sistemimizde hem de yargı süjelerinde çok ciddi sorunlar olduğunu 

göstermektedir.         

CMK m. 137/f.2'ye göre “CMK 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince 

tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek 

metin haline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir.” 

Ancak kimi konuşmaların metin haline getirilmesinde gerekli özen 

gösterilmediği için çok kritik bazı kelimelerin suç şüphesi oluşturacak 

biçimde yazıldığı iddia edilmektedir. Bu endişelerin azaltılması için dinleme 

kayıtlarının örneği kovuşturmada mutlaka şüpheli-sanık ve müdafiine de 

verilmeli ve duruşmada dinlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca konuşma 

bütünlüğünün bozulmaması için kayıtların tutanağa aktarılması sırasında 

ekleme ve çıkarma yapılmamalı ve bu tür iddiaların önlenmesi için dinleme 
45kayıtları tutanağa geçirildikten sonra da muhafaza edilmelidir.  Kayıtların 

orijinali yoksa silinmiş veya bozulmuşsa tutanaklar da delil olarak 

değerlendirilmemelidir.  

CMK m. 135/f.3'e göre, “Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir 

defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 

gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit 

defalar uzatılmasına karar verebilir.” Bu koruma tedbirinden kaynaklanan bir 

diğer sorun da örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak 

başvurulması halinde iletişimin tespiti için herhangi bir azami sırının 

öngörülmemiş olmasıdır. Bu durum aylarca- yıllarca sürebilecek dinlemelere 

olanak verdiği için koruma tedbirlerinin geçiciliği ilkesine aykırıdır. Öte 

yandan soruşturma evresinde esasen örgütsel faaliyet olmayan birçok suç 

işleme ve iştirak ilişkisinin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilerek 

iletişimin tespitine gidildiği ve bunun da aylarca sürdüğü bir gerçektir.   

44 Bkz. Öztürk ve diğerleri, s. 469.
45 Öztürk ve diğerleri, s. 475. 
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d- Teknik Araçlarla İzlemenin Uygulanışı

CMK m. 140/f.1'e göre, “maddede sayılan suçların işlendiği hususunda kuvvetli 

şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi halinde, şüpheli veya 

sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya 

görüntü kaydı alınabilir.”CMK m. 140/f.4'e göre de “elde edilen deliller, yukarıda 

sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza kovuşturması 

bakımından gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhal yok 

edilir” Ancak basında ve kamuoyunda “ortam dinlemesi” olarak adlandırılan 

bu koruma tedbirine başvurulması halinde şüpheli ve sanık dışındaki kişilerin 

de davranış ve faaliyetleri, konuşmaları kaydedilmekte ve kimi durumlarda 

bunlar basında yer bulmaktadır. Öte yandan bu yönteme kanundaki koşullar 

olmadan başvurulduğu ve bu suretle elde edilen görüntü ve konuşmaların 

yayınlandığı bilinen bir gerçektir. Burada üzerinde durulması gereken ise 

hukuka uygun yöntemle elde edilmiş olsa bile CMK m. 140/f.4'e göre elde 

edilen deliller ancak madde metninde sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve 

kovuşturmada delil olarak kullanılabilecekken, yani hukuka uygun kayıtlar bile 

ancak maddede sayılan suçlarda delil olabilecekken kimi hukukçuların yasa 

dışı dinleme kayıtlarını disiplin hukukunda delil olarak sayma görüşünü 
46benimsemiş olmaları ve bu fikrin de mahkemelerce kabul edilmiş olmasıdır.  

Kanunun açık hükmüne göre hukuka uygun dinleme kayıtları bile ancak 

kanunda sayılan suçlarda delil olabilecekken, yasadışı dinleme kayıtlarına 

dayanılarak disiplin cezası verilmesi AİHM nezdinde kabul edilmeyecektir.  

Çünkü delillerin hukuka uygun yöntemle elde edilmiş olması gerektiği (hukuki 

delil) sistemi sadece ceza davalarında değil, diğer bütün hukuk alanlarında da 

geçerli bir kuraldır. Hukuk düzeninin birliği bütünlüğü ilkesi gereğince 

hukuka uygunluk ve hukuka aykırılık bir birlik-bütünlük gerektirir; bir 
47davranış hukukun bir dalına uygun bir diğer dalına aykırı olamaz.  Hukuki 

kesinlik ilkesi, delillerin elde edilmesi ve delillerin değerlendirilmesi açısından 

da geçerlidir. Ceza yargılaması açısından hukuka aykırı bir delilin diğer hukuk 

dalları açısından hukuka uygun olması beklenemez.  

e-Arama, Elkoyma ve Bilgisayarlara Elkoymanın Uygulanışı

CMK m. 119/f.2'ye göre, “Arama karar veya emrinde; a) Aramanın nedenini 

46 Bkz. Kenan Koçer: “Telekomünikasyon Aracılığıyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, 
Teknik Araçlarla İzleme ya da Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, 
Kopyalama ve El Koyma Suretiyle Elde Edilen Sesli Veya Görüntülü Verilerin Disiplin Soruşturmasındaki 
Kıymeti”, Ceza Hukuku Dergisi, 2009,  Sayı:10, s. 5 vd. 

47 Bkz. Yener Ünver- Hakan Hakeri: Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yay., Ankara 2010, s. 82-83. 
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oluşturan fiil, b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da 

eşya, c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, açıkça gösterilir.” Ancak özellikle 

ÖGM'lerin görevine giren suçlara dair aramalarda aramanın nedenini 

oluşturan fiilin gösterilmediği eleştirileri ileri sürülmektedir. CMK m. 

121/f.1'e göre,  “Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye 

istemi üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı maddede 

gösterilen durumda soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge 

ve istemi üzerine elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve 

eğer şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir.”  CMK 

m. 121'de öngörülen bu belgenin istem üzerine değil de re'sen düzenlenip 

verilmesi, bu yöndeki eleştirileri azaltabilir. Ancak arama işlemleri sırasında 

aramanın kanunen hazır bunması gereken kişiler huzurunda yapılması 

gerekmektedir. 

  CMK m. 134'te ise bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 

kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, 

bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine, bu araç ve gereçlere 

elkonulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. İletişimin tespitinde olduğu gibi, 

bu koruma tedbirine de ancak başka surette delil elde etme imkânının 

bulunmaması halinde başvurulması gerekmekteyken bu tedbire de doğrudan 

ve öncelikle gidilmektedir. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar 

kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 

bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların 

alınabilmesi amacıyla elkonulabilecekken, uygulamada bu şart 

gerçekleşmeden doğrudan elkoyma oldukça yaygındır. Bilgisayar veya 

bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin 

yedeklemesi gerekirken bu yedeklemenin yapılmadığı, istemesi halinde bu 

yedekten bir kopyanın şüpheliye verilmesi gerekirken verilmediği, şifrelenmiş 

bilgisayarlardaki veriler yazdırıldıktan sonra elkonulan cihazların gecikme 

olmaksızın iade edilmesi gerekirken geri verilmediği iddiaları ileri 

sürülmüştür. Ancak bu koruma tedbiri oldukça yeni olduğu için bu yöndeki 

ihlal iddialarının ileride yargılamalarda nasıl sonuçlanacağını beklemek 

gerekecektir. 

Bu tür dijital veriler oldukça riskli olup dışarıdan her türlü müdahaleye 

açıktır. Örneğin bu günlerde bir grup “hacker” Ankara Emniyet 
48Müdürlüğü'nün verilerini elde etmiştir.  İnternet aracılığıyla dışarıdan veri 

yüklenemeyecek bilgisayar sistemi neredeyse imkânsızdır. Durum böyle 
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olunca bilgisayarlardaki verilere çok şüpheli bakılması ve çok titiz bir bilirkişi 

incelemesine tabi tutulması gerekmektedir. Savcılığın ve kolluğun da bu 

verilerin değişmemesi ve bozulmaması için çok özenli olması gerekmektedir. 

Kamuoyuna yansıyan bir haberde, bir şüphelinin cep telefonunun hafıza 

kartına kollukta hatayla terör örgütü üyelerinin cep telefonlarının yüklendiği 
49

ortaya çıkmıştır.  Tek başına bu olay bile dijital verilerin değerini, bunların 

elde ediliş ve muhafaza biçimini tartışmaya açmaya yeterlidir. Ayrıca teknoloji 

yönünden Türkiye'den çok daha ilerideki ülkelerde bu koruma tedbirinin 

nasıl uygulandığı da incelenmelidir.          

7. ÖGM'lerin Görevine Giren Suçların Muhakemesinde Şüpheli ve 

Sanık Hakları

Savunma hakkı müdafiden yararlanma, susma, soru sorma, kendi 

aleyhine işlemlere katılmama, tercümandan yararlanma, delillerin 

toplanmasını isteme, duruşmada hazır bulunma, savunmasını hazırlamak için 

gerekli zaman ve kolaylığa sahip olma, kanun yoluna başvurma,  gibi hakları 
50içerir.  Soruşturma evresinde şüphelilerin, kovuşturma evresinde is 

sanıkların kimi haklarının bu mahkemelerde görülen davalarda göz ardı 

edildiği ileri sürümüştür.   

a-Soruşturmanın Yürütülme Biçimi ve Şüpheli Hakları 

CMUK döneminde ve esasen AİHM'e bireysel başvuru hakkının kabul 

edildiği 1987 yılından sonra, koruma tedbirlerinin uygulanmasından 

kaynaklanan ihlaller iddiasıyla yapılan başvurular üzerine AİHM çok sayıda 

davada Türkiye'yi mahkûm etmiştir. Bu ihlallerin bir nedeni olarak da sıklıkla 

1985'te sorgu hâkimliğinin kaldırılması üzerine hazırlık soruşturmasında 

Cumhuriyet savcısının tek hukukçu olarak kalması ve bu evrede delil toplama 

ve değerlendirme inisiyatifinin kolluğa geçmesi, kolluğun koruma tedbirlerini 
51yanlış uygulaması gösterilmiştir.  Bundan kaynaklanan ihlalleri azaltmak 

amacıyla CMK'da savcılara daha fazla yetki verilerek soruşturma evresinin 
52“savcı merkezli” olması amaçlanmıştır.  Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de 

48 www.cnnturk.com/2012/bilim.teknoloji/teknoloji/03/20/ankara.emniyetinden.redhack.operasyonu 
/653963.0/index.html”,  (Son erişim 22.03.2012) 

49 “Teğmen Mehmet Ali Çelebi gözaltına alındığında cep telefonunu polise teslim etti. O cep telefonuna, 
Hizbut Tahrir üyesi Mehmet Oğuz Kazancı'nın telefonundaki rehber kayıtları aktarıldı. Çelebi'nin 
telefonunun poliste usulsüz açıldığı teknik olarak tespit edildi” başlıklı haber için bkz. 
“http://www.milliyet.com.tr/tegmenin-telefonuna-hizbut-tahrir-eklemesi/guncel/haberdetay/ 
26.01.2011/1344193/default.htm”  (Son erişim 22.03.2012)

50 Centel – Zafer, s. 136.
51 Bkz. Bahri Öztürk: “Yeni CMK'da Yer Alan Koruma Tedbirleri, Özellikle İletişimin Dinlenmesi ve Tespiti, 

Teknik Araçlarla İzleme”, Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 28, Sayı:108, s. 8-9.    
52 Bkz. Öztürk, s. 9.
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kolluğun soruşturma evresinde savcılara bağlı olarak ve savcılık talimatıyla 

hareket etmediği ve birçok ceza soruşturmasında kolluk (nüfus ve suç oranının 

kentlerde yoğunlaşmasına da bağlı olarak) özellikle de polis tarafından 

hazırlanan fezlekelerin aynen (kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle) iddianameye 
53aktarıldığı eleştirileri devam etmektedir.  Kolluğun davranışlarını hâkim ve 

54savcının davranışlarını yönlendirdiği unutulmamalıdır.  Ancak bu 

mahkemeler kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan 

kolluk-savcı ve hâkimler arasındaki yakınlık da eleştiri konusu olmuş hatta çok 

karmaşık ve yoğun ilgi çeken bir davaya ilişkin soruşturma ve kovuşturmada 

görev yapan kolluk amirlerinin, savcıların ve hâkimlerin hep beraber tekne 

gezintisi yapıp yemek yemeleri eleştiri konusu olmuştur. Oysa bu durum 
55 HSYK'nın da kabul ettiği yargı etiği ilkelerine uygun değildir.

CMK 161'de adli kolluğa herhangi bir araştırma veya soruşturma yapma 

yetkisi verilmemiştir; CMK sisteminde kolluğun araştırma, soruşturma ya da 

ifade alma için her somut işlem bakımından savcının vereceği emre ihtiyacı 
56vardır.  Özel Görevli Mahkemelerin görevlerine giren suçların 

soruşturmasında özellikle kamuoyunun ilgisini çeken kimi soruşturmalarda 

savcıların ve hatta mahkemelerin kolluk tarafından yönlendirildiği eleştirileri 
57yapılmaktadır . Bu mahkemelerin görevine giren birçok suçun 

soruşturulmasının isimsiz (anonim) ihbar mailleri yoluyla öğrenilmesi ve kısa 

bir süre sonra da gizli bir tanığın beyanları kapsamında soruşturmanın 
58seyretmesi düşündürücüdür.  Bu nedenle bu tür karmaşık soruşturmalarda 

savcılığın, delillerin elde edilme yönteminin hukuka uygunluğunu 

53 Örneğin bir soruşturmada kolluğun tutanakta kullandığı “Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar 
sonunda” biçimindeki cümlenin aynen iddianameye aktarıldığı eleştirisi için bkz. Kocasakal, s. 84.     

54 Yücel, s. 44.
55 http://www.haber7.com/haber/20091008/Ergenekon-hakim-savci-ve-polisleri-neden-biraya-geldi.php”  

adresinden haberin detaylarına ulaşılabilir. (Son erişim, 20.03.2012)
56 Hakeri – Ünver s. 195-196.
57 Gazeteci Ali Bayramoğlu'nun 9 Şubat 2012 Perşembe günlü Yeni Şafak gazetesinde “Büyük kavga: Fidan'a 

davet... Bardağı taşıran son damla” başlıklı yazısındaki şu ifadeleri, ceza yargılamamız ve Özel Görevli 
Mahkemeler açısından oldukça düşündürücü bir tespittir: “İktidar kavgasının ayaklarından birisini 
oluşturan "otonomlaşma eğilimi taşıyan" polis ve yargı merkezli son derece etkin bir grupdur. 
Ona bu etkinliği sağlayan ise kurucu unsurlarının aynı düşünce dünyasından geliyor olması, polis ve yargının 
yeni yasal yetkileri, özel yetkili savcılık ve mahkeme yapılanmaları, en nihayet devlette "savcı polis ilişkisini 
ters yüz eden polis devleti işleyişi"dir. 
Nitekim, Ergenekon, KCK ve asker meselesine ilişkin tüm adli soruşturmalar genel ve sistematik takip 
yetkisine sahip "polis istihbarat birimleri" tarafından yürütülmekte, gerek politik kimlikleri gerek hukuki 
konumlarıyla savcılar "yönlendirici ve denetleyici" değil, "onaylayıcı ve meşrulaştırıcı" bir işlev görmekte, 
polis-yargı ikilisi bu yolla pek çok konuda adeta politika üreticisi haline gelmektedir.” Yazının tam metnine 
“http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=30990&y=AliBayramoglu” adresinden (son erişim 11.02.2012) 
ulaşılabilir.  

58 Yarsuvat, s. 7.
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denetlemeleri ve ileride bu delilin mahkemede kabul edilip edilemeyeceğini 
59değerlendirdikten sonra iddianamede göstermeleri gerekir.            

Özel görevli mahkemelerin görevi kapsamındaki soruşturmaların 
60 birçoğunda soruşturmanın gizli yapılmasına karar verilmektedir. AİHM, 

Öcalan – Türkiye davasında (Başvuru no: 46221/99, Karar tarihi: 

12.05.2005) silahların eşitliğinin sağlanabilmesi açısından, davanın seyrine 

etki edebilecek nitelikteki belgelerin ve delillerin savunma makamına da 

verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Oysa neredeyse soruşturmaların tamamına 

yakınında gizlilik kararı verilmesi nedeniyle savunma makamı delilleri ancak 

duruşma aşamasında görebilmektedir. Adil yargılanmanın bir unsuru/gereği 

olan silahların eşitliği ilkesinin hayata geçirilebilmesi için isnadın tür ve 

nedeninin mümkün olduğunca erken bir aşamada bildirilmesi, isnada ilişkin 
61bilgilerin şüpheliden gizlenmemesi gerekir.  Çok uzun süren soruşturmalar 

boyunca yaygın biçimde tutuklamaya da başvurulması sonucunda savunma 

hakkı ihlal edilmektedir. 

AİHM, Shishkov – Bulgaristan davasında (Başvuru no:. 38822/97, Karar 

tarihi: 9. 01.2003) soruşturma aşamasında kimi meşru nedenlerle şüphelinin 

veya müdafiinin dosyaya erişimi ve delilleri incelemesi sınırlandırılabilse de en 

azından tutuklu yargılamalarda tutukluluğun etkili biçimde denetlenebilmesi 

için müdafi ve savcılık arasında eşit bir bilgilendirmenin sağlanması 

gerektiğine karar vermiştir. CMK'ya göre “Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya 

belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet 

savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir. (CMK 

m. 153/f.2) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi 

raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin 

tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.” (CMK m. 153/f.3) Oysa 

Terörle Mücadele Kanunu m.10/d'ye göre, “Müdafiin dosya içeriğini incelemesi 

veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.” 

TMK'da, CMK m. 153/f.3'teki gibi sınırlamanın sınırı olmadığı için 

soruşturmada müdafiin dosyayı inceleme yetkisi tamamen kısıtlanabilecektir. 

Üstelik bu sınırlama süre yönünden de sınırlanmadığı için aylarca sürebilir. 

59 Bkz. Yücel, s. 33-34.
60 Yarsuvat, s. 3
61 Kai Ambos, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargılama Hakları-Silahların Eşitliği, Çelişmeli 

Önsoruşturma ve AİHS m. 6”, (Çev. Y. Ünver), Adil Yargılanma ve Ceza Hukuku içinde, Seçkin Yay., 
Ankara 2004, s. 28.   
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ÖGM görevine giren neredeyse bütün soruşturmalarda gizlilik kararı 

olağan/rutin hale geldiği için TMK m. 10/d nedeniyle savunma hakları ciddi 

biçimde zedelenmekte, hatta şüphelinin ifade tutanağının örneği bile şüpheli 
62 ve müdafiine verilmemektedir.

CMK m. 160/f.2'ye göre, Cumhuriyet savcısı, şüphelinin haklarını 

korumakla yükümlüdür. Soruşturmanın gizliliği ilkesi esasen masumiyet 

karinesinin sağlanması ve delillere, şüpheliye kolayca ulaşılabilmesi amacıyla 

kabul edilmiştir. Oysa bazı soruşturmalarda, soruşturmanın gizliği kuralına 

aykırı biçimde bilgiler basına ve kamuoyuna açıklanmakta hatta yetkililer gizli 
63olması gereken bilgileri basın önünde kamuoyuyla paylaşmaktadırlar.  Daha 

vahimi ise TMK kapsamında gizlilik kararı verilmiş olan soruşturmalarda 

ifade tutanağı bile şüpheli ve müdafiine verilmemişken kimi basın 

organlarında bu soruşturmalara ilişkin delil değerlendirmesi yapılarak 

kamuoyunun yönlendirilmesidir. Öyle ki kimi gazeteciler çok açık biçimde, 

rakam vererek kaç kişinin gözaltına alınacağı, kimin tutuklanacağı, kimin ne 

zaman tahliye edileceği bilgisini çok rahat biçimde açıklamaktadırlar. 

Örneğin bazı tv kanalları ve gazeteler konut veya işyerinde arama yapılacak 

kişilerin isimlerini arama veya başlamadan saatler önce bildirmiş, hatta bir tv 

kanalı mahkemenin kararı açıklanmadan önce tutuklamaya dair kararı kesin 
64biçimde vermiştir.  Bu haberleri önceden bulup verebilmek habercilik 

başarısı olsa da gizli yürütülen soruşturma işlemlerinin ve avukatlara bile 

henüz açıklanmayan kararın basında yer alması bu mahkemeleri ve burada 

görev yapanları tartışılır hale getirmektedir. Bu sorunlar, yukarıda ele alındığı 

gibi hâkimlerin tarafsızlığı konusunda şüpheli ve sanıkta haklı kuşkulara 

neden olacaktır. Öte yandan adil yargılanma hakkı soruşturma işlemlerinin 

de hukuka uygun olmasını gerekli kılmaktadır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal 

eden ve şüphelinin haklarını yok sayan uygulamalar da adil yargılanma 

hakkının ihlalidir.  

CMK' ya göre şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her 

aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir (m. 

149/f.1) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır 

bulunabilir (CMK m. 149/f.2) TMK'ya göre ise şüpheli, gözaltı süresince 

62 Akın Atalay: “Soruşturmanın Gizliliği İlkesi”, Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı içinde, Türk Ceza 
Hukuku Derneği Yay., İstanbul, 2009, s.161.

63 Atalay, s. 153-154.
64 “Odatv'de mahkeme kararı çıkmadan, STV'den karar çıktı” başlıklı haber için bkz. 

h t tp ://habe r. g aze t eva t an . com/oda tvde -mahkeme-ka r a r i - c i kmadan - s tvden -ka r a r-
cikti/422376/11/Haber (Son erişim 21.03.2012)
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yalnız bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilir.(TMK m. 10/f.1, b). 

Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının 

istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir (TMK m. 

10/f.1, b). Şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafi 

hazır bulunabilir. TMK m. 10/f.1, c). TMK m. 10/f.1, b bendine göre, 

gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı, Cumhuriyet savcısının 

istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süre ile kısıtlanabilir; ancak bu 

süre içerisinde ifade alınamaz. Bu süre zarfında şüpheli müdafi ile 

görüştürülmeyecek ve ifadesi de alınamayacaksa neden dolayı tutulmaya 

devam edecektir? Eğer şüphelinin ifade vermeden ve müdafi ile 

görüştürülmeden tutulma nedeni delillerin toplanması ise bu sadece suçüstü 

halinde yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin delilleri karartmasının 
65 önlenmesi gibi bir neden olabilir. Ancak her somut olayda bu kısıtlamanın 

gerekçesinin açıkça yazılması gerekir aksi halde savunma hakkının ihlali söz 

konusu olabilecektir. Soruşturma makamlarının yavaşlığı ya da işlemlerin 

henüz bitirilmemiş olması tek başına gözaltı süresinin uzatılması ya da müdafi 

ile görüşmenin kısıtlanmasının dayanağı olmaz. 

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame açık ve kesin biçimde isnat 

edilen suçu, lehe ve aleyhe olan bütün delilleri ortaya koymalıdır. Karmaşık 

davalarda yüzlerce sayfa iddianame bile söz konusu olabilir. Ancak 

ÖGM'lerde görülen bazı davaların iddianamesi binlerce sayfayla ifade 

edilmektedir. Bu durumda bu iddianamelerin hafızada tutulup, isnadın 

öğrenilebilmesi, savunma yapılması ve hüküm kurulması olanaksız hale 

gelebilecektir. İddianamelerin uzunluğunun temel nedeni suçlama ya da 

olayın esası ile ilgisi olmayan tüm telefon dinleme ve sms kayıtlarının 

çözümünün iddianamede yer almasıdır.  Örneğin Şili diktatörü Pinochet 

aleyhine İspanya'da açılan ve davanın iddianamesi 368 sayfadır. Ancak 

öldürülenlerin ve işkenceye maruz kalanların isimleri çıkarıldıktan sonra 
66iddianame 30-40 sayfa civarındadır.  Ruanda'da yaşanan soykırımdan dolayı 

suçlanan Jean Paul Akayesu ve Jean Kambanda hakkındaki iddianameler 7, 
67Alfred Musema hakkındaki iddianame 4 sayfadır.  Durum böyle olunca da 

binlerce sayfadan oluşan iddianamelerin özetlenmesi yoluna gidilmektedir. 

Oysa iddianamenin özetlenerek okunması, belli bir kısmının okunması ya da 

65 Kocasakal – Evik, s. 540;Tezcan, s. 31. 
66 http://www.elclarin.cl/fpa/pdf/p_101298_en.pdf  adresinden iddianameye ulaşılabilir. 
67 Bu iddianamelere “http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx” adresinden ulaşılabilir. 
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hiç okunmaması duruşmanın sözlülüğü ilkesine aykırıdır ve bir temyiz 
68

nedenidir.  Bunun yanı sıra iddianamelerin televizyon spikeri aracılığıyla 

okunması da kanunda yer almayan bir usuldür ve yargılamanın ciddiyetini 

zedeler. İddianamenin çok uzun olduğu için savcılar tarafından değil de 

radyo-televizyon spikerleri tarafından okunması yoluna gidilmişse, onlarca-

yüzlerce sayfadan oluşan savunmaların da bir spiker aracılığıyla okunmasının 

önünde bir engel yoktur. İddianameler savcılık makamınca bizzat 

okunmalıdır, bunun tersi doğru değildir. 

İddianamede olayı temsil edici mevcut tüm delillere yer verilmelidir. 

ÖGM'lerde görülen yargılamalarda şüpheli ve sanık lehine olan delillere yer 

verilmediği, lehe olan delillerin adli emanete alındığı, kimi davalarda 

delillerin değiştirildiği, delil uydurularak şüphelinin durumunun 
69ağırlaştırıldığı ileri sürülmüştür.  Bu söylenenlerin kanıtlanması halinde 

AİHM önünde Türkiye'nin tazminata mahkûm edileceği çok açıktır. Ancak 

bu iddiaların doğruluğu ciddi biçimde ele alınmalı ve adil yargılanma hakkını 

suç işlemek suretiyle ihlal eden kamu görevlileri hakkında gerekli işlem 

yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki hukuk herkese gerekli olduğu gibi, 

hukuksuzluk da herkes için bir tehdittir.

b-Duruşmaların Açıklığı İlkesine Aykırı Uygulamalar  

Duruşmada bulunmak sanığın hakları arasındadır böylece savunmasını 

yapabilecektir. Ancak sanığın duruşmada hazır bulunması aynı zamanda bir 

yükümlülüktür, çünkü sorgusu yapılacaktır. “Sanığın duruşmada hazır 

bulunmaması” başlıklı CMK m. 193/f.1'deki “Kanunun ayrık tuttuğu haller 

saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. 

Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir.” hükmü 

de bu yöndedir. Sanığın duruşma disiplinini bozmaması gerekmektedir. Bu 

nedenle “Sanığın dışarı çıkarılması” başlıklı CMK m. 204'e göre 

“Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini 

tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, 

sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından 

zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve bitirir.” Oysa mülga 

DGM'lerde Uygulanacak Yargılama Usul Kanuna benzer bir düzenlemeye 

CMK m. 252/f.1, f  bendinde yer verilerek davranışları ile duruşmanın 

disiplinin bozan sanığın yanı sıra müdafiin de duruşma salonundan 

68 Centel- Zafer, s. 504-505.
69 Yarsuvat, s.3, 5.
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çıkarılması olanaklı kılınmıştır. Oldukça uzun olan hüküm şu şekildedir: 

“Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan sanığı veya müdafii o günkü 

oturumun tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra 

gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam edecekleri 

anlaşılırsa ve hazır bulunmaları gerekli görülmezse, yokluklarında duruşmaya devam 

olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın 

yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz ve sanığın kendisini başka bir müdafi ile 

temsil ettirmesine izin verilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin 

bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın düzenini bozmakta ısrar etmeleri halinde, 

bir daha aynı dava ile ilgili oturumların tamamına veya bir kısmına katılmamalarına da 

karar verilebilir. Bu hüküm müdafi hakkında uygulandığı takdirde, durum ilgili baroya 

bildirilir. Bu halde de sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi için uygun 

bir süre verilir. Oturumların bir kısmına ya da tamamına katılmamasına karar verilen 

müdafi Avukatlık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin 

edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. Duruşma salonundan 

çıkartılan sanık veya müdafii tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında yapılan 

iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendilerine bildirilir. Sanık ya da müdafii dilerse 

yokluklarındaki tutanak örnekleri de kendilerine verilir. Duruşma salonundan 

çıkartılan veya oturumlara katılmamalarına karar verilen sanık veya müdafiler 

mahkemenin tayin edeceği süre içerisinde yazılı savunma verebilirler.” ÖGM'lerde 

görülen kimi davaların duruşmasında savcı veya mahkeme heyeti ile sert 

polemikler yaşayan sanık ya da müdafilerin birçok duruşmadan men 

edilmesi eleştirilerek bu hükmün savunma hakkını zedeleyici nitelikte 
70olduğu ileri sürülmüştür.  

Bütün ceza davaları, tarafların yanı sıra kamuoyunun ilgisini çeker. 

ÖGM'lerde görülen davalarda şüpheli ve sanık sayısının çokluğu, davaların 

siyasal niteliği gibi nedenlerden dolayı basının ve kamuoyunun ilgisi daha da 

yoğunlaşmaktadır. CMK m. 183 uyarınca, duruşmalarda ses ve görüntü 

kaydı-nakli yapılamaması karşısında bu tür yargılamalardaki duruşmalara 

seyircilerin, sanık yakınları, diğer davalara oranla daha yoğun biçimde 

katılmaya çalışmaktadırlar. Aleniyet ilkesinin sağlanabilmesi için bu 

mahkemelerin duruşma salonları fiziksel olarak belirli sayıda dinleyicinin 

katılımına imkân verecek özelliklerde ve dinleyicilerin yargılamayı görüp 
71 duyabileceği teknik imkânlarla donatılmış olmalıdır. Adliye binalarının 

70 Bkz. Kocasakal – Evik, s. 543-546
71 Bkz. Hacı Ali Özhan: “Mahkemelerde Haber Toplama Özgürlü Adaleti Denetleme Hakkı”, Türkiye 

Barolar Birliği Dergisi,, 2002, Sayı.2, s. 438. 
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küçük, duruşma salonlarının dar olduğu kimi yerleşim yerlerinde duruşma 
72 

düzenine uyulmadığı iddiaları ileri sürülmüştür.   

Duruşmanın güvenliği ve disiplini açısından kimi durumlarda 

dinleyicilerin veya sanıkların bir kısmının dışarı çıkarılması söz konusu 

olabilir ancak salonda imkân varken içeri girmek isteyen bir dinleyicinin 

girmesinin engellenmesi,  salonun küçük olması nedeniyle dolması ve içeri 

girmek isteyenlerin salona alınmaması halinde aleniyetin zedeleneceği ileri 
73sürülmüştür.  Öte yandan, salona girişin serbest olması, salon önüne kadar 

gelebilmenin mümkün olmasına bağılıdır, bu nedenle şehir dışından 

duruşmayı izlemeye gelenlerin yolda durdurularak şehre sokulmaması ya da 

adliyeye gelmek isteyenlerin adliyeye yaklaştırılmaması da aleniyeti tartışmalı 
74kılacaktır.  Basına yansıyan bir haberde, ÖGM'de görülen bir davada 

dinleyicilerin çokluğu nedeniyle sadece sanıkların birinci derece yakınlarının 

içeri alınmasın karar verilmiş, ancak salona girmekte ısrar eden bir 

milletvekili ile hâkim arasında yaşanan tartışmada hâkimin milletvekiline 

hitaben “Salona girmekte ısrar ederseniz salonu boşaltırım.” dediği iddiasına 
75 yer verilmiştir. Bu tür sorunların yaşanmaması için duruşma salonlarının 

fiziksel olarak yeterli olması, görüntülü ve sesli nakil imkânıyla duruşma 

salonu dışında da duruşmanın takibi imkânın sunulması düşünülebilir. 

Ancak bu tartışmayı sonlandıracak şeylerden biri de belki CMK m. 183'te 

değişiklik yapılarak duruşmaların kaydedilerek basında yayımlanmasını 

sağlamak, yani duruşma salonlarında ses ve görüntü kaydını tamamen 

yasaklayan hükmü değiştirmektir. Belki duruşma sırasında canlı yayının 

tamamen serbest olması onlarca tv kameramanının varlığı duruşmanın 

disiplinini bozacaktır. Ancak gelişen teknolojinin verdiği olanak 

çerçevesinde bizzat mahkeme tarafından yapılacak kaydın bir kısmının 

basına ve kamuoyuna ulaştırılması düşünülebilir. Bu durumda duruşmalarda 

neler olup bittiği kamuoyunca görüntülü olarak da takip edilebilecektir. 

ÖGM'ler fiziksel konumları ile de genel görevli ceza mahkemelerinden 

farklıdır. Kimi adliye binalarında ÖGM'lerin yerleri başka bir blokta, girişleri 

özel olarak korunmaktadır. Örneğin İstanbul Silivri'de bulunan ÖGM'nin 

duruşma salonu buradaki tutukevi ve cezaevi yerleşkesi içindedir. AİHM, 

72 Bkz. Erol Çiçek: “AİHS m.6 Adil Yargılanma Hakkı ve Türk Hukukunda Uygulanması”, Türkiye Barolar 
Birliği Dergisi, Yıl. 2007, S.72, s. 236.

73 Bkz. Özhan, s. 438.
74 Bkz. Özhan, 439.
75 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20026655.asp, (Son erişim, 29 Şubat 2012)
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Riepan – Avusturya davasında (Başvuru no: 35115/97, Karar tarihi: 

14.11.2000) güvenlik gerekçesiyle duruşmaların cezaevi içinde yapılmasını ve 

dinleyicilerin duruşma salonunu güvenlik kontrolünün ardından alınmasını 

duruşmanın açıklığı ilkesine aykırı bulmamıştır. Ancak bu uygulama ancak 

güvenlik kaygısının varlığı haklı gösterebilecek somut gerekçelerin varlığına 

bağlıdır. Güvenlik nedeniyle duruşma salonları hapishane içinde yer aldığında 

sanıkların yanı sıra tutuklu ve hükümlü yakınlarının, avukatların ve 

dinleyicilerin ulaşımına olanaklı yerler olması şarttır. İstanbul'un büyüklüğü 

de dikkate alındığında bir avukatın aynı gün buradaki ve şehir merkezindeki 

bir duruşmaya katılması mümkün değildir. Bu durumda da vekil ya da müdafi, 

duruşma salonuna ulaşmanın güçlüğü ve tüm gününü buradaki duruşma 

takibine vakfetmenin karşılığında daha yüksek avukatlık ücreti talep etmek 

zorunda kalacaktır. Belli bir gelir düzeyinde olmayan bir şüpheli, sanık veya 

katılanın talep edilen avukatlık ücretlerini karşılaması her zaman için olanaklı 

değildir.      

Burada değinilmesi gereken bir diğer ciddi sorun da muhtemelen 

ÖGM'lerde gündeme gelecek olan “taraflara kapalı duruşma”dır. “Devlet sırrı 

niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık” başlıklı CMK m. 47/f.2'ye göre, Tanıklık konusu 

bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti 

tarafından zabıt katibi dahi olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha 

sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek 

nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir.” Bütün devletlerin en gizli bilgilerinin 

basında rahatça yer aldığı ve canlı yayınlarda tartışıldığı bir dönemde içeriği 

devlet sırrı olduğu iddia edilen bir bilginin duruşmada avukatlar ve savcı 
76olmadan açıklanmasının mantığını anlamak zordur.  Buna bir de devlet 

sırrının ne olduğunun belirsizliği eklenince bu hükmüne kadar isabetli olduğu 

ortadadır. Taraflara kapalı duruşma, yargılamanın nasıl yapıldığı ve 

muhakeme kurallarına uyulup uyulmadığının denetimine olanak vermediği 

için aleniyet ilkesine ve hukuka aykırıdır. 

c-Gizli Tanık Beyanları ve Savunma Hakkı

ÖGM kapsamındaki kimi soruşturmalarda temel delil kaynağı, gizli tanık 

beyanlarıdır. AİHM, Van Mechelen ve diğerleri – Hollanda davasında 

(Başvuru no: 55/1996/674/861-864, Karar tarihi: 23 Nisan 1997) gizli tanık 

76 Bu konuda Metin Feyzioğlu: “Türkiye Cumhuriye'nin Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Uyarınca Devlet 
Sırrı İçeren Beyanların ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması” başlıklı yazı için bkz. 
“www.feyzioğlu.av.tr/yayin” (Son erişim, 20.03.2012)
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uygulamasını kabul etmekle beraber gizliliğin sürdürülmesini katı koşullara 

bağlamış ve en azından duruşma sırasında canlı nakil olanağının sağlanarak 

tanıklara soru sorulması imkanı verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak kimi 

durumlarda tanığın kapalı oturumda ya da kimlik bilgilerinde değişiklik 

yapılarak dinlenmesi kabul edilse bile tanığın doğruyu söyleyip 

söylemediğinin anlaşılabilmesi için, tanıklık ettiği olayları ne suretle ve nasıl 
77öğrendiğini açıklamak yükümlülüğü bulunmaktadır.  Tanığın kim 

olduğunun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla tanıklık konusu olayları 

nasıl öğrendiğine dair soruların sorulması engellendiğinde bir tanığın 

uydurma beyanları, yargılamaları farklı mecralara götürebilecektir. Tanıkların 

güvenliklerinin sağlanabilmesi amacıyla duruşmada, salonunun dışındaki bir 

başka yerde kapalı devre televizyon aracılığıyla dinleme halinde de tanığın 
78 doğruyu söyleyip söylemediğinin denetlenmesi olanağı çok sınırlıdır. Öte 

yandan, duruşma salonu dışındaki bir başka odada bulundurulan ve sesi-

görüntüsü değiştirilmiş olan tanığın beyanı duruşma salonunda bulunanlara 

naklen verilse bile bu beyanlar vasıtasızlık ilkesine aykırı olacağı için hukuka 
79aykırı delil olacağı fikri ileri sürülmüştür.  Bu nedenle Tanık Koruma 

Kanunu m.9/f.8'deki “Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) 

bentlerine göre, hakkında tedbir uygulanan tanığın beyanı tek başına hükme esas teşkil 

etmez.” hükmü oldukça isabetlidir. Özel görevli mahkemelerdeki kimi 

davalardaki tüm tanıkların gizli tanık olması, buna karşı bunların bir kısmın 

kim olduğunun basın tarafından kamuoyuna açıklanmış olması, olayın 

şüpheli veya sanığı olan kişilerin gizli tanık olması gibi sorunlar bu 

mahkemelerdeki uygulamayı tartışmalı kılmaktadır.    

SONUÇ

Türkiye'de askeri vesayetin geriletildiği bir gerçektir, ancak askeri 

vesayetin tasfiye edilmesi veya geriletilmesi diğer demokratik araçlarla değil 

de sadece yargı eliyle yapıldığından, geçmişte DGM'ler açısından söz konusu 

olan risk bugün özel görevli mahkemeler için geçerlidir. Geçmişte DGM'ler 

siyasete yön vermekteydi. Bugün de ordudan boşalan siyaseti düzenleme 

işlevini siyasi iktidarla birlikte özel görevli mahkemeler üstlenmemelidir. 

Bugün siyaset kurumu, Mecliste ve Meclis dışındaki siyasi partiler, savcılık 

fezlekeleri ve iddianameler üzerinden siyaset geliştirme yolunu 

77 Bkz. Metin Feyzioğlu: Ceza Muhakmesi Hukukunda Tanıklık, US-A Yay., Ankara, 1996, s. 269. 
78 Bkz. Feyzioğlu, Tanıklık, s. 271. 
79 Bahri Öztürk: Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara, 1995, s. 107. 2
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seçmektedirler. Siyaset iddialar ya da mahkeme kararları üzerinden okunup 

buna göre politika geliştirildiğinde yargı siyasetin içine çekilmiş ve bütün 

yargısal kararlar kişilerin siyasi durumlarına göre değerlendirilmiş olacaktır. 

Yargı ve mahkeme kararları Cumhuriyet tarihi boyunca çok eleştirildi, ama 

Türk yargısı kendi tarihi içinde hiç görülmemiş bir şekilde bugün demokrasi 

tartışmasının içine oturmuş durumdadır. Bugün yargının en önemli 

sorunlarından biri siyasal mücadelenin içine çekilme olasılığıdır. Bunun 

önlenmesinin yolu da yargı süjelerinin buna izin vermemesidir.

Türk ceza yargısının bazı ciddi sorunları olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 

Adalet Bakanlığı'nın yeni bir yargı reformu paketi üzerinde çalıştığı 

bilinmektedir. Bu sorunların başlıcaları yargılamanın uzun sürmesi, uzun 

tutukluluk süresi ve koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki yanlışlardır. 

Bütün bu sorunlar hemen bir yasa değişikliği ya da kısa bir mesleki eğitimle 

çözülemez. Hukuk fakültesindeki eğitimden başlayarak avukatlık-hâkimlik 

savcılık staj eğitimine kadar yayılmalıdır. Benzeri eğitim ve bilinç kolluk için 

de söz konusu olmalıdır.  Kişilere ve olaylara göre tepkisel-panik nitelikli 

geçici çözümler yerine, daha kapsamlı değişiklikler amaçlanmalıdır. Yargının 

niteliği ve sorunları, ülkemizdeki demokrasi ve özgürlükler rejiminden 

bağımsız değildir. Yargının etkin ve doğru işleyişi hâkim - savcı - avukatların 

niteliğinden ve kolluk uygulamasından bağımsız değildir.                   

Ceza yargılamasındaki sorunlar genel görevli ve özel görevli 

mahkemelerdeki yargılamaların tümü için geçerlidir. Her şeyden önce 

eskiden beri yapılan eleştiriler dikkate alınmalı ve savcılıkla hâkimliğin iki ayrı 

meslek olduğu gerçeğinden hareketle hâkimlerin ve savcılarım mesleki 

örgütlenmeleri farklı kurullar atında olmalıdır. HSYK geçmişe olduğu gibi 

bugün de yargı üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Savcı ve hâkim tayin ve 

atamalarını, görevden almaları kamuoyuna anlatma imkânı artık kalmamıştır. 

Şu veya bu nedenle, yargı ve hukukçular toplumda güven kaybına 

uğramaktadırlar. Öyle ki kimi davaların savcı ve hâkimleri tv programlarına 

katılarak verdikleri kararı topluma ve basına anlatma ihtiyacı duymaktadırlar. 

Oysa demokratik bir hukuk devletinde yargıç verdiği kararla konuşmalıdır.    

DGM'ler ve bunların yerine kurulan Özel Görevli Ağır Ceza 

Mahkemeleri bugün hukuken olmasa da bu mahkemelerde uygulanan 

yargılama usulü CMK m. 251-252'de büyük ölçüde sürmektedir. CMK m. 

251-252'deki özel yargılama usullerinin amacı, CMK m. 250'de sayılan terör 

suçları, siyasi suçlar ve örgütlü suçlarla etkin mücadele edebilecek güçlü bir 
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mahkeme yaratmaktır. Ancak güçlü bir savcılık örgütü ve yargılama makamı 

hedeflenirken savunma makamının haklarını kısıtlayıcı hükümler bu 

mahkemelerle savunma avukatlarını ve baroları karşı karşıya getirmektedir. 

Savunma avukatlarının ve baroların bir kısmının yanı sıra kamuoyunun bir 

kısmı da bu mahkemelerde HSYK aracılığıyla denetim altında tutulan iddia 

ve yargılama makamının neredeyse tek makama dönüştüğü eleştirilerini ileri 

sürmektedirler.                       

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri'nin varlığından çok, buralarda 

görev yapmakta olan savcı ve hâkimler tartışma konusu olmaktadır. Genel 

olarak hâkim bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik tüm endişeleri haklı 

çıkarabilecek durumlar bu mahkemelerde yaşanmıştır. Savcıların neredeyse 

tüm taleplerinin karşılanması, tüm itirazlarının kabul edilmesi, hatta aynı 

mahkemede aynı olayın soruşturma ve kovuşturmasında görev yapan kolluk, 

savcı ve hâkimlerin birlikte gezip dolaşmaları, savunma makamında bu 

mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlığına yönelik haklı endişelere neden 

olacaktır. Bu mahkemelerde yaşanan en ciddi sorun, koruma tedbirleri 

uygulamasında aşırılık ve keyfiliğe varan uygulamalardır. Bu mahkemelerde 

görülen hemen bütün davalara ilişkin soruşturmaların anonim bir ihbarla 

başlayıp, gizli tanık beyanları ve iletişimin tespiti ile devam etmesi ilginç bir 

tesadüftür.

Soruşturmaların başlama ve yürütülme biçimi, iddianamelerin benzerliği 

ve uzunluğu, koruma tedbirlerinin uygulanmasından doğan ciddi aksaklıklar; 

kolluk, savcı ve hâkimlerin tek makammış gibi algılanmasına neden 

olabilecek davranışları bu mahkemelerin olağanüstü yargılama yapan 

olağandışı mahkemeler olduğu algısını güçlendirmektedir. Bu mahkemelerde 

görülen suçların genel görevli mahkemelerde görülmesine engel bir durum 

yoktur. Kaldı ki genel görevli ağır ceza mahkemelerinde görevli hâkim ve 

savcılarla özel görevli mahkemelerdeki hâkim ve savcılar arasında mesleki 

eğitim ve tecrübe farkı da yoktur.  Yargının ve bu mahkemelerde görev yapan 

savcı ve hâkimlerin daha fazla yıpranmamaları ve töhmet altında kalmamaları 

için bu mahkemeler kaldırılmalıdır.      
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ÖZEL YETKİLİ AĞIR  CEZA MAHKEMELERİNİN 
GÖREVİNE GİREN SUÇLARDA CEZA MUHAKEMESİ VE 
SORUNLARI

Giriş

Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ile özellikle savcılıklarının geniş 

yetkileri ve uygulamaları, toplumda ciddi korkulara neden olmaktadır. Bu, 

iletişimin tespiti ve  özellikle, tutuklama gibi kişi özgürlüğünü kısıtlayan 

koruma tedbirlerinin sıklıkla uygulanması, gazetecilerin, avukatların, 

rektörlerin, belediye başkanlarının, öğretim üyelerinin, muvazzaf  ve emekli 

generaller ile eski kuvvet komutanlarının ve hatta Genelkurmay Başkanının 

tutuklanması ile daha da artmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan bazı önemli davaların binlerce sayfayı bulan 

iddianameleri ve açılan davalarla ilgisi bulunmayan kişilere ait özel 

konuşmaların dökümlerinin yer alması, özel yaşama ilişkin ciddi ihlallere 

neden olmaktadır.

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanının belirlenmesinde 

bazı kavramların gerçek anlamı dışında uygulanması, kavram kargaşasına 

neden olmaktadır. Buna örnek olarak, “terör suçu” kavramının 

“sıradanlaştırılması” gelmektedir. Gerçekten de, öğrencilerin “parasız 

eğitim” talepleri ile gazetecilerin “yayınlanmamış kitapları” ve “hükümete 

yönelik eleştiriler”,  “terör suçu” kapsamına sokulmak suretiyle, “terör” 

kavramı sulandırılmaktadır.

Tüm bu uygulamalar, toplumda yargıya ve adalete güven duygusunun 
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sarsılmasına neden olmaktadır. Çünkü, toplumda yargıya güvenin 

sağlanabilmesi için, sadece adaletin gerçekleşmesi yetmez, görüntü(güven 

duygusu) de gereklidir.

Burada özel yetkili ağır ceza mahkemelerin  görevi, soruşturma ve 

kovuşturma esasları ile koruma tedbirlerine ilişkin bazı sorunlar üzerinde ana 

hatları ile durmaya çalışacağım.

I. Genel olarak

CMK'nın “Özel Yargılama usulleri” başlıklı beşinci kitabının dördüncü 

bölümü “Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme” başlığını taşımaktadır.  “Bazı suçlara 

ilişkin muhakeme”nin yürütülmesi konusunda 1412 sayılı CMUK m.394a-

394d maddelerinde dört madde şeklindeki düzenlemeye CMK'da üç madde 

şeklinde(m.250-253)  yer verilmiştir. Bu düzenlemeler, yürürlükten kaldırılan 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 

Kanundaki düzenlemelere benzemektedir(7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı TC 

Anayasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında K.(RG.22.5.2004), 

16.6.2004 tarih ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda değişiklik 

yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemesinin kaldırılmasına dair 

K.(RG.30.6.2004). 

II. Özel Yetkili Ağır  Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar 

CMK m.250/1'de, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanacak 

suçlar,  Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

a. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde 

imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama suçu, 

b. Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün 

faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar, 

c. İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde 

tanımlanan suçlardır (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332'nci maddeler 

hariç).

Bunlar arasında en tartışmalı olanları CMK m.250/1, (b) ve (c) 
bentlerinde yer alan durumlar olduğundan bu ikisini açıklamak gerekir. 

1) Mafya suçları

Bunlardan CMK m.250/1'b 'de, “Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla 

kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar” 

şeklinde belirtilen halk arasında “mafya”, yani   “çıkar amaçlı suç 
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örgütünden” söz edebilmek için, üç koşulun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;
1

1. TCK m. 220 anlamında bir örgütün bulunması,

2. Örgütün haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş olması;

3. Örgüt faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen 

suçların bulunması.

2) Terör suçları

CMK m.220/1,c'de, “İkinci Kitap Dördüncü Kısmın(Millete ve Devlete Karşı 
Suçlar) Dört(Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar), Beş(Anayasal Düzene ve Bu Düzenin 
İşleyişine Karşı Suçlar), Altı(Milli Savunmaya Karşı Suçlar) ve Yedinci 
Bölümünde(Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk)   tanımlanan(305, 318, 319, 
323, 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç)” suçlardan söz edilmekle birlikte, bu 
hükmün açıklanmasında Terörle Mücadele Kanunu'(TMK) na başvurmak 
gerekir.

TMK m.1'de, “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin 

niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, 

temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 

genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her 

türlü suç teşkil eden eylemlerdir” şeklinde “terör”; TMK m.2'de ise, “Birinci 

maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup 

da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya 

amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.-Terör 

1 Madde 220. - [1] Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün 
yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, 
iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi 
olması gerekir. 
[2] Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
[3] Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar 
artırılır. 
[4] Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. 
[5] Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak 
cezalandırılır. 
[6] Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı 
cezalandırılır. 
[7] Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, 
örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 
[8] Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (Asliye Ceza)
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örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt 

mensupları gibi cezalandırılırlar”  şeklinde, “terör suçlusu” tanımı yapılmakla 

birlikte, uygulamada en sorunlu konuların başında terör tanımı ve uygulaması 

gelmektedir.

TMK, ikili bir ayrıma yer vermek suretiyle, m.3'de sayılan suçları “mutlak 
2 3terör suçu”,  m.4'de yazılı suçları ise,  “terör amacı ile işlenirse” şeklinde, “nisbi 

terör suçu” olarak kabul etmiştir.

TMK'nın “Terör örgütleri” başlıklı m.7'de, “terör örgütü kuranlar, yönetenler 

ile bu örgüte üye olanlar(ın) Türk Ceza Kanunun 314'üncü maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılacakları” hüküm altına alındıktan sonra, terör örgütünün 

propagandası bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

5532 sayılı Kanunla değiştirilen TMK m.7 ile TCK m.220 ve 314'e işlerlik 

kazandırılması amaçlanmıştır. Buna göre, TMK m.1'deki amaçları 

gerçekleştirmek için, cebir ve şiddet kullanılarak, baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemleriyle suç işlemek üzere kurulan silahlı örgütler, 

terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık, suç işlemek için kurulmuş 

olmakla birlikte, silahlı olmayan örgütlerle ilgili olarak TCK'nın suç işlemek 

amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin hükümlerinin(m.220,221) uygulanması 

 

(Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 2.Mad)

3

(Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 3.Mad)

2 Terör suçları

 Madde 3 - 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302(Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü 
bozmak), 307(Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma ), 309(Anayasayı ihlal), 
311(Yasama organına karşı suç), 312(Hükümete karşı suç), 313(Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı 
silâhlı isyan), 314(Silahlı örgüt), 315(Silah sağlama) ve 320 nci maddeleri(Yabancı hizmetine asker yazma, 
yazılma) ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında(Cumhurbaşkanına suikast) yazılı suçlar, terör suçlarıdır.

Terör amacı ile işlenen suçlar

 Madde 4 - 

Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör 
örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır:

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 
244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
suçlar. 

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda 
tanımlanan suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci 
fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını 
gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına 
neden olan olaylara ilişkin suçlar. 

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde 
tanımlanan suç.

380



4
gerekecektir.     

TMK m.9, bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili davalara, CMK 

m.250/1'de belirtilen ağır ceza mahkemelerinde bakılacağını düzenlemektedir. 

III. Soruşturma ve Kovuşturma

1) Soruşturma

a) Genel olarak

CMK'nın 250'nci maddesi kapsamına giren, suçlarda soruşturma, 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve 

kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır. Bu 

suçlar, görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile, Cumhuriyet 

savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet 

Başsavcılığınca bu suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden 

başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez (CMK m. 251/1).

CMK'nın 250'nci maddesi kapsamına giren suçların soruşturması ve 

kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcıları, hâkim tarafından verilmesi 

gerekli kararları, varsa, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu işlerle 

görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adlî yargı 

hâkimlerinden isteyebilirler (CMK m. 251/2).

Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde suç mahalli ile delillerin bulunduğu 

yerlere gidilerek soruşturma yapılabilir. Suç, ağır ceza mahkemesinin 

bulunduğu yer dışında işlenmiş ise Cumhuriyet savcısı, suçun işlendiği yer 

Cumhuriyet savcısından soruşturmanın yapılmasını isteyebilir (CMK m. 

251/3).

Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgili askerî 

savcılıktan soruşturmanın yapılmasını isteyebilir. Suç mahalli ile delillerin 

bulunduğu yerlere gidilerek soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 

Cumhuriyet savcıları ile askerî savcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve 

ivedilikle yaparlar (CMK m. 251/4). 

CMK m.250  kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve 

kovuşturmalarda kolluk; soruşturma ve kovuşturma sebebiyle şüpheli veya 

sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gören şahsı, ağır ceza mahkemesi veya 

başkanının, Cumhuriyet savcısının, mahkeme naibinin veya istinabe olunan 

hâkimin emirleriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya 

4 Özgenç İzzet, Suç Örgütleri, Ankara 2010, s.50
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mecburdur(CMK m. 251/6). 

Bu suçlar nedeniyle Cumhuriyet savcıları, soruşturmanın gerekli kılması 

halinde geçici olarak, bu mahkemelerin yargı çevresi içindeki genel ve özel 

bütçeli idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, il özel idarelerine ve 

belediyelere ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanmak için istemde 

bulunabilirler (CMK m. 251/7).

Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a, karargâh ve kurumlarından istemde 

bulunulması hâlinde istem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek yerine 

getirilebilir (CMK m. 251/8). 

b) Terör suçları

Terör suçlarında şüpheli, gözaltı süresince yalnız bir müdafinin hukuki 

yardımından yararlanabilir. Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme 

hakkı, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla 24 saat süre ile 

kısıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde ifade alınamaz(TMK m.10/1,b).

CMK m.251/1'de, soruşturma ve dolayısıyla ifade almanın Cumhuriyet 

savcısınca bizzat yapılacağı belirtilmesine rağmen, TMK m.10/1,c'de, 

“şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınırken, ancak bir müdafi hazır bulunabilir” 

denilmek suretiyle, kolluk tarafından da ifadenin alınması kabul edilmiştir. 

Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin açık kimlikleri 

yerine sadece sicil numaraları yazılır(TMK m.10/1,ç).

TMK kapsamında yer alan suçlardan dolayı yapılan soruşturmada, 

müdafiin savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve tutuklu bulunan şüpheli ile 

yaptığı konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, müdafiin 

terör örgütü mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine 

ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet savcısının istemi 

ve hâkim kararıyla, bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi, bu 

kişilerin müdafiine verdiği veya müdafiince bu kişiye verilen belgeler hâkim 

tarafından incelenebilir. Hâkim, belgenin kısmen veya tamamen verilmesine 

veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer itiraz edebilirler 

(TMK m.10/1,e).

c) Müdafiin dosyayı inceleme yetkisininin kısıtlanması

aa) Genel olarak

“Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi” başlıklı CMK m.153/1'de ki, 

“Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir 
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örneğini harçsız olarak alabilir”  hükmü karşısında, müdafiin gerek kolluktaki, 

gerekse savcılıktaki soruşturma evrakını inceleyebileceği sonucu çıkmakla 

birlikte; bunun kolluktaki evrakın incelenmesi yönünden pratik değeri 

yoktur. Soruşturma evresinin sorumlusu savcı olduğundan, kolluğa böyle bir 

talep geldiğinde, kolluk bunu Cumhuriyet savcısına iletip, ondan gelecek 

cevaba göre inceletmesi gerekir. Çünkü, bu incelemenin veya suret almanın 

“soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek” nitelikte olup olmadığını takdir 

yetkisi Cumhuriyet savcısına ait olup, böyle bir durumda Cumhuriyet savcısı, 

sulh ceza hâkiminden “kısıtlama” talebinde bulunacak ve sulh ceza hakiminin 
5kararıyla, müdafiin bu yetkisi kısıtlanabilecektir(CMK m.153/2).

Benzer bir düzenleme Terörle Mücadele Kanunu m.10/d'de, “Müdafiin 

dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye 

düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim kararıyla bu yetkisi 

kısıtlanabilir” şeklinde yer almaktadır. 

Müdafi,  iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; 

bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir(CMK 

m.153/4).

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi, ona dava ile ilgili kapsamlı bilgi 

edinmek suretiyle, savunmasını nasıl gerçekleştireceğini saptamak imkânını 

verdiği gibi, şüpheli veya sanığın vekâletini alıp almamak hususunda karar 
6verebilmesine de yardımcı olur.  Avukatın bağımsızlığı gereği istediği işi alıp, 

istemediği işi gerekçe göstermeden ret hakkını kullanabilmesi için 

vekâletname istenmemesi gerekmektedir. Avukatın görev üstlenmediği, 

hatta işi alıp almayacağı dahi henüz belli olmayan bir aşamada kendisinden 
7vekâletname istenmesi, gereksiz bir harcamaya neden olabilecektir.

Dosya içeriğini incelemenin sulh ceza hâkimi kararı ile sınırlanması 

durumunda, bu sınırlama, yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren 

tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili 

oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında geçerli 

değildir(CMK m.153/3). 

Alman hukukunda, tutuklu şüphelinin, tutukluluğunun incelenmesini 

istemesi halinde, soruşturma dosyasının incelenmesi yasaklanarak tanığın 

5 Demirbaş Timur, Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması, Ankara 2011, s. 160.
6 Sungurtekin Meral, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 1995, s 197.
7 Güner Semih, Avukatlık Hukuku, Genişletilmiş 3.baskı, Ankara 2007,

s.215 vd.
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korunması mümkün değildir. Çünkü, Alman doktrin ve uygulamasına göre, 

müdafiin dosyayı inceleme yetkisi CMUK § 147/2'ye göre kısıtlanmış olsa 

bile,  tutukluluğunun incelenmesini talep eden şüpheli, tanık ifadeleri 

hakkında bilgi verilmesini isteme hakkına sahiptir. Federal Anayasa 

Mahkemesine göre, şüphelinin tutuklama kararına karşı etkin bir savunma 

yapabilmesi için, aleyhindeki delillerle yüzleşme imkânına sahip olmalıdır. Bu 

nedenle, eğer savcılık CMUK § 147/2'ye dayanarak müdafiin dosyayı 

incelemesine izin vermemişse, bu durumda mahkeme tutuklama kararını, 

kısıtlama kararı yüzünden şüphelinin bilgi sahibi olmadığı olgu ve delillere 

dayandıramaz. Bu durumda, tehlike içindeki tanığın korunması ise, tanığın 
8kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi suretiyle mümkün olabilir.

bb) AİHM kararları ışığında dosyayı inceleme yetkisinin 

sınırlanması

 CMK m.153/3'de ki bu genel kuralın Terörle Mücadele Kanunu m.10/d 

kapsamında verilen kısıtlamalarda uygulanmaması, başta “silahların eşitliği 

ilkesi” ilkesi olmak üzere AİHS m.6'da ki “adil yargılanma ilkesine” aykırıdır. Bir 

şüphelinin kolluğa veya savcılığa verdiği ifade tutanağını, müdafie 

göstermemenin hiçbir haklı nedeni olamaz. 

Bu durum özellikle, şüpheli hakkında tutuklamaya karar verilmesinde 

daha da önem kazanmaktadır; çünkü tutuklama, şüphelinin gerek AİHS  ve 

gerekse Anayasa ile güvence altına alınan haklarına ağır bir müdahale 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, AİHS m.5/4'de, “yakalanması ve tutuklanması 

nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, özgürlüğün sınırlanmasının kanuna 

uygunluğu hakkında kısa bir sürede karar verme ve durum kanuna aykırı görüldüğünde 

salıverilmesine karar verilmesi için bir yargı organına başvurma hakkına sahiptir” 

şeklinde tutuklu şüpheliye, tutukluluk durumunun hukuka uygunluğunun 

yargısal yoldan denetlenmesini isteyebilme hakkı tanınmıştır.  İşte tutukluluk 

durumunun hukuka uygunluğunun denetlenmesi için en önemli ve bir hukuk 

devletinde vazgeçilmez hakların başında, tutuklu şüpheli ve/veya müdafi 
9tarafından soruşturma dosyasının incelenmesi gelmektedir.  

AİHM, 19.12.1989 tarihli Kamasinski/Avusturya kararında, müdafiin 

dosyayı inceleme yetkisinin sınırlandırılmasının AİHS m.6'da güvence altına 

alınmış olan, savunma hakkına aykırı olmadığına karar vermiştir. Mahkeme, 

8 Turhan Faruk, Ceza Muhakemesindeki Tehlike İçindeki Tanıkların Korunması, Türk, Alman ve Avusturya 
Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak, Ankara 2009, s. 73.

9 Erdem Mustafa Ruhan, AİHM kararları ışığında tutuklu sanık bakımından hazırlık 
soruşturma dosyasını inceleme hakkı, in: DEÜHFD, C.6,S.1, 2004, s.69.
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soruşturma ve kovuşturma dosyasının içeriğini inceleme ve dosya içindeki 

belgelerden örnek alma yetkisini sadece müdafie tanıyan ve müdafi 

bulunmayan sanığa bu yetkiyi kullanma imkanı tanımayan bir hükmün AİHS 

m.6/3,b'de yer alan, savunmanın hazırlanması hakkına aykırı olmadığına 
10 

karar vermiş iken; AİHM, 30.3.1989 tarihli Lamy/Belçika kararı ile 

Almanya'ya karşı 13.2.2001  tarihli Garcia Alva, Lietzow, Schöps kararlarında ve  

9.7.2009 tarihli Moren kararında müdafiin dosyayı inceleme yetkisinin ihlali 
11 dolayısıyla AİHS m.5/4'ün ihlal edildiği yönünde kararlar vermiştir.

cc) TMK m.10/d'nin AİHM  kararları ışığında 

değerlendirilmesi  

CMK m.153/3'de ki, “Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak 

ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli 

işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz” şeklinde, 

belirtilen durumlara ilişkin müdafiin dosyayı inceleme yetkisinin 

sınırlanmayacağı şeklindeki genel kuralın, Terörle Mücadele Kanunu m.10/d 

kapsamında verilen kısıtlamalarda uygulanmaması kabul edilemez.  Çünkü, 

TMK m.10/d'de ki, “Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, 

soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, 

hakim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir” şeklindeki   hüküm, başta “silahların 

eşitliği ilkesi” olmak üzere, AİHS m.5'de ki “kişi özgürlüğü ve güvenliği” ve  m.6'da 

ki “adil yargılanma” ilkelerine aykırıdır. Çünkü, bir şüphelinin kolluğa veya 

savcılığa verdiği ifade tutanağını, müdafiye göstermemenin hiçbir haklı 

nedeni olamaz. 

TMK m.10/d ile getirilen sınırlama, özellikle, şüpheli hakkında 

tutuklamaya karar verilmesinde daha da önem kazanmaktadır; çünkü 

tutuklama, şüphelinin gerek AİHS  ve gerekse Anayasa ile güvence altına 

alınan haklarına ağır bir müdahale oluşturmaktadır. Bu nedenle, AİHS 

m.5/4'de, “yakalanması ve tutuklanması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılan 

herkes, özgürlüğün sınırlanmasının kanuna uygunluğu hakkında kısa bir sürede karar 

verme ve durum kanuna  aykırı görüldüğünde salıverilmesine karar verilmesi için bir yargı 

organına başvurma hakkına sahiptir” şeklinde tutuklu şüpheliye, tutukluluk 

durumunun hukuka uygunluğunun yargısal yoldan denetlenmesini 

isteyebilme hakkı tanınmıştır. İşte tutukluluk durumunun hukuka 

uygunluğunun denetlenmesi için en önemli ve bir hukuk devletinde 

10 Turhan, 73.
11 Ayrıntılı bilgi için bkz.Demirbaş, 167 vd.
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vazgeçilmez hakların başında, tutuklu şüpheli ve/veya müdafi tarafından 
12

soruşturma dosyasının incelenmesi gelmektedir.

AİHM, Garcia Alva, Lietzow, Schöps ve Mooren başvuruları ile ilgili olarak 

Almanya aleyhine vermiş olduğu kararlarda, Lamy/Belçika kararı ile başlayan 

ve Nikolava/Bulgaristan kararı ile süren, müdafinin soruşturma evresindeki 

tutuklamaya ilişkin duruşmada dosyayı inceleme hakkına ilişkin uygulamasını 

teyit etmiştir. Bu davaların ortak özelliği, sanıkların tutuklu olması ve bunun 

hukuka uygunluğu konusunda karar verecek olan mahkemeye, dosyanın 

tamamının sunulmuş olmasına karşılık şüphelinin müdafine sunulmamış 

olmasıdır. AİHM, anılan başvurulara ilişkin olarak, AİHS m.5/4'ün ihlal 

edildiği sonucuna ulaşmıştır. Bu bakımdan, “tutukluluğun incelenmesine 

ilişkin duruşma, yargısal nitelik taşımalı ve yüz yüze yürütülmeli; taraflar, iddia 
13 makamı ve tutuklu sanık arasında silah eşitliği güvence altına alınmalıdır”.

2) Kovuşturma

“Kovuşturma” başlıklı CMK m.252/1'e göre, özel yetkili ağır ceza 

mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili davalara ait duruşmalarda 

aşağıdaki hükümler uygulanır:

a. Bu suçlar acele işlerden sayılır ve bunlarla ilgili davalara adlî tatilde de 

bakılır.

b. Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmının 

duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın bu 

oturumlarının, yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 

Ancak, bu sanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendilerini etkileyen 

bir hâl ortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonraki 

oturumlarda kendilerine bildirilir. 

c. Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir 

yerde yapılmasına karar verebilir.

d. Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet 

savcısına, katılan veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için sanık 

veya müdafiine  makul bir süre verilir. Bu süre, savunma hakkının sınırlanması 

anlamına geleceği durumlarda re'sen uzatılabilir.

e. Mahkeme, duruşmanın düzen ve disiplinini bozan sözlü veya yazılı 

beyan ve davranışlar ile mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden 

herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, müdafie, tutanak kâtibine yahut 

12 Demirbaş, 172.
13 Erdem, 91.
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görevlilere tahkir veya hakaret oluşturan söz ve davranışlar hakkında yayım 

yasağı koyabilir. 

f. Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan sanığı veya müdafii o 

günkü oturumun tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. 

Bunların, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak 

davranışlara devam edecekleri anlaşılırsa ve hazır bulunmaları gerekli 

görülmezse, yokluklarında duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar 

verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel 

olacak biçimde uygulanamaz ve sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil 

ettirmesine izin verilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafiin 

bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın düzenini bozmakta ısrar 

etmeleri hâlinde, bir daha aynı dava ile ilgili oturumların tamamına veya bir 

kısmına katılmamalarına da karar verilebilir. Bu hüküm müdafi hakkında 

uygulandığı takdirde, durum ilgili baroya bildirilir. Bu halde de sanığın 

kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi için uygun bir süre verilir. 

Oturumların bir kısmına ya da tamamına katılmamasına karar verilen müdafi 

Avukatlık Kanunu'nun 41'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tayin 

edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. Duruşma 

salonundan çıkartılan sanık veya müdafii tekrar duruşmaya alındıklarında, 

yokluklarında yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendilerine bildirilir. 

Sanık ya da müdafii dilerse yokluklarındaki tutanak örnekleri de kendilerine 

verilir. Duruşma salonundan çıkartılan veya oturumlara katılmamalarına 

karar verilen sanık veya müdafiler mahkemenin tayin edeceği süre içerisinde 

yazılı savunma verebilirler.

g. CMK'nın görevsizlik kararı verilemeyecek hal başlıklı 6'ncı maddesi, 

CMK'nın 250'nci maddesi kapsamına giren suçlara bakan ağır ceza 

mahkemeleri hakkında uygulanmaz.

h. Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat 

yapılmaması hâllerinde, işin ivediliğine göre basın veya diğer kitle iletişim 

araçlarıyla tebligat yapılabilir. 

i. Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde 

yargılanamazlar ve bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma 

hükümleri çocuklar bakımından uygulanamaz (CMK m.250/4). 

IV. Koruma tedbirleri

Özel yetkili mahkemeler bakımından, iletişimin tespiti(CMK m.135), 
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yakalama(CMK m.90) ve özellikle tutuklama(CMK m.100) koruma tedbirine 

sıklıkla başvurulması haklı olarak eleştirilmektedir. 

1. Yakalama

CMK m. 250'de sayılan belirtilen suçlar dolayısıyla yakalananlar için 

CMK m.91/1'deki yirmidört saatlik süre, kırksekiz saat olarak uygulanır. 

Anayasa'nın 120'nci maddesi gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde 

yakalanan kişiler hakkında CMK m. 91/3'de dört gün olarak belirlenen süre, 

Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi güne kadar uzatılabilir. 

Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutuklanan kişiyi dinler (m. 

251/5 CMK).

2. Tutuklama

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama 

nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı 

verilebilir (CMK m.100/1).  Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var 

sayılabilir: 

1. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini 

uyandıran somut olgular varsa, 

2. Şüpheli veya sanığın davranışları; 

a. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 

b. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde 

bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa (m. 100/2 CMK).

14 CMK m.100/3- Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, 
tutuklama nedeni var sayılabilir:
 a. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95)
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
8. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
9. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315), 
b. 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da tanımlanan 
silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c. 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22'nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında 
tanımlanan zimmet suçu.
d. 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını 
gerektiren suçlar.
e. 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 68 ve 74'üncü 
maddelerinde tanımlanan suçlar.
f. 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110'uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında 
tanımlanan kasten orman yakma suçları.
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CMK m. 100/3'e göre, “katalog suçlar” adı verilen ve sayılan suçların 

işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, 
14 tutuklama nedeni var sayılabilir. Uygulamada en sıkıntı yaratan sorunların 

başında,  isnat edilen suçların katalog suçlardan olduğundan bahisle 

tutuklama kararının verilmesi veya tutukluluğa itirazların reddedilmesi 

gelmektedir.

CMK m.100'de “katalog suçlara” yer verilmesinin  amacı tutuklamayı 

güçleştirmek olmasına  ve CMK m.34'de “kararların gerekçeli olması” 

belirtilmesine rağmen, bunun adeta otomatik tutuklama kararının gerekçesi 

olarak uygulanması karşısında, CMK m.100/3 kaldırılmalıdır. 

Biz burada, adeta “tutuklama cezası” olarak uygulanan tutuklamanın, 

gerekçesiz  ve sıradan uygulanmasının yerinde olmadığını özellikle 

vurgulamak istiyoruz.  

Terör suçları (CMK m. 250/1c'de belirtilen suçlar) bakımından, kanunda 

öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanacağından (m. 252/2 

CMK), tutukluluk süresi “on  yıla” kadar uzayabilmesi de ayrı bir sorundur.

V. Özel Soruşturma Kurallarından Yararlanma Yasağı

CMK m. 250'de belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne 

olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde 

yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yargılayacağı kişilere ilişkin 

hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hâli dahil(26.6.2009 t. ve 5918 s.K.m.7'de  

“hali dahil” ibaresi, “halinde” şeklinde değiştirilmiş ise de, bu düzenleme An.Mah. 

tarafından iptal edilmiştir-RG.21.1.2010)  askerî mahkemelerin görevlerine 

ilişkin hükümler bunun dışında tutulmuştur (m. 250/3 CMK). 

Burada Eski Genelkurmay Başkanı Org.İlker Başbuğ'un internet andıcı 

sebebiyle TC.Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik(TCK m.313) suçundan 

İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanması üzerinde 

durmak gerekir: 

12 Eylül 2010 referandumuyla Anayasada yapılan değişikliklerde birisi de, 

artık Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da “görev suçları” 

dolayısıyla Yüce Divan'da yargılanmalarının yolu açılması olmuştur. 

Gerçekten de,   An.m.148/7'de, “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan 

dolayı Yüce Divanda yargılanırlar” şeklinde bu duruma yer verilmiştir. Bu açık 

düzenleme ve isnat edilen iddiaların görevle ilgili olması nedeniyle, görev 
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bakımından yetkinin “Yüce Divan” da olması gerekir. 

Ancak, aksi görüşü savunan bazı hukukçular, An.m.145/1'deki, 

“...Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait 

davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür”  hükmüne dayanarak,  özel yetkili 

Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğunu, çünkü, “darbe yapmak gibi bir 

görevin olamayacağını” ileri sürmekte ve  görev suçuna örnek olarak da, 

memuriyet görevini kötüye kullanma(TCK m.257), rüşvet, zimmet ve  

irtikap gibi  suçları vermektedirler. Bu görüşü savunanlara “rüşvet veya 

zimmet memurun görevi midir?” sorusunu sormak gerekir.

Burada, görevden ne anlaşılması gerektiği önem taşımaktadır.  

Öztürk'ün yerinde olarak belirttiği gibi, “…'görev'den  maksat, kamu 

görevidir. Uygulama ve doktrinde hakim bulunan anlayışa göre, bir hukuki 

tasarrufta bulunmak suretiyle bir iktidar ve yetkiyi kullanmak veya buna 

kamu hukuku usulüne uygun olarak katılmak kamu görevi yapmaktır. Görev 

suçundan söz edebilmek için böyle bir iktidar ve yetkinin kullanılması veya 

buna kamu hukuku usulüne uygun olarak katılınması sırasında suç işlenmesi 

veya suçun bu iktidar ve yetkinin kullanılmasından veya buna 
15katılınmasından kaynaklanmalıdır”.  Bu tanımdan hareketle, Başbuğ'un 

göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiası karşısında, An.m.148/7 gereğince, Yüce 

Divan'ın  yetkili olduğu açıktır.

VI. Hazırlık-İcra Ayırımı

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar 

yönünden tartışmalı konulardan birisi de, darbeye teşebbüs iddialarının 

hazırlık aşamasında, hatta ifade özgürlüğü kapsamında olduğudur.  

Hazırlık-icra ayırımı konusunda, von Liszt tarafından  ileri sürülen Şekli-

objektif  teoriye göre , “icra başlangıcı suç tipinde netice unsuruna ilişkin faaliyeti 

belirten sözcüğün kapsamına dahil olan hareket” şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin, 

“bir kimseye ateş edilmesi hareketi, adam öldürme suç tipindeki öldürmek 

sözcüğüne girdiğinden, bu hareket icra hareketidir. Buna karşılık, ateş etme 

hareketine ön gelen silahın omuza dayatılması, emniyet mandalının 
16düşürülmesi ve nişan alma gibi hareketler hazırlık hareketidir”.

Maddi objektif  teoriye göre ise, hareketin suç tipiyle şekli değil, maddi 

bağlantısını, yani yapılan hareketin nitelik itibariyle değerlendirilmesini esas 

15 Öztürk Bahri-Tezcan Durmuş-Erdem Mustafa Ruhan-Sırma Özge-Alan Esra, Nazari ve Uygulamalı 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2010, s. 687.

16 Sözüer Adem, Suça Teşebbüs, İstanbul 1984, s. 194.
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almak suretiyle, icraya başlamayı belirlemektedir. Bunu Frank, failin suç 

tipindeki harekete, doğal ve zorunlu olarak bağlı hareketleri icradır, şeklinde 

ifade ettiğinden, “Frank'ın formülü” (Frank teorisi) olarak da 

adlandırılmaktadır. Frank'a göre, tüfeğin omuza konulması, nişan alma, 

emniyet mandalını indirme faaliyetleri doğal anlamda ateş ederek öldürme 

hareketiyle bir bütünlük içinde olduklarından, bu davranışlar icra başlangıcı 

niteliğindedirler. 

TCK m. 35/1'de de, “doğrudan doğruya icraya başlayıp da” şeklindeki ifade 

kullanılmak ve gerekçesinde de “Böylece işlenmek istenen suç tipiyle belirli bir 

yakınlık ve bağlantı içindeki hareketlerin yapılması durumunda suçun icrasına 

başlanılmış sayılacaktır” denilmek suretiyle, maddi objektif  teori 

benimsenmiştir.

Yargıtay CGK 19.10.2010 tarih ve  2010/1-153-206 sayılı yeni bir 

kararında; “Öldürmeye elverişli olan bıçakla ve öldürmek amacıyla mağdurun evine 

yönelen ancak daha önceden evin önünde güvenlik önlemi alan kolluk görevlilerince 

yakalanmış olan sanığın eylemi, öldürme suçu yönünden hazırlık hareketi niteliğinde olup, 

sanığın yakalandığı ana kadar ki fiillerini 5237 sayılı TCK.nun 106/1-1 madde-fıkra 

ve cümlesi kapsamında kabul eden yerel mahkeme hükmü isabetlidir” demek suretiyle, 
17 şekli objektif  teoriyi kabul etmiştir. 

Sonuç

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin toplumda yarattığı korku ve panik 

durumunu dikkate almak suretiyle, bu mahkemelerin “adalet duygusunu” 

rencide edici uygulamalarına son verilmelidir. Çünkü, toplumda yargıya 

güvenin sağlanabilmesi için, sadece adaletin gerçekleşmesi yetmez, 

görüntü(güven duygusu) de gereklidir.

“Terör suçu” kavramının sıradanlaştırılmamalı, üç kişinin bir araya 

geldiği her olayı “terör eylemi” olarak nitelendirmenin önüne geçilmelidir. 

Hazırlık-icra ayırımı dikkate alınmak suretiyle, terör fiili ile ifade 

özgürlüğü arasındaki sınır iyi belirlenmeli; ifade özgürlüğü kapsamına giren 

eylemlerin terör faaliyeti olarak nitelendirilmesinin önüne geçilmesi 

bakımından, savcı ve  hakimlerin eğitimine önem verilmelidir. 

Burada özellikle, tutuklamanın “katalog suçlar” kavramına sığınılarak 

yaygın olarak uygulanmasının önüne geçilmeli, CMK m.34 gereğince, 

gerekçesiz tutuklama veya tutukluluğun devamı kararı  veren hakimler 

17 Demirbaş Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.baskı, Ankara 2011, s. 433.
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hakkında yaptırım uygulanmalıdır.

Özgürlük esas olduğundan, savcı, CMUK'da olduğu gibi, tutuklama 

talebinin reddine itiraz edememelidir.

CMK m.58/2 gereğince gizli tanık uygulamaları zorunlu hallerde 

başvurulmalı ve doğrudan doğruyalık ilkesi gereğince, ilgililerin gizli tanığa 

soru sorma imkanı sınırlanmamalıdır.

Görev suçu olan  “internet andıcı” davası nedeniyle eski Genelkurmay 

Başkanının An.m.148/7 gereğince, Yüce Divanda yargılanması gerekir. 

Soruşturma evresinde müdafinin dosyayı inceleme yetkisini sınırlayan 

TMK m.10/d, özellikle, şüpheli hakkında tutuklamaya karar verilmesinde 

daha da önem kazanmaktadır; çünkü tutuklama, şüphelinin gerek AİHS  ve 

gerekse Anayasa ile güvence altına alınan haklarına ağır bir müdahale 

oluşturmaktadır. AİHM'nin yukarıda belirttiğimiz kararları dikkate alınmak 

suretiyle, TMK m.10/d yürürlükten kaldırılmalıdır. 

İddianame eklerinde, davayla ilgisi olmayan “iletişimin tespiti” 

dökümlerine yer verilmek suretiyle özel yaşama ve haberleşmenin gizliliğine 

müdahalede bulunan savcılar hakkında disiplin ve cezai  yaptırımların 

uygulanmasının yolu açılmalıdır. 
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Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL 

İstanbul Barosu Başkanı

Çok teşekkür ederim. Sevgili kardeşim, Değerli Baro Başkanımız Metin 
Feyzioğlu, Metin kardeşim şimdi beni terse yatırdı, ben son konuşmacı diye 
gözüküyorum, ama hiç önemli değil. Çok teşekkür ediyorum, ben de 
hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bu çok güzel organizasyon için de 
Ankara Barosuna hep çok teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum, 
gerçekten çok güzel bir toplantı, gelenekselleşti de. Burada olmaktan dolayı 
da son derece mutluyum. 

Tabi konuşurken Sevgili Metin bana oturum başkanı olur musun dedi. 
Ben de dedim di; oturum başkanı olurum, ama bu sefer ister istemez bir 
korsan tebliğ sunma durumuna geleceğim için, ben en iyisi mi konuşmacı 
olayım dedim. Dolayısıyla eksik olmasınlar, onlar da peki dediler, böylece 
huzurlarınızdayız. Şimdi ben tabi kaç dakika sürem var onu bileyim ki, yani 20 
dakikada meseleyi toparlarız diye düşünüyorum. Yoktur, bu mahkemelere 
gerek yoktur, hepinize saygılar sunuyorum demek herhalde iyi olur. (Alkışlar)

Bazı şeyleri hakikaten dile getirmek lazım. Şimdi efendim bir kere bazı 
kavramsal yanlışları düzeltmekle başlayalım. Aslında zaten bugünlerde en 
önemli işimiz doğruları düzeltmeye çalışmak, yalanları sergilemeye 
çalışmaktır. Şimdi geçen biliyorsunuz bu son eski Genel Kurmay 
Başkanımızın tutuklanması sırasında, gazetelerde hep şöyle bir ibare çıktı. 
“İlk defa bir Genel Kurmay Başkanı, bir sivil mahkeme tarafından tutuklandı” şimdi 
bu şeydeki yedi yanlışı bulun. Altısını geçiyorum, ama bir tanesi çok önemli. 
Bu tutuklamayı sivil bir mahkeme yapmamış durumda. Nereden sivil 
mahkeme oluyor, nereden sivil mahkeme?

Sivil mahkeme nedir? Bana göre sivil mahkeme içinde asker üye olmayan 
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ya da askeri mahkeme olmayan bir mahkeme, her mahkeme sivil mahkeme 
filan değildir. Sivil mahkeme demek, bağımsız olabilen, dolayısıyla tarafsız 
olabilen mahkeme sivil mahkemedir. Bu mahkemeler sivil mahkeme filan 
değil. Dolayısıyla ilk bence altı çizilmesi gereken husus budur. Bunlar sivil 
mahkeme filan değil. Bunlar askeri mahkemelerden de daha vahim 
mahkemelerdir, bir kere onu düzeltmek isterim.

İkincisi, hep biliyorsunuz veya çoğunlukla özel yetkili mahkemeler olarak 
ifade ediliyor, bu yanlış. Buradaki mesele yetki meselesi değil, görev meselesi. 
Arada çok ciddi bir fark var. Bildiğiniz üzere görev kamu düzeninden, yetki 
kamu düzeninden değil. Dolayısıyla sanki onu böyle sulandırıyorlar yetki, 
hayır bu görev farklılığıdır ve kamu düzeninden olduğu için de her alanda ve 
her aşamada ve resen dikkate alınması gereken bir husustur, dolayısıyla özel 
görevli mahkeme. Müsaade ederseniz ben bir süredir bunlara özel görevli 
mahkeme de demiyorum, bunlar özel görevlendirilmiş mahkemedir. Özel 
görevli mahkeme değil, özel görevlendirilmiş mahkeme. (Alkışlar)

Tabi bu özel görevin ne olduğu da açıkça zaten görülüyor, hangi özel 
görev olduğu. Sonunda söyleyeceğim bir-iki şeyi bazen aralarda da 
söylüyorum. Hatırlarsanız bir dizi vardı, şimdi bir-iki filmi de çekildi mission 
impossible, yani imkânsız bir görev aslında da, yapacaklarını veya başarılı 
olacaklarını sanırım düşünüyorlar, hiç öyle imkân filan yok, onu da başta 
söyleyeyim. Dolayısıyla, yani ben çok teknik detaylara girmeyeceğim. Yani 
burada artık iş teknik detaylarda değildir. 

Üçüncü vurgulamak istediğim şey; şimdi bu merciler artık zaten 
mahkeme değil bunlar. Şimdi bakın mahkeme ne demek? Mahkeme, 
yargılama yapan bir merci demek. Bunlar yargılama filan yapmıyorlar. Bunlar 
tamamen bir tutuklama, gözaltı, yakalama ve dinleme mercileri şu anda. O 
yüzden bunlara mahkeme dahi dememek lazım. Şimdi böyle bir mahkeme 
olur mu? Yani sanıklarla polemiğe giren, avukatlarıyla polemiğe giren, 
efendim zıplama hoplama filan gibi nezaketsizce ifadelerin yer aldığı, 
avukatların savunmalarının 15 dakikayla sınırlandığı, hangi kanunda var, bana 
bir göstersinler. Yani reis duruşmanın inzibatını sağlar demek, bu hakkı mı 
veriyor size? Böyle bir şey yok, yani tamamen hukuksuz.

Hadi onu geçtim, iş o boyuta vardı ki, 16 celseden men cezası 
uygulanabildiği, niye 16 onu da çözebilmiş değilim. 16 celse demek bayağı 
ciddi bir süre, demek ki o kadar devam edeceğini herhalde düşünüyorlar. 
Şimdi böyle bir mercie yargılama merci, mahkeme demek mahkemelere 
saygısızlık olur. Ben bu saygısızlığı yapmak istemiyorum. Dolayısıyla orada 
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kim ki bu yerlerde bir yargılama yapıldığını zanneder, yanılır. Burada 
tamamen bir tiyatro oynanmaktadır. Birileri onun senaryosunu yazmıştır, 
sadece birtakım aktörler ve figüranlar söz konusudur. Dolayısıyla öncelikle 
bu saptamaları yapmak istiyorum.

Şimdi teknik anlamda da yine de şunları söylemekte yarar var, ondan 
sonra başka şeylere doğru geliriz birlikte. Şimdi bir kere bu mahkemeler, hani 
yasadışı diye bir kavram var ya, bu mahkemeler Anayasa dışı. Bakın gayet net 
söylüyorum, Anayasa dışı. Dayanağımız ne? Şu: Şimdi herhalde bu 
mahkemelerin, -mahkemeyi hep tırnak içinde lütfen algılayınız- bunların anayasal 
dayanağı nedir, var mıdır? Bunların eski DGM'lerin bir versiyonu olduğuna 
bir kuşku var mı? Tamamen öyle.

Hatta bakın çok ilginç, ben bunu da araştırdım ben bulamadım, yedek 
hâkim tutukluyor tırnak içinde. Lütfen bakınız, 250 ve devamında böyle bir 
yedek hâkim ifadesi var mı? Bu tamamen eski DGM'lerin kuruluş ve 
yargılama usulü hakkındaki Kanunun kıyasen uygulanmasıyla bu yapılıyor. 
Dolayısıyla bu kadar DGM'yle özdeşleşmiş bir mahkeme, işlev olarak aynı 
olduğuna kuşku yok. Peki, o zaman şu soruyu sorabiliriz: Bunların kurulması 
için bir anayasal dayanağı ihtiyaç var mı? Diyorlar ki, örneğin Bankacılık 
Kanununda da bir özel görevlendirme var. Şimdi işte yalanlar devreye 
girmeye başlıyor. 

Basit bir soru, peki bunların bir anayasal dayanağa ihtiyaç yok idiyse, eski 
143. maddenin ne anlamı vardı, Anayasa 143'ün? Başlık Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri, peki ne oldu o 143? 2004'te yürürlükten kalktı. Peki, o zaman 
nasıl bir anayasal dayanağı var şimdi bu mahkemelerin kuruluşunun. Şimdi 
soruyorum, nasıl bir anayasal dayanağı var? Anayasamız demiyor mu 6. 
maddede; hiç kimse kaynağını Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz 
diye, hiç kimse veya bir organ. Anayasal dayanağı yok bu mahkemelerin, gayet 
net, açık. Yani düşünebiliyor musunuz, bugüne kadar yaptığı bütün 
yargılamalar, verdiği bütün tedbirler bana göre yoklukla malül. Yok, anayasal 
dayanağı olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Dedim ye demin, efendim ama 
bakın işte kaçakçılık davalarında da, bankacılıkla ilgili suçlarda da, özel görevli 
yerler yok mu? Merciler var, ama arada dağlar kadar fark var. 

Bakın orada ne yapıyor kanun koyucu? Olağan, ağır ceza 
mahkemelerinden birini görevlendiriyor. Ne bileyim o ilin 1 numaralı 
mahkemesi. Kaldı ki, yargılamayı yaparken o mahkeme ya da soruşturmada 
özel soruşturma usulleri mi var? Özel yargılama usulleri mi var? Birtakım 
süreler iki kat mı uygulanıyor? Hayır, hiçbir farklılık yok. Dolayısıyla o başka, 
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bu başka. Dolayısıyla hiçbir anayasal dayanağı olmayan birtakım mercilerden 
bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir durumdur, onu da söylemek isterim. 

Şimdi tabi bu mahkemelerin uygulamaları önemli, hani normatif  anlamda 
biz böyle açıp, 250 ve devamı maddelerini okusak veya okuduğumuzda benim 
için bir anlam ifade etmiyor. Yani normatif  olarak da bunlar bana göre son 
derece anlamsız, ama bunlara dahi uyulmuyor. Şimdi diyorlar ya, Sevgili Metin 
dedi, adil yargılanma hakkı. Ben geçtim, ben bu mahkemelerden adil 
yargılanma hakkı filan istemiyorum ve beklemiyorum. –basit anlamında 
kullanıyorum- Adi yargılama hakkını tanısınlar yeter ya, yani en basit, en sıradan, 
en temel, en asgari şeyleri tanısınlar yeter. (Alkışlar)

Şimdi bakın bir canavar yarattılar, ama bu yarattıkları canavar şimdi artık 
kendi evlatlarını da yemeye başladı. Şimdi bakın açık açık yetki ve görev 
gaspıyla karşı karşıyayız. Hiç kimse hesap soramıyor. İki tane çarpıcı örnek 
vermek istiyorum, üç tane. Yoksa normatif  şeyler çok önemli değil. Bir, hani 
tutuklamaları hep tartışıyoruz ya, şimdi tutuklamada hani en azından iyi kötü, 
işte tutuklamayla ilgili bir madde var, hâkim takdir hakkını kullanıyor. O da 
vahamet bakın, o doğru demiyorum, ama hiç olmazsa kâğıt üstünde, şekli 
olarak belki bir dayanak bulabiliyorsunuz. Bu mahkemelerin öyle uygulamaları 
var ki, şekli olarak, kağıt üstünde de hukuka aykırı. 

Şimdi bakın üç tane örnek size: Bir, bu Yüksek Askeri Şura'dan 
hatırlayınız, üç gün önce bir yakalama kararı çıkardı değil mi bu özel 
görevlendirilmiş mahkemelerden bir tanesi. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz, biz 
mi bilmiyoruz bu işi bilmiyorum. 98. maddeye bakıyoruz, 3. fıkrayı açıyoruz, 
diyor ki bize; kovuşturma evresinde sadece kaçak sanık hakkında yakalama 
kararı verilebilir değil mi? Madde açık. Peki, ne yaptılar? Dava açılmıştı 
biliyorsunuz, kovuşturma evresine geçilmişti yani ve insanlara tebligat 
çıkarttılar, şu tarihte duruşmanız var gelin. Şimdi kaçağın kim olduğu da CMK 
246 ve devamı maddelerde çok açık tarif  edilmiş, kendisine ulaşılamayan kişi. 
Bunlara ulaşmışsınız, kaçak değiller, orası kesin. Peki, kanun da size ancak 
kaçak sanık hakkında yakalama kararı verebilme yetkisi veriyorken, şekli 
anlamda dahi bu normu çiğneyerek bunu nasıl çıkarttınız? Böyle korkunç bir 
yapıdan bahsediyoruz. 

Bir de bakın, iki ve üçüncü örnekler. Burası bir vakum, vakum vardır ya, 
her şeyi görev alanına çekip hemen bir vakum. Dikkat ediyor musunuz, niye 
bir takım insanlar –kim oldukları malum- sürekli olarak bu yerler görevlidir diye 
takla atıyorlar. Acaba bunlar çok daha iyi yargılama yaptıkları için, çok daha 
güvenceli oldukları için mi? Hayır canım tek bir sebeple, burada senaryo belli. 

396



Örgüt isnadı –birazdan ona da geleceğim- örgüt, gözaltı, sorgu, sevk, tutuklama, 
itiraz, ret, uzunca bir süre tutma, bu gayet açık. Güzel de, bu kadar basit bir 
şey değil. Bazı gelişmeler hayırlı, tırnak içinde söylüyorum. Zannediliyordu ki 
bu mahkemeler sadece belirli muhalifleri veya şunları bunları çarpar. Bak kimi 
çarpacağı hiç belli olmaz. Sabahki oturumda Sevgili Genel Sekreterimiz 
Hüseyin Özbek çok güzel bir şey söyledi. Hani Milli Piyangonun var ya 
çekilişleri, her ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda. Bu da her ayın 30 günü de kime 
çıkacağı belli olmaz şimdi, hiç belli olmaz.

Şike ve teşvik, şimdi nasıl? Allah aşkına biri bana izah etsin, nasıl oluyor da 
özel görevlendirilmiş mahkeme bu davaya bakabiliyor. Şimdi örgüt diyorsak, 
beni bildiğim 220'deki örgütte görev asliye cezada. Peki, nasıl bu mahkemeni 
görev alanına giriyor? 250'ye göre ancak bu haksız ekonomik çıkar sağlamak 
amacıyla kurulmuş olacak bu örgüt ve üstelik o da yetmiyor, o faaliyeti 
çerçevesinde de cebir ve şiddet, tehdit uygulayacak. Şimdi baktığınız zaman, 
diyelim ki böyle bir örgüt kuruldu, şike ve teşvik primi bakımından haksız 
çıkar sağlama diye, çünkü oradaki haksız çıkar sağlama mafya tipi örgütü ifade 
ediyor. Böyle bir şey zaten yapısal olarak mümkün değil. Kaldı ki teşvik ve 
şike, tıpkı rüşvet suçu gibidir, yani yapısal anlamda. Silah dayayarak filan 
yapılmaz bu işler, bu işler anlaşarak, anlaşarak güzelce yapılır. 

Yapısal olarak yine mümkün değil, nasıl bu mahkeme görüyor bu davayı. 
Kimsenin de gıkı çıkmıyor, nasıl bu mahkeme görüyor? Son örnek işte 
yaşadığımız canlı örnek. Efendim Genel Kurmay Başkanıyla ilgili faaliyet 
başladı ve beklendiği gibi de tutuklandı. Bir de parantez içinde şunu da 
anlayabilmem mümkün değil. Yani bazı insanlar çıkıyorlar ekranlara, koca 
koca insanlar, Türkiye demokratikleşiyor, normalleşiyor, sivilleşiyor, vesaire 
ve bu tutuklamalar yerinde. Özgürlükten bahsediyorsanız tutuklamaları nasıl 
alkışlarsınız, bunun neresi normalleşme?

Şimdi efendim hikâyeyi biliyoruz hepimiz, Anayasa değişikliğine rağmen 
yok böyle bu mahkeme görevli. 145 açık, bu yorum filan gerektirmeyen bir 
şey. Komutanların yargılamam yeri yüce divan, göreviyle ilgili suçlardan. 
Çarpıtma şu: Efendim diyorlar göreviyle ilgili, görevine mi giriyor bu? 
Girmiyor, o zaman o. İyi de bu mantıkla zaten bu madde hiç uygulanamaz ki. 
Çünkü hangi suçu isnat ederseniz edin, sonuçta o suç hiçbir zaman görev 
alanında olmayacağına göre, bu madde de hiç uygulanmayacak demektir. 

Bu zaten açık değil mi? Bu şu anlamdadır: Yani o kişinin işgal ettiği 
mevkiinden kaynaklanan, o faaliyeti sırasında işlenen fiil demek o, gayet açık. 
İşte Sevgili Metin'de kaç kere söyledi. Yani şimdi siz Cumhurbaşkanını vatana 
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ihanetten yüce divanda yargılayınca görevi arasında mı yani 
Cumhurbaşkanının? İhanet etmek vatana ya da Mesut Yılmaz yargılandığında 
yüce divanda, ihaleye fesat karıştırma gibi bir görevi mi vardı? Gayet basittir, bu 
görevi dışında kalan husus ne olur biliyor musunuz? Genel Kurmay Başkanı 
gece çizgili pijamasıyla otururken, bir komşusuyla kavga eder, ağız dalaşına 
girer hakaret eder, göreviyle hiçbir ilgisi yok. Yani o faaliyet sırasında değil ya da 
karısını dövüyordur sabah akşam, ne bileyim. İşte bu göreviyle ilgili filan değil. 
O zaman elbette yüce divanda yargılanmayacaktır, ama siz birine darbeye 
teşebbüs ettin veya silahlı terör örgütü kurdun, yönetiyorsun derseniz, bu 
göreviyle ilgili olmayacak da, başka ne göreviyle ilgili olacak. Yani bu kadar 
açıktır mesele.

Bu arada tabi Türk Silahlı Kuvvetlerinin ben silahlı olduğunu biliyordum 
da, örgüt olduğunu da bu sayede öğrenmiş olduk, o da enteresan. Şimdi 
gördüğünüz gibi korkunç hukuksuz ve canavar haline gelmiş bir güçle karşı 
karşıyayız. Bakın, kimse bana çıkmaz demesin. Ben hatta hep söylüyorum, her 
muhalif  bir gün Silivri'yi tadacaktır, o hale geldi çünkü neticede. (Alkışlar)

Bir de çok akıllı oldukları için, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla 
gibi, işte CHP Genel Başkanıyla ilgili adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve o 
aslında onunla ilgili filan değil, o bizlere yönelik. Yani bak siz de böyle ileri geri 
konuşuyorsunuz, bu yargı, mahkeme vesaire, bak üstelik siz de fezlekeye de 
gerek yok, anlatabiliyor muyum? Bize mesaj veriliyor. Mesaj alınmıştır, ama 
anlaşılamamıştır ve aynen iade ediyorum ben şahsen bu mesajı. Yani bununla 
şey yapacaklarsa hiç boşuna şey yapmasınlar. (Alkışlar)

Bakın hesaplaşma, yüzleşme, vesaire evet bir hesaplaşma var doğru, ama 
bu hesaplaşma geçmişle ilgili filan değil, gayet açıktır bu. Bu hesaplaşma 
tamamıyla 1923'le hesaplaşmadır. Bu mahkemelerde şimdi bunun vasıtası, 
aracı haline getirilmişlerdir, ama diyorum kendi yarattıkları canavar, artık 
kendilerini de yeme noktasına gelmiştir. Bakın ben söylemiyorum, biz 
söyleyince belki ciddiye almıyorlar, dikkate almıyorlar. Bizim hani sözde 
referandumdan önce devamlı tartıştığımız, konuştuğumuz bir arkadaşımız 
vardı, o da burada herhalde konuşmacı, Orhan Gazi Ertekin. Ne diyor? Artık 
siyasi iktidarı da kuşattı diyor. Daha durun, daha durun, daha bu başlangıç.

Şimdi freni patlamış bir kamyon var karşımızda. Nerede durur, kimi ezer, 
ne yapar, hiç kimse bilemez, şimdi bu canavarı yarattık. Dolayısıyla ben bu 
mahkemelerle ilgili -tırnak içinde hep tabi- şunları da ifade edip, söylenecek çok 
şey var, ama bazen kısa vermek lazım mesajı. Teknik özelikler benim için 
dediğim gibi çok önemli değil, ama bir-iki husus daha kaldı.
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Bir, şimdi İncal kararının hatırlıyorsunuz. Yani subay üyeler, asker üyeler 

varken mahkemede İncal kararı çıktı ve onun üzerine biliyorsunuz 

DGM'lerden o asker kişiler çıkmıştı. Tabi şunu da söyleyeyim, bizde her olaya 

çok şekli bakılıyor. Ben açık söylüyorum, ben askeri savcı olarak da görev 

yaptım. Yemin ediyorum, eski dönem hâkimler söz konusu olsa, bana 

sorsalardı ki askeri mahkeme önünde mi yargılanmak istersin, sivil mahkeme 

mi? Kesinlikle açık ara askeri mahkeme derdim. Hiçbir kimsenin 

savunmasına müdahale edilmeyen, saatlerce savunma yapılabilen ve yine 

hatırlatırım, daha henüz bizim CMK 135'ler, şunlar bunlar yokken, hukuka 

aykırı delil diye bir şey, kavram yokken Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununda, Askeri Yargıtay yorum içtihat yoluyla bunu çıkartmış ve 

uyguluyordu.

Her neyse askeri tabi üye, ama ne dedi İncal kararında? Bunlar asker diye 

demedi, o kararı lütfen herkes doğru düzgün okusun. Şunu söyledi, bunlar 

tarafsız değildir de demedi, şunu söyledi: Dedi ki, bu kişilerin atanması, terfisi, 

vesairesinde üstleriyle olan bağlılığı ve bağlantıları kişilerde tarafsız 

olamayacakları hususunda makul bir şüphe yaratmaktadır ve o şüphenin 

kendisi de yeterlidir. Şimdi bu ifade sadece asker üyeyle ilgili değildir. Bakın 

250. madde, eğer burada bu hâkimler için, -başkaları için yok- ek birtakım 

teminatlar getirmiş. Ne oluyoruz, başka hâkimlerle mi karşı karşıyayız? Bir 

kere bu korkunç bir şeydir. Yani diğer hâkimlerin yeterli teminata sahip 

olmadıklarının bizzat kanun koyucu tarafından ikrarıdır bu. O zaman bu 

yapıda benim, bu kişilerin, bu hâkimlerin tarafsız olamayacakları hususunda 

şüphe duymam için yine yeterli ve makul şüphe mevcuttur. 

Hele ki, ne kadar ilginç değil mi? Tutuklamaların yüzde 60'ını 

gerçekleştiren bir hâkim Yargıtay'a gitti, güzel. Bütün Türkiye için dinleme 

kararı veren hâkimlerden birisi ki, sonra kozmik odanın aranması kararını da 

vermişti. Bu arada aklıma geldi, ne oldu bu Sayın Bakanımıza olan suikast 

teşebbüse, ne oldu? Bir dava filan açıldı mı acaba? Ben ikinci sınıf  öğrencisine 

şu an daha teşebbüsü anlatmadan sorduğumda, hocam herhalde bizimle 

dalga geçiyorsunuz diyorlar yani, bu teşebbüs müdür diye, ama maksat hasıl 

olmuştur, Yargıtay'da. Efendim tam duruşmadan önce hâkim alınıyor. 

Eskiden olsa düşünün siz, kıyamet kopmuştu, eski kurul döneminde olsa 

kıyametler kopmuştu. Hiç duyuyor muyuz artık böyle jüristokrasi filan. Bir de 

öyle bir şey çıktı, yargı çözer. Neyi çözeceği önemli, bu haliyle yargı Türkiye'yi 

çözüyor, Türkiye'yi, geçtim ben onu. 15 tane hâkimle Türkiye'yi çözüyorlar. 
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(Alkışlar)

Şimdi o yüzden burada İncal kararında ne deniyorsa aynen mevcut. Yani 

az önce söylediğim gibi, yani açık açık insanlarla tartışmaya giren, savunmayı 

istediği gibi keyfi vaziyette kısıtlayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Tesadüf  

müdür bütün tahliye kararı veren ya da tutuklama istemini reddeden 

hâkimlerin bulundukları yerden alınması, nerede insaf, nerede vicdan? 

Nerede tutuklama kararlarında gerekçe? Gerekçeyi de geçtim, iki sene önce 

tutuklayıp bıraktığınız, bırakmışsanız eğer bir insanı, artık kaçma şüphesini 

görmüyorsunuz, delilleri karartma şüphesini görmüyorsunuz demektir. Ne 

değişti de iki sene sonra tekrar tutukluyorsunuz.

Bakın üç sene geçmiş, yargılama yapılıyor, halen delilleri karartabilir diye 

tutukluyorsunuz. Benim bildiğim dava açılınca zaten deliller toplanmıştır ya 

da acaba sizler, yeni deliller çıkacağından bu kadar emin misiniz, bizim 

bilmediklerimizi mi biliyorsunuz? Hangi karanlık köşelerde elinizde daha 

henüz kaç tane gizli ya da izli tanığınız var? Ha işte, hiç kimse artık güvende 

değil. Herkes örgüt, her taşın altında bir örgüt var. Bak örgüt, örgüt, örgüt, 

her yerde örgüt var. (Alkışlar)

Biliyorsunuz Adamo'nun şarkısı vardır “her yerde kar var” şimdi ne? Her 

yerde örgüt var, cezaevim senin bu gece. (Alkışlar)

Şimdi buraya geldik, yani öğrenci parasız eğitim istiyoruz diye pankart 

açar örgüt, Hopa şeylerini protesto edersin örgüt, her şey örgüt. Şimdi bu 

korkunç bir şey ve biliyorsunuz bir tane de gizli tanık tadından yenmez. Hiç 

birimizin bir şeyi yok, bir güvenliği yok, bir güvencesi yok. Hani bunu 

korktuğum için, şey yaptığım için söylemiyorum. Ne olacak işte, biz de güzel 

sözler var, ölümden öte köy, Silivri'den öte ilçe mi var, o problem değil, ama 

hiç kimsenin hukuk güvenliği yok. Bir tane gizli tanık, ben bunu görmüştüm, 

bu da böyle, telefon konuşmaları. O da çok hoş, şimdi iddianameyi 

okuyorsunuz Oda TV'de, bir türlü şeye gelemiyorsunuz yahu, fiil nedir peki 

isnat edilen, o yok. Filancanın filancayla konuştuğu, filancanın filancaya böyle 

böyle böyle dediği, onun da böyle böyle yanıt verdiği. Tamam, öyle yapmışlar, 

ne peki bu? Örgüt, örgüt, beraber konuşuyoruz.

Ondan sonra da bizim yandaşlar birbirlerine sarılıp, bu ne demokrasi 

Allah'ım diye, yani o mahur beste çalar, yandaşla ben ağlaşırız, aynen böyle 

yani, böyle bir skandal. (Alkışlar)

Şimdi o yüzden son söyleyeceğim şey şudur: Bu hâkimlere de, bu 

savcılara da bir çift yine lafım olacak. Bir kere bakım benim aylar önce ileri 
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faşizm dediğim buydu işte. Bakın, ileri faşizm şu: Eğer zulüm hukuksuzluk, 

görünürde şekli bir yargı eliyle meşrulaştırılırsa, uygulanırsa, gideceğiniz bir 

yer yok, işte bu çok vahimdir bakın. Bu asker postalından, asker faşizminden 

çok daha tehlikelidir. İşte sivil dikta budur, askeri diktalara karşı çıkıldığı 

kadar, bunlara da karşı çıkılsın. Ha 12 Eylül'le hesaplaşıyorlarmış şimdi, ben 

de dedim ki ve diyorum ki; yüreğiniz yetiyorsa o 12 Eylül'ün arkasındaki güçle 

de hesaplaşın da görelim, o güçle de hesaplaşın bakayım. Onu takip edeceğiz. 

(Alkışlar)

Söyleyeceğim şu bu hâkimlere: Herkes zannediyor ki, bugünler böyle 

kalacak, bugünler geçmeyecek. Önce şunu söyleyeyim, herkes bugünlerde bu 

hukuksuzluk döneminde ne yaptığıyla, ne yapmadığıyla açık söylüyorum, 

onuruyla onursuzluğuyla tarihe geçecek, ama bu kadar yetmez, ama evet bu 

tamam. Kanundaki bu hükümler, insanlara hâkim ve savcılara verilmiş, içini 

istedikleri gibi doldurabilecekleri birer açık çek filan değildir. Dolayısıyla bu 

hükümler burada dururken, açıkça görev aşımı gaspı, yetki gaspı yapanlar ve 

o tutuklama kararlarına bu şekilde imza atanların hepsi, hem görevi kötüye 

kullanma suçunu, hem de hürriyeti tahdit suçunu açıkça işliyorlar, bunun da 

bir gün hesabı hukuken sorulur, sorulacaktır. Bir farkla ki, bu hesap 

sorulurken –orada intikamcı olmamak lazım- kendilerine onların tanımadığı, 

adil yargılanma hakları sonuna kadar tanınarak bu hesap sorulmalıdır ve 

sorulacaktır. Hiçbir kuşkum yok, hiçbir kuşkum yok. (Alkışlar)

O yüzden şununla bitireyim, bir küçük anekdottur, kimden alıntı 

bilmiyorum, bir üstadımızdan ben de, Adana'daki mali kongrede 

dinlemiştim, çok etkilemişti beni, isteyen kişi üstüne alınsın. Belki duydunuz 

çoğunuz, ama bence bugüne çok oturan bir şey. Biliyorsunuz rüzgârla onur, 

haysiyet sohbet ediyorlarmış. Rüzgâr demiş ki, ya onur kardeş demiş, ben çok 

gezerim biliyorsun. Bir eserim Kanada, bir eserim Hong Kong, bir eserim 

Pensilvanya, yani bunları şöyle şöyle gördüm, anlatmış. Sen de şimdi anlat 

demiş, sen nereleri gördün, biraz bana anlat demiş. Onur da demiş ki, rüzgar 

kardeş demiş, ben biraz farklıyım demiş, bir gidersem bir daha da dönmem. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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Av. Arzu Şenyurt  AKDAĞ
Ankara Barosu

Engelli kadınlar  gerek engelli olmaktan gereksede kadın olmaktan 

kaynaklı daha dezavantajlı bir durumdadır. engelliliğin yanı sıra kadın olmanın 

getirdiği ayrımcı tutumların ve kalıp yargıların sürekli baskısı altındadır. 

Toplumsal cinsiyet dayatmaları sonucu doğan cinsiyet eşitsizliği engelli 

bir kadında  daha ağır bir etki yaratmaktadır. Örneğin engelli kız bebekler 

çoğunlukla eve kapatılmakta, eğitim çağına geldiğinde ya hiç eğitim 

alamamakta yada askari bir seviyede sözgelimi sadece ilk öğreniminin 

ardından tekrar kapatıldığı eve geri dönmektedir.engelli kadınlarla ilgili çok 

fazla yanlış inanış ve kalıp yargılar bulunmaktadır. Engelli kadınlar kendi 

kendilerine yetemeyen,başkalarına fazlasıyla muhtaç, çocuklar gibi naif,  

acınması gereken, evden çıkmamaları tercih edilen, çalışmaması gereken, aile 

kuramayan, iyi ebeveyn olamayan, aseksüel breyler olarak algılanmaktadır. 

engelli kadınların temel hak ve özgürlükleri çoğu zaman ihlal edilmektedir. 

Özellikle zihinsel engelli kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere işkence ve 

zalimane davranışlara maruz bırakılmama hakkı olmak üzere eğitim,  

istihdam sağlık gibi en temel haklardan yeterince yararlanamamaktadırlar. 

Engelli kadınların hem ev içinde hem de ev dışında şiddete uğramaya, 

yaralanmaya veya sömürüye, ihmale, kötü muameleye veya istismara maruz 

kalma riski daha fazladır. Engelli hakları konusunda ülkwemizde ve dünyada 

son yıllarda insan hakları temelli bir bakışla engellilik meselesi ele alınmaya 

başlanmıştır. Engelliler ile ilgili hala günümüzdede terk edilmemiş genelde 

yardım temelli bir anlayış karşısında gittikçe yükselen hak temelli bir 

yaklaşımın gelişmekte olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Özellikle b.m. 

engelli hakları sözleşmesi bu alanda bir çığır açmıştır. Bu gelişmelerden sonra 

ülkemizdede engelliler ile ilgili eşitlik ve ayrımcılık yasağı olgusu önemli bir 

405



hale gelmiştir. Engelli kadınlar ile ilgili olarak ise son yıllarda çalışmaların yeni 

yeni başladığı görülmektedir. Engelli kadın olgusu yine b.m. engelli hakları 

sözleşmesinde genel ilkeleri düzenleyen madde 3 te kadın erkek eşitliğine 

vurgu yapılırken 6. maddesi ndekadınlara ayrımcılık yasağı ve taraf  devletlerin 

yükümlülüklerine atıf  yapılmıştır.  
İnsan Haklarına Saygı Göstermek, Onları Korumak ve Yerine Getirmek 

devletlerin bütün insan hakları ile ilgili uluslar arası sözeşmelerde en başat 
yükümlülüklerindendir. Söz gelimi şiddet gören bir engelli kadının gerekli 
erişimin sağlanmaması durumunda kadın sığınma evine yerleşemeyeceği 
açıktır. 

> Aile içi şiddet ve istismara maruz kalan kadınlar için hizmet veren

> sığınmaevlerinin kapısı, şiddete maruz kalan engelli kadınlar için

> kapalı. Oysa Türkiye'de birçok engelli kadın, engelli olmayan

> hemcinsleri gibi, eşleri tarafından kötü muamele ve şiddet görüyor,

> istismara uğruyor. Bu kadınlara sığınmaevlerinin kapalı olmasının

> nedeni ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 

(SHÇEK)

> 'Kadın Konukevleri Yönetmeliği'.

> 1998 tarihli yönetmeliğe göre kendi işini göremeyecek bir engele

> sahip, ruh sağlığı bozuk, bulaşıcı ya da sürekli tedaviyi gerektiren

> ağır hastalığı olan, engeli yüzünden sürekli bakıma ihtiyaç duyan

> kadınlar, şiddete maruz bile kalsalar kadın sığınmaevlerine kabul

> edilmiyor.

Yönetmeliğin 'Kadın Konukevlerine Kabul Edilmeyecek Kadınlar'
> başlığını içeren 9. maddesinin d fıkrasına göre 'ruh sağlığı bozuk'

sonradan engelli olan kadınların, eşleri tarafından, işe 

yaramadıkları

> gerekçesiyle, üstüne kuma getirilmesi gibi durumlara bağlı 

olarak daha

> çok şiddet, hakaret, cinsel istismar ve kötü muameleye maruz 

kaldıkları görülmektedir. 

> Yönetmelik yüzünden, engelli bir kadın kocasından şiddet 

gördüğünde,

> barınma, adres gizliliği, hukuki ve istihdam desteği gibi

> hizmetlerden, engelli olmayan kadınlar gibi sığınmaevine 

başvurarak

> faydalanamıyor. 
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> olan kadınlar, e fıkrasına göre 'zihinsel özürlü kadınlar', g
> fıkrasına göre de 'korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, beden
> fonksiyonlarında, günlük yaşama faaliyetlerini bağımsız yapmalarına
> engel olacak düzeyde özrü olanlar, bulaşıcı ve sürekli tıbbi tedaviyi
> gerektirir ağır hastalığı olanlar ve benzeri özel ve sürekli bakıma
> ihtiyacı olan' kadınlar yer alıyor.

Engelli çocuklarla ilgili duruma bakıldığında çocuk henüz doğmadan 
eğer engelli olduğu öğrenildiyse aile tarafından hem anne hemde çocuk 
dışlanmaya başlanmakta. Doğumdan itibaren çocuğun gerekli gelişimsel 
ihtiyaçları karşılanamadığı gibi toplumada dahil edilmemekte eve 
hapsedilmektedir. 

Çocuk hakları bir çocuğun hayatının dört ana yönünü kapsar ve bu haklar 
engelli çocuklar için de eşit şekilde uygulanabilir: hayatta kalma hakkı, gelişim 
hakkı, tehlikelerden korunma hakkı ve katılım hakkı.

Engelli  Çocukların Önündeki Engeller
Doğumdan Önce

1.    Sağlıksız anne ve kötü beslenme
2.    Yoksulluk

3.    Ebeveynlerin yeterli özeni göstermemesi

4.    Doğum öncesi tarama ve hamileliğin sonlandırılması Doğumda

5.    Gerekli tıbbi tedaviden mahrumiyet

6.    Ebeveynler tarafından reddedilme riski

7.    Kuruma yerleştirilme Doğumdan sonra

8.    Kuruma yerleştirilme
9.    Evde tecrit ve topluluktan tecrit edilme
10. Eğitim hakkından ve diğer pek çok insan hakkından mahrum 

bırakılma
11.  Bazıları acı verici ve gereksiz olan sürekli tıbbi tedavi riski
Hayatlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olamama 

Toplumsal yaşam çoğunluğun ya da güçlü olanın gereksinimlerini 

karşılayacak biçimde şekillendiğinden yaşlı olmak- genç olmaktan, engelli 

olmak - engelli olmamaktan, göçmen olmak - yerli olmaktan dezavantajlı bir 

duruma dönüşür. Güçlünün ya da çoğunluğun ihtiyaçları doğrultusunda 

şekillenen hayat,  ayrımcı uygulamalarla “öteki”lerin yaşam alanını daraltır. 

Ayrımsız ve özgür bir dünya dileğiyle 
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Av. Kamer BEYAZTAŞ
Ankara Barosu

Engelsiz Demokratik Katılım

Engellilerin, demokratik katılımından söz edebilmek için öncelikle 

“Demokratik Katılım” kavramı üzerinde durmakta yarar vardır. Demokratik 

katılım; demokrasi olgusunun gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ve artık 

demokrasinin vazgeçilemez bir parçası haline gelen bir olgudur. Demokratik 

katılım temsili mekanizmalar için oy kullanmayı yeterli saymayan yurttaşın, 

her alanda temsili veya atanmış organların karar alma, uygulama ve denetleme 

süreçlerine katılarak etkin olma anlayışı olarak tanımlanabilir. Bu anlayış 

çoğulcu, demokratik yaklaşımı da ifade eder. Bu anlayışta azınlık kesim ve 

düşünceleri korumak da esastır. Engelliler de bir azınlık kesim olarak 

tanımlanabilir mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak düşünülebilir. Yine 

demokratik katılım, hak ve özgürlükler kavramıyla da iç içe 

değerlendirilebilecek unsurlar taşımaktadır. Bu anlamda yalnız engelliler 

değil, tüm insanların katılma haklarından söz edilebilir.

 Ancak engellilik, özel bir durum arz ettiğinden bu kesim insanların 

katılma haklarını kullanabilmeleri için özel önlemlere gereksinim vardır. Özel 

önlemler, engelli bireyi diğer bireylerle eşit kılacak yasal düzenlemelerin 

yapılması, teknolojik araç desteği, eğitim ve diğer yöntemlerle sağlanabilir. 

Ancak ülkemizde bu konuda yeterli önlemlerin alındığı söylenemez. Esasen 

Türkiye'nin de taraf  olduğu engellilere ilişkin insan hakları sözleşmeleri ve 

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Miletlerin bildirileri içinde katılma haklarına yer 

verilmiş, bu hakların gerçekleştirilmesi için taraf  devletlerin gerekli 

mekanizmaları oluşturmaları istenmektedir. Türkiye'de demokratik katılımın 
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sağlanması bakımından hemen hiçbir mekanizmanın olmadığı söylenebilir. 

Bu arada katılmanın gerçekleşebilmesi için örgütlenme hakkı 

çerçevesinde baskı kümeleri adı verilen sivil toplum örgütlerinin önemli bir 

işlev gördüklerini belirtmek gerekir. Doğal olarak engelli örgütlerinin bu 

konuda etkin rol oynayacağı kaçınılmazdır. O halde bu örgütlerin 

güçlendirilmesi, konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması, günlük yaşamda 

karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine katılımının sağlanması 

gereklidir. Bu konuda ki temel eksikliklerden birine  işaret etmekte yarar 

görüyorum: Engelli örgütleri hariç, diğer örgütlerin karar alma, uygulama ve 

denetleme organlarında çok az sayıdaki engelli sayılmazsa başka engelli 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca katılma  kavramı çoğu zaman yanlış veya eksik olarak 

değerlendirilmekte, sadece seçimlerde oy kullanma  olgusuna 

indirgenmektedir. Yine bu kavram sadece yasama ve siyasal yönetim 

düzleminde  dikkate alınmakta, sivil boyutları göz ardı edilmektedir. Başka bir 

değişle S.T.K.lar içindeki olup bitenler dikkate alınmamaktadır. Bununla 

beraber siyasal alanda da durum parlak değildir. Siyasal partilerin üye ve 

yönetimlerindeki üye sayısı ve T.B.M.M.'deki  engelli sayısı ortadadır. Siyasal 

partilerin, milletvekili adayları belirlemesindeki yöntemler engelliler için 

ayrıca olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Konunun bir yönünü demokratik bilinç oluştururken bir yönünü ise 

hukuksal kurallar oluşturmaktadır. Burada belirtelim ki; engellinin eğitimi ve 

bilgiye erişebilirliğinin sağlanması anlamlı olacaktır.  Bu çerçevede engelli 

gereksinimlerine yanıt vermesi bakımından engellilerin, Anayasa ve yasa 

yapımına katılması gerekliliği zorunlu hale gelmektedir. Yine engellilerin hak 

kullanımında Toplumsal önyargıdan doğan engeller de söz konusudur. 

Toplumsal Bilincin oluşması önündeki engelleri ve ön yargıları aşmanın yolu 

olarak her türden yönetim oluşturulurken toplumun en az yüzde onunun 

engelli olduğu dikkate alınarak,  en az yüzde on kota uygulaması önerilebilir. 

Bilinç oluşması genelde ilgililerin, özelde engellilerin ülkesel ve evrensel 

düzeyde hangi hak ve özgürlüklere sahip olduklarını bilmesiyle de olanaklıdır. 

Bu durumda onların bu türden bilgilere erişimlerinin sağlanması veya 

eğitilmeleri gereklidir. Toplumsal eğitim için gerekli araç ve yöntemlerin 

geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Kota uygulamasının ise engellilerin bu 

süreçlere katılmasını öğrenmesine yardımcı olabileceği gibi fırsat eşitsizliğini 

ortadan kaldırmak bakımından da önem taşımaktadır. Kota uygulamasının 
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oluşturulması sadece siyasal partiler için değil, serbest ve kamusal meslek 

örgütleriyle   diğer sivil örgütler için de geçerli olmalıdır. O halde konu bir 

bütünlük oluşturmaktadır. Bunlarda en başta hukuksal düzenlemeleri 

gerektirmektedir. Yine demokratik katılımdan söz etmek için yeniden 

vurgulamak gerekirse; sadece karar almaya değil, aynı zamanda kararların 

uygulanmasına, denetim mekanizmalarının oluşturulmasına gerek vardır ve 

bu mekanizmalara katılmak da önem taşımaktadır. Bu katılımın 

gerçekleşmemesi halinde alınan kararların yaşama geçip geçmediği ve doğru 

uygulanıp uygulanmadığı anlaşılamaz. 

 Bu arada belirtelim ki, yaklaşımlar geliştirilirken haklarında karar alınacak 

ilgililerin yani engellilerin görüşlerinin dikkate alınması gereklidir. Bu 

çerçevede engelli veya engelli örgütlerin katılımıyla, kararları bağlayıcı ya da 

etkili olan danışma kurulları oluşturulmalıdır. Aksi durumda karar veya 

uygulamaların gereksinmelere yanıt vermemesi sonucu ortaya çıkabilir. 

Ancak bu cümleden engellilerin katılma haklarının yalnızca engellilik 

konusuyla sınırlı olduğu yanılgısı oluşmamalıdır.  Çünkü engelli de bir insan 

olarak tüm insan haklarının kendisi içim sağlanmasını ister. Esasen engelli 

hakları da, insan haklarının, engellilere, engelsiz hale getirmek için tüm 

önlemlerin alınması olarak düşünülebilir. 

Katılım açısından fiziki erişebilirlik ve bilgiye erişebilirlik önem arz 

etmektedir. Engellinin yaşamın tüm alanlarına ulaşmaması halinde, engelsiz 

bireylerle eşit konumda olması beklenemez. Örneğin, karar alma ortamına 

ulaşamaması halinde karar alma sürecine katılamayacağı gibi, kararın 

uygulanıp uygulanmadığını yerinde de izleyemez. Bilgiye erişemediğinde ise 

bilgisizlik nedeniyle durumları doğru değerlendiremeyecektir. Her iki sorun 

da değişik araçlarla yani ulaşım ve teknolojik materyallerle aşılabilir. 

Erişebilirliğin gerçekleşmemesi halinde engellilerin fırsat eşitliğine sahip 

olmaları beklenemez. Bu anlamda belediyelere bazı görevler verilmişse de 

yeterli çabanın gösterildiği, engelli birey ve örgütleriyle işbirliği yapıldığı 

söylenemez. Bunun için yasalarda öngörülmüş bir mekanizma da 

bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde ne gibi 

sonuçların ortaya çıkacağına dönük bir açıklık da yoktur. Yasaların bu 

çerçevede uygulamayı zorunlu hale getirecek şekilde düzenlenmesine gerek 

vardır. Belediyelerin, engelli birimlerinin, daha etkin bir biçimde engelli birey 

ve örgütlerinin karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine katılımının 

sağlanması gereklidir. Öte yandan yasalardaki düzenlemelerin yaşama 
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geçirilmemesi karşısında yargısal kararların katılımın sağlanmasında önem 

taşıyacağı kuşkusuzdur.  

Her ne kadar demokratik katılım açısından tek başına yeterli olmasa da 

seçimde oy kullanma koşullarının ve seçim süreçlerine katılmanın fırsat 

eşitliğine uygun olarak engelsiz hale getirilmesi gereklidir. Seçimler ise sadece 

genel, yerel ve referandum gibi ülkesel büyüklükteki oylama ve seçim 

süreçlerine indirgenmemeli tüm örgütsel yapılar için dikkate alınmalıdır. 

Burada bir kaç temel sorunla karşı karşıya gelinmektedir. Bunlar: Ortopedik 

engellilerin oy kullanma yer ve kabinlerine ulaşması, görme engellilerin 

isterlerse başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın oy kullanabilmeleridir. 

Yine  durumun hem oy kullanma süreci hem de seçim gününden önceki 

süreçler için geçerli olmak üzere tanıtıcı materyallerin görme ve işitme 

engellilerin gereksinmelerine uygun olmadığı görülmektedir. Ülkemizde tüm 

bu konularda da engelsizlik olduğu söylenemez. Ortopedik engellilerin, YSK 

tarafından sağlanacak araçlarla oy kullanma yerlerine taşınması, oy kullanma 

kabinlerine ulaştırılması ve görme engelliler için kabartma oy kullanımı veya 

değişik yöntemler uygulanarak oy kullanmalarının sağlanması, tanıtıcı 

materyallerin görme ve işitme engellilerin gereksinimlerine uygun hale 

getirilmesiyle sorun aşılabilir. Ayrıca okuma - yazma bilmeyen engelliler için 

de yaklaşımlar geliştirilmesi gereklidir. Yine zihinsel engellilerin seçmen 

sıfatlarıyla ilgili olarak engellilik durumun ayrıntılarıyla incelenmesi gerektiği 

konunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Burada  benim de seçimle ilgili 

konularla ilgili olarak yararlandığım; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin 

12.06.2011 tarihinde yapılan 24. Dönem milletvekili seçimlerine ilişkin olarak 

engelliler de dahil olmak üzere Dezavantajlı kesimleri kapsayan gözlemlerini 

içeren raporun dikkate değer tespitler içerdiğine işaret etmekte yarar vardır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi günümüzde demokratik katılım bakımından 

baskı kümeleri kavramı öne çıkmış, görsel ve yazılı yayın  bir kuvvet olarak 

algılanır olmuştur. Anılan yapılanmaların araçsal nitelikleri demokratik 

katılımın gerçekleşmesi bakımından işlev görmektedir. Bu çerçevede 

düşüncenin bu araçlarla yaygınlaşmasının sağlanması düzleminde Düşünce 

özgürlüğü olgusu öne çıkmaktadır. Düşünce özgürlüğü aynı zamanda 

düşünceyi yaymayı da içerdiğinden görüşleri kitlelere ulaştırmak önemli 

olmaktadır. Böylelikle kamuoyu oluşturularak bir anlamda bir etki yaratılmakta 

ve katılma sonucu ortaya çıkmaktadır. Engellilerin, STK' larda olduğu gibi ( 

baskı kümelerindeki katılımı) özel veya kamusal basın ve yayın organlarına 
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katılımı da oldukça zayıftır. Bu alanlarda da katılım mekanizmalarının 

oluşturulması halinde  etkin bir durum oluşacağı kuşkusuzdur. 

Engellilere yönelik yaklaşımlar geliştirilirken engelli örgütleri ile o alanda 

araştırma yapan engellilerin süreçlere katılması ve konuyla ilgili tüm 

araştırmacılara kaynak ayrılması da katılım açısından önem taşımaktadır. Bu 

kaynakların özel ve kamu kuruluşlarınca sağlanması beklenmektedir.

 Yukarıda anlatım bulan açıklama ve öneriler bir zemin olarak kabul 

edilerek sorunları aşmanın uzun süre alacağı dikkate alınarak yaklaşım 

geliştirme, tartışma ve çabaların sürdürülmesinde yarar vardır. 
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Av. Ömer İnal DURMUŞ
Ankara Barosu

ULUSAL MEVZUATTA ÖZÜRLÜLÜK

Açıklamalarımıza başlamadan konumuzu oluşturan kişilerin 

kanunlardaki tanımına yer vermek gerekir.5378 sayılı kanunun 3. maddesinin 

a fıkrasında, Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 

karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmıştır.

Sayıları milyonlara ulaşan değişik nitelikteki özürlü yurttaşın sosyal, 

ekonomik ve kültürel sorunlarına çözüm aranmaktadır. Bu çözüm aranırken,  

sakatlığın büyük ölçüde önlenebilir nedenlerin(akraba evliliği, iş ve trafik 

kazaları, kimyasal ve nükleer çevre kirliliği) önlenememesinden ortaya çıktığı 

temel alınmalıdır. Anayasamızın 56. maddesi bireylerin ruh ve beden 

sağlıklarının korunmasını devlete görev olarak vermiştir. Sakatlığı ortaya 

çıkaran nedenlerin önlenmesi anayasamıza göre devletin bir görevidir. 

Görevini yerine getirmeyen, getiremeyen devletin, sakatlığın ağır sonuçlarını 

gidermek, tazmin yükümlülüğünün gereğidir. görevi bu yükümlülüğü yerine 

getirmek olanların 'sana iş verdik daha ne istiyorsun' diyerek hakkını talep 

edenleri nankörlük imasıyla suçlayanlarla sorunları çözmek oldukça zor 

görünmektedir.

Özürlülerin demokratik mücadele sürecini kısaca gözden geçirmeden 

konunun tarihi sürecine ve uluslararası boyutuna bakalım. Artık ürün 

üretemeyen ilkel topluluklarda, varlıklarını savaşla sürdüren devletlerde 
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sakatların yaşama şansının olmadığını, bunların yüksek dağ zirvelerinde 

ölüme terk edildiğini ilkokul tarih bilgimizden hatırlıyoruz. Ortaçağın 

karanlığında özürlülerin doğuda mücrim(Tdk sözlük: suçlu), batıda da 

günahkar olarak algılanmaları bu kişilerin gözlerden uzak tutulmalarına, 

sorunlarına ilgisiz kalınmasına neden olmuştur. Zaman zaman önyargılardan 

kurtulup saygın konuma erişen özürlülere de rastlanmıştır. Aydınlanma 

hareketiyle özürlüler doğuda ve batıda dini kurumların ve vakıfların 

korumasından yararlanmıştır. 19. yüzyıl boyunca 'Bırakınız Yapsınlar 

Bırakınız Geçsinler' anlayışının vahşi uygulaması sonucu iş kazalarında ortaya 

çıkan acıklı durum, bu yüzyılın son çeyreğinde Bismark döneminde 

Prusyadan başlayarak kuzey Avrupa ülkelerinde sosyal güvenliğin ilk 

adımlarıyla iş kazalarında sakatlananların acıklı durumu önlenmeye 

çalışılmıştır. Yaşam koşullarını iyileştirmek ve sorunlara çözüm bulmak için 

bildiğimiz kadarıyla ilk uluslararası toplantı 1902 yılında Brükselde 

yapılmıştır. Toplantıya Osmanlı Devleti de bir temsilci göndermiştir. 

Toplantıda alınan kararların uygulanmasını, akabinde çıkan dünya savaşı ve 

ekonomik bunalım önlemiştir. Birleşmiş Milletler fırsat eşitliği için Standart 

Kurallar Bildirgesini kabul ederek, Uluslararası Çalışma Örgütü, mesleki 

eğitim ve istihdam konusunda sakat kişilerin haklarıyla ilgili düzenlemelere 

yer vermiş, Avrupa Birliği birçok talimat yayınlamıştır. Avrupa Birliğinin 

Türkiye ilerleme raporlarında özürlüler ile ilgili sorunlara da önemli yer 

verilmiştir. 1996 yılında Kanadanın Toronto şehrinde toplanan Dünya 

Körler Birliği genel kurul toplantısında ülkemiz delegasyonunun teklifiyle 

fırsat eşitliği için Standart Kurallar Bildirgesinin Birleşmiş Milletler çatısı 

altında uluslararası sözleşme haline getirilmesi teklifi yapılmış, kabul edilen 

teklifin hayata geçmesi için seçilen yönetim kuruluna görev verilmiştir. Başka 

çabaların da katkısıyla 13.12.2006 tarihinde bu sözleşme Birleşmiş Milletlerce 

kabul edilmiş, 80 sayıda devletin onamasıyla yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz 

30.03.2007 tarihinde onama sürecini tamamlayarak sözleşmeye taraf  

olmuştur. Türkiye 5825 sayılı kanun ile sözleşmeyi uygun bulmuş, 28.09.2009 

Bakanlar Kurulu tarafından yürürlük tarihi olarak tespit edilmiştir. Sözleşme 

28.10.2009 tarihinde Türkiye açından uygulanabilir olarak kabul edilmiştir.

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun köylerde yaşaması ve 

sanayileşmenin yokluğu, uzun süre özürlülerin bir araya gelmelerine, 

demokratik yaşamda örgütlü bir şekilde yer alarak taleplerini ileri sürmelerine 

meydan vermemiştir. Dernek biçiminde ortaya çıkan özürlü örgütlerinde ilk 
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başlarda varlıklı ailelere mensup üst düzey bürokrat eşi hanımlar görev almış 

hayır sahiplerinden elde ettikleri veya da halktan topladıkları ile çevrelerinde 

bulunan özürlülere açlıktan ölmeyi önleyecek ölçülerde yardımlar 

sağlanmıştır. Yardımlar gelir farklılığına ve sömürüye yönelen tepkiyi 

önlerken, özürlülerin yönetiminde demokratik mücadeleyi amaçlayan 

örgütlerin oluşmasını da uzun süre geciktirmiştir. İlk demokratik ve grupsal 

eylem Demokrat Parti önde gelenlerinin tavassutu ile Ankara et-balık 

kombinasında işe giren özürlülerin anlaşılamayan bir nedenle işten 

çıkarılmaları üzerine, 1962-63 yıllarında Ankarada ki protesto eylemleri 

olmuştur. Özürlülerin içinde bulundukları yoksulluğa halkın gösterdiği ilgi, 

derneklerde özürlülerce gerekli denetimin sağlanamaması, özürlü 

derneklerini maddi sömürünün aracı haline getirmiştir. Sömürü günümüzde 

de değişik boyut ve biçimlerde varlığını sürdürmektedir.

İkinci dünya savaşı sonrası Avrupada gelişip güçlenen sosyal devlet 

anlayışı sınırlarımızı aşarak 1960 lı yılların başlarında ülkemize ulaşmıştır. 

1960 anayasasının yarattığı özgürlük ortamında gelişen ve etkisini arttıran sol 

ideolojiler işçi ve öğrencilerin yanı sıra bunlar arasında bulunan özürlüleri de 

etkilemiştir. Artık özürlülerde eğitim ve istihdam alanında ki istekler etrafında 

örgütlenmeye, taleplerini eylemlerle dile getirmeye başlamışlardır. O güne 

kadar seçkinci çevrenin, sorunları, merhamet sahiplerinin yardımıyla çözme 

anlayışını reddederek, bu çevreleri bir kenara iterek, sosyal devlet gereklerinin 

yerine getirilmesini isteyen, kendi sözcülüklerini yapmayı amaçlayan adımlar 

atmışlardır.

Çekirdeğini arkadaş grubunun oluşturduğu bir topluluk,  planlı ve 

hazırlıklı ilk eylemini 1969 Nisan ayında körler okulunun açılış yıldönümü 

töreninde mili eğitim bakanının önünde, sahne mikrofonundan ve seyirciler 

arasından hazırladıkları bildiriyi okuyarak ve dağıtarak gerçekleştirdi. Devam 

eden hareketlilik gençlik hareketinin desteği ile 1969 yılı mayıs sonunda 

yüzlerce özürlünün katıldığı, sloganların atıldığı, pankartların açıldığı o günün 

güzergahında saatlerce süren yürüyüş, demokratik ve devrimci tepkinin 

başlangıcı oldu. Eylemler 1475 sayılı iş yasasının 25. maddesi ile özürlülere iş 

yerlerinde %2 oranında kota ayrılmasını, 2022 sayılı yasa ile de muhtaç 

özürlülerin çok düşük miktarlarda da olsa sürekli bir aylığa kavuşmasının 

önünü açtı. 1976 yılında 2022 sayılı yaşlı ve muhtaç özürlülere aylık yasasının 

çıkarılmasına giden yolu başlatan toplu açlık grevleri, zafer ve güven parkında 

gerçekleştirilmiş, polisin güç kullanmasıyla da sona ermiştir. Bu eylemler 
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basında geniş şekilde yer almış, eylemin sürdüğü sırada muhalefet 

milletvekillerince destek ziyaretlerinde bulunulmuştur. Bu yıllardaki 

eylemlere öncülük eden özürlüler işçi ve öğrenci hareketlerinde de yer 

alıyorlardı. Çekirdek kadro sol siyasi hareketler içinde edindikleri 

düşünceleri, kendi alanlarında başarıyla uyguluyor başka gruplarca örnek 

alınan protesto yöntemleri geliştiriyorlardı. Eylemler bazı kazanımların elde 

edilmesiyle daha da çok taraftar bularak büyüyordu. Büyüme ve coşku 

özürlüler alanında, sosyete kulübü biçiminde faaliyet gösteren gurupların 

etkisini tamamen ortadan kaldırmayı başarmıştı. Eylemlerin basında yer 

alması ne yazık ki istismarcı gruplarında istismarını kolaylaştıran bir unsur 

olmuş, bunun önüne geçilememiştir.

Danışma meclisinin hazırladığı 1982 anayasasının 42 ve 61. 

maddelerinde özürlü haklarına yer verilmesinde 70 li yıllar boyunca süren ve 

yaygınlaşan eylemlerin katkısı yadsınamaz.

(Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve 

öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 

esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara 

aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, 

Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek 

bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır Özel ilk 

ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek 

istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî 

imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri 

amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları 

sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve 

inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa 

olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim 

kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve 

öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile 

yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla 

düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.)

(Madde 61: Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl 

ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. 
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Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı 

tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve 

sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya 

muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.Bu 

amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.)

12 Eylül darbesiyle bu süreç durdurulmuş, özürlü haklarında geriye 

gidişin ilk örneği yaşanmıştır. Aralık 1980 de 193 sayılı gelir vergisi yasasında 

değişiklikler yapılmış, bazı askeri personelin gelirleri vergi muafiyeti 

kapsamına alınırken maaş ve ücret alan özürlülerin muafiyetleri yok denecek 

düzeye indirilmiştir. Toplumu zapturap altına almayı amaçlayan, demokratik 

mücadeleyi yok etmeye çalışan askeri rejim 2908 sayılı Dernekler Kanununu 

yürürlüğe koymuştur. Bu kanunun 77. maddesi özürlü derneklerinin 

federasyonları, federasyonlarında konfederasyonu oluşturmasını zorunlu 

kılmış, bunun için gerekli alt yapı konusunda hiçbir düzenlemeye yer 

vermemiştir. Düzenleme, baştan sağma olması nedeniyle ciddi bir geçerlilik 

sağlanamamış, uygulama kavga dövüş sürdürülebilmiştir. Elde edilen 

deneyimlerden yararlanılmamıştır. 5253 sayılı yeni Dernekler Yasası 

eksikliklerin giderilerek, özürlülerin etkin denetiminin sağlandığı ulusal tipte 

kamu kurumu niteliğinde, merkezi güçlü örgütlerin kurulmasını sağlamak 

yerine; dernek enflasyonunun önünü açmış istismarı daha da 

kolaylaştırmıştır. Bunun sonucu mantar gibi özürlü derneği ortaya çıkmıştır. 

Dernekler Kanunu dernek yöneticilerinin, profosyenel yönetici olarak aylık 

almalarına olanak vermiş bundan faydalanan kişiler, dernek kaynaklarını 

ceplerine boşaltmaya başlamışlardır. Günümüzde her ilde aynı alanda ve aynı 

özür grubuna hizmet amaçlayan üç beş dernek bulunmaktadır. Bunlar güçlü 

toplum mücadelesine hizmet etmediği gibi aralarında etkin olma ve 

sömürünün tek patronluğu için bir kavgada başlatmıştır. Bu ortam kadroların 

ve kaynakların verimli kullanılmasına da engel olmaktadır. Her kafadan bir 

ses, dayanaksız, temelsiz farklı görüşler ve bireysel fantezilerin dernekler 

adına ortaya konması, yetkililerde nasıl davranacakları konusunda tedirginlik 

yaratmaktadır. 12 Eylül darbesiyle demokratik mücadeleyi başlatıp sürdüren 

çekirdek grup dağılmış, bir araya gelip toparlanma 80 li yılların ortalarını 

bulmuştur. Özürlülerin eğitiminde sağlanan nicel gelişme, derneklerde 

örgütlü özürlülerin sayısını çoğaltmış istihdamla ilgili yasaların olanakları da 

çalışan özürlü sayısını arttırmıştır. Talepler nicelikten çok nitelik konusunda, 

ayrımcı uygulamaların önlenmesi alanında yoğunlaşmıştır. Yurdun dört bir 
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yanından her gruptan yüzlerce özürlü mayıs ayındaki Sakatlar Haftasında 

Ankarada toplanarak mecliste siyasi parti grup ziyaretlerine başladılar. Bu 

ziyaretler benzer şekilde uzun yıllar tekrarlandı, ziyaretler esnasında siyasi 

parti ve hükümet yetkilileri, sorunları dinleyip, bu sorunları nasıl çözecekleri 

konusunda açıklamalar yaptılar. 1997 yılında çıkarılan üç adet(571, 572, 573 

nolu) kanun hükmünde kararname ile 10 yıl süren kanunlaştırma dönemi 

başladı. Böylece ziyaretlere bir ölçüde olumlu cevap alındı. Kararnamenin 

biri ile sorunları araştıracak, çözümleri planlayacak Özürlüler İdaresi 

kuruldu. İdarenin kuruluşu ilk anda sevinç ve heyecan yaratsa da üst düzey 

kadroların yandaşlarca, alt kadrolarında gelişi güzel doldurulması idarenin 

bekleneni vermesini önledi. Bekleneni veremeyen idarenin yöneticileri, 

konumlarını muhafaza etmek için iktidara özgüler düzen bir konuma geldi. 

Sorunlara çözüm aramak yerine, çözümsüzlük için gerekçeler oluşturmaya, 

geleceğe yönelik planlardan söz edilmeye başlandı. Hiç bir fonksiyon yerine 

getiremeyen idare, hizmetle görevlendirildiği kitleyi adlandırırken tanım 

kargaşasını bile önleyememiş, yukarıda açıkladığımız gibi yasalarımızda 

sadece özürlü tanımına yer verilmişken, birçok yerde aynı kitle için sakat, 

malul, engelli, arızalı gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu kurum 2011 yılında 

çıkarılan kanun hükmünde kararname ile bağımsız bir kurum niteliğini 

kaybederek aile ve sosyal işler bakanlığının bir birimi haline dönüştü. 10 yıllık 

süreç içerisinde başta 5378 sayılı kanun olmak üzere Sosyal Güvenlik, Vergi, 

Ceza Yasaları gibi yasalarda özürlülerle ilgili birçok düzenlemeye yer verildi. 

Açık yüreklilikle ifade etmek gerekirse özürlülere önemli imkanlar sağlayan 

bu düzenlemelerde ciddi eksiklikler olduğu gibi, özürlüler arasında 

eşitsizliklere de neden olmuştur. Bir başka sorunda yasalarımızda sadece 

özürlü tanımı yer alırken, bu kitleyle ilgili tanımı bulunmayan engelli, arızalı, 

sakat, malul gibi kelimelere yer verilmiştir. Bu kelimelerin günlük yaşamda 

aynı anlamda kullanılması bir sorun oluşturmaz oysa bu hukuk alanında 

sorun yaratacak bir yanlışlıktır. 

Meclis ziyaretlerinde yaratılan ilgi, siyaset yolunda özürlülere kapıyı 

araladı. Özürlü niteliğini öne çıkaran ve özürlülerin temsilcisi olduğunu ileri 

süren bazı kişiler milletvekili aday adayı bazıları da milletvekili oldular. Bu 

gelişme milletvekili olan arkadaşın siyasetteki ilk yılların heyecanı ile bazı 

olumlu gelişmelerin kapısını araladı. İlk dönem siyasette özürlülerin 

temsilcisi gibi davranan arkadaşın ikinci dönemdeki davranış biçimi 

özürlüler arasında siyasetin sözcüsü biçimine dönüşmüştür. Siyasi partilerin 
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yerel yönetim meclislerinde özürlülere yer vermesi, parti bünyelerinde özürlü 

komisyonları oluşturması, devrimci siyasetlerden etkilenen çekirdek 

kadronun yarım asra yaklaşan demokratik mücadelesinin ürünü olduğu 

tartışmasızdır.     

1997 yılında kanun hükmünde kararname çıkarılmasını sağlayan 

ziyaretler devam etti ve 2005 yılında 5378 sayılı özürlüler yasası diye 

adlandırılan yasanın çıkmasını sağladı. Yasa özürlülüğü tanımladığı gibi çevre 

düzenlemesi, eğitim ve ayrımcılık konusunda da yeni düzenlemelere yer 

vermiş yürürlükteki bazı kanunlarda da değişiklik yapmıştır. Yapılan 

düzenlemelerin çağdaş bir anlayışla özürlüler yararına yorumlanması ve 

uygulanması demokratik mücadelenin yanı sıra hukuk alanında da etkin 

çalışmaları gerektirmektedir. İdarenin olumsuz yorumları yargıda 

düzeltilmekte ancak yargının da çağdaş bir anlayışla uyuşmazlıkları ele alması, 

anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklik ışığında (Madde 10: Herkes, 

dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler 

eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 

yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 

yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 

yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 

sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet 

organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.) daha duyarlı davranması 

gerekmektedir.

Sosyal hukuk devletinin gereği, yasalarla haklar elde etmeyi amaçlayan 

özürlülerin, demokratik mücadele sürecini ve bu mücadelenin kazanımlarını 

yukarıda aktardık. Birazda mevcut yasalara ve eksiklerine değinelim.

(A) 4857 sayılı İş Yasasındaki; özürlü çalıştırma kotası ve teşvikler önemli 

olmakla birlikte kota uygulamasının, 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş 

yerlerinde uygulanması toplam kota sayısını azaltmaktadır, bu olumsuzluğun 

özür oranı düşük özürlülere çalışan sayısı az olan iş yerlerinde kota ayrılarak 

giderilebilir.   

(B) 193 sayılı Vergi Yasasındaki indirim bütün özürlüler için yasanın ilk 

şekline göre çok azaltılmıştır. Ticaret erbabı özürlüler ile özürlü yakını 

bulunan mükelleflerin indirimden yararlanmaları söz konusu olmayıp 

eşitsizlik yaratmaktadır. Bu ve diğer vergi yasalarındaki indirim ve muafiyet 
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koşullarında haksızlık yaratan farklılıklar mevcuttur. KDV muafiyeti 5378 

sayılı yasanın 32. maddesinde öngörülmesine rağmen, vergi dairelerince 

uygulamamakta, vergi mahkemeleri zıt yönde kararlar verebilmektedir.

(C-1) 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası iş kazası, meslek hastalığı, 

maluliyet nedeniyle gelir ve aylık alanlardan başkasının bakımına muhtaç 

olanların aylıkları yükseltilerek ödenmekteyken, bu bakıma muhtaç hak 

sahibi aylığı ve geliri alan özürlülere bu artış verilmemektedir.

(C-2) Çalışan eş ölen eşin aylığını çalışmasına rağmen hak sahibi olarak 

alırken çalışan özürlüler hak sahibi olarak aylık almamaktadırlar. 

(C-3) 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra özürlü çocuğu olan 

kadınlara itibari hizmet olanağı sağlanmışken, annesi olmayan, babanın 

baktığı özürlü çocuklar nedeniyle, babalara da bu olanak sağlanmalıdır.

(D) 2022 sayılı yasa sosyal güvenlik kurumlarından hak sahibi olarak aylık 

alanların aylıkları, bu yasaya göre almaları gereken miktara göre 

tamamlanırken, başka nedenlerle düşük miktarda gelir elde edenlere bu 

olanak tanınmamaktadır.  
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Av. Turan HANÇERLİ
İstanbul Barosu

İnsan hakları hukukunun temel prensip ve hedeflerini,

- Eşitlik,

- Özgürlük 

- İnsan Onuruna Yaraşır bir Yaşam, olarak ifade edebiliriz. İnsan 

Hakları Hukukunun belirtilen 3 prensip ve hedefinin engelliler bakımından 

ne kadar etkin olduğunu test etmeye çalışacağım. 

EŞİTLİK 

Eşitlik durumunun değerlendirilebilmesi için, Eğitim, Sokağa 

Çıkma ve Sosyal yaşama katılım ve istihdama ilişkin bir kısım verilere 

yer verilmiştir. 

Eğitim – Engellillerin eğitim hakkından yararlanma oranları 

incelendiğinde, 

Okuma yazma bilmeyenlerin oranı : genel yüzde 13 engelliler yüzde 36

İlkokul : genel yüzde 36 engelliler yüzde 33

Lise : genel yüzde 12 engelliler yüzde 5,5

Üniversite : genel yüzde 5 engelliler yüzde 1.8

Bu veriler ışığında, engellilerin eğitim hakkından eşit yararlandığı netlik 

kazanmaktadır. 

Sokağa çıkma ve sosyal yaşama katılabilme,

Bina, cadde, sokak, yol ve toplu taşıma araçlarında engeline uygun 

düzenleme olup olmadığı sorulduğunda, 

Bedensel, görme, işitme, konuşma ve zihinsel engellilerin 
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Ortalama Yüzde 3 e yakını düzenleme olduğunu,

Ortalama Yüzde 68 e yakını düzenleme olmadığını, 

Ortalama yüzde 20 ye yakını bilgisi olmadığını beyan etmiştir. Bu veriler 

engellilerin toplumsal ve sosyal yaşama katılımının önünde engeller olduğunu 

göstermektedir. 

İstihdam : 

İstihdam için öngörülen kota sistemindeki sorunlar, engellilerin iş 

yaşamına eşit olarak katılamadığının göstergelerindendir. Şöyle ki,

· özel sektördeki yüzde 3 lük kotanın 50 ve üzerinde işçi çalıştıran 

firmalar bakımından geçerli olması özel sektörde engelli 

istihdamının yüzde 2 ye dahi ulaşmaması, 

· Yasa zoruyla sağlanan istihdamda, işverenlerin önemli bir 

bölümünün engelliyi iş yerinde dahi istememesi, 

· Kamuda, engelli istihdam edilmesi gereken ve fakat boş olan 30.000 e 

yakın kadro. 

· Özellikle kamuda yüzde 4 lük kotanın maksimum olarak algılanması,

Belirtilen veri ve değerlendirmeler, engellilerin belirtilen 3 temel haktan 

eşit bir şekilde yararlanmadığını açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. 

ÖZGÜRLÜK : 

İnsan haklarının temel prensiplerinden ÖZGÜRLÜK hakkının 

ihlal edildiği alanlara değinmeye çalışacağız. 

Bir insan düşünelim. Öyle çok uzaklarda, gitmediğimiz-gelmediğimiz bir 

köyde olmasın o insan. Yanı başınızda ve hatta bu toplantıda tam karşınızdaki 

bir kişiyi, bu sunumu yapan beni düşünün. 

18 yaşında, bir kazada iki kolunu kaybetmiş bir Üniversite öğrencisi. Eller 

yok, SGK protez çok para vermem diyor. Bu insan, artık giyinemiyor, 

yemeğini yiyemiyor, kapı açamıyor ve yapamadıkları onu eve hapsedip, 

anneye bağlıyaor. Ev hapsi, hüküm giymiş cezalıların hayali EVDE İNFAZ. 

Yürüme yeteneğini kaybeden insan için ise, avluda volta atma izni yok. Bu 

modern yöntemle cezasını çekiyor düşündüğünüz insan. Tutukluluk değil bu 

başlayan süreç KESİN KARAR VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 

CEZASI. Affı da yok. 

Neydi suçu düşündüğünüz insanın. Hatırlayan var mı. Kaza, hastalık, evet 

çok sigara içmişti de ondan kesilmişti elleri… 

Düşündüğünüz insan yalnız değil ve onbinlerce SUÇSUZ MAHKUM 
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VAR, ceza çekmekteler sessiz.. duymadı bu sessizliği insan hakları 

savunucuları ve suçlu olma ihtimalinin dahi cezanın infazına başlamak için 

yetmediğini haklı olarak savunanlar. 

Bağımsız Yaşam :

Başta BM Engelli Hakları Sözleşmesi olmak üzere, tüm uluslar arası 

belgeler engellinin bağımsız yaşamına vurgu yaparken, ülkemiz bağımsız 

yaşamı mevzuat düzeyinde bile konuşamamaktayız. Bağımsız yaşamanın hak 

olduğunu, engelli hakları savunucuları dahi açık açık ifade edememekteler. 

İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR YAŞAM

Eğitim, sağlık ve toplumsal yaşama etkin katılamayan ve işi olmayan 

engellilerin insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürdüklerinden bahsedemeyiz. 

Engelli sorunlarının mevzuat dahil insan hakları temelli çözüm yerine 

yardım ve koruma temelli çözüm arayışlarının bizzat kendisi engellileri 

rahatsız etmektedir. Yardım ve koruma temelli çözüm uygulaması, engellileri 

haklarını aramaktan uzaklaştırmış ve yardım verenin insaf  ve iradesine terk 

etmiştir. Engelli yardıma muhtaç algısı yerleşmiş ve yardımsız yaşayamayacağı 

düşüncesi hakim olmuştur. 

Engellilerin haklardan eşit yararlanamadığının, özgürlüğünün 

kısıtlandığının ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmediğinin 

tespitinden sonra, ENGELLİLLERİN İNSAN OLMALARI 

V E S İ L E S İ Y L E  D O Ğ U Ş TA N  S A A H İ P  O L D U K L A R I  

HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ VE İHLALİN İVEDİLİKLE 

SONLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEM GEREK. 

Engelli Taleplerinin Dayanağı :

Engellilik, uzun yıllar engelli bireyin kendisindeki her hangi bir eksiklik 

olarak tanımlanmış ve dolayısıyla sorunun kaynağı olarak birey gösterilmiştir. 

Dolayısıyla, bireydeki sorunun çözümüne devlet dahil tüm 3. kişiler yardım 

etme şeklindeki vicdani yükümlülük olarak katkı sunmuşlardır. Bu algının 

sonucu olarak çeşitli yardım, destek ve koruma kurumları ihdas edilmiştir. Bu 

kurum ve yapılara SHCEK, FAKFUKFON, YARDIM DERNEKLERİ, 

ENGELLİ MAAŞI, ÖTV İNDİRİMİ vs sayılabilir. 

Halbuki engellilik, BM EHS amaç maddesinin 2. fıkrası “Engelli 

kavramı, çeşitli engellerle etkileşerek diğer bireylerle eşit koşullar 

altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel 

teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal 
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bozukluğu bulunan kişileri içermektedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

BM tanımında işaret edildiği üzere, engelliler “diğer engelli olmayan 

bireylerle eşit bir şekilde topluma tam ve eşit bir şekilde katılamamakta ve 

siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka her hangi bir alandaki 

hak ve temel özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanamaktadır.” Dolayısıyla, 

odaklanılması gereken sorun engellilerin topluma tam katılım ve haklardan 

eşit yararlanmanın sağlanması ve bu sorun önündeki engellerin 

kaldırılmasıdır. 

Kaba bir örnek vermek gerekirse, merdivenin aslında SAKAT 

BULUŞTUR VE AYRIMCIDIR. Bu sakat ve ayrımcı yapı tekniği ayakları 

kuvvetli, atletik ve boyu en az 1.50 ve üstü kişilerin erişim sorununu 

çözerken, diğer yandan halime kadını, çocuk taşıyan kişiyi, bacakları 

zayıflamış kişiyi ve engelliyi engellemiştir. Bu sorunun çömzümü 

istendiğinde ise, başta ekonomik sebepler olmak üzere çeşitli bahaneler 

üretilmiştir. Yine bu sorunu çözme girişiminde bulunanlara engelliler minnet 

duymak zorunda hissettirilmiştir. 

Engellilerin hak ve taleplerinin dayanağı eşit, özgür ve insanca bir 

yaşam sürme hakkıdır. Anlatılmaya çalışıldığı üzere engellillerin en 

temel insan haklarından dahi mahrum kaldığı açık olup, bu ihlaller 

ivedilikle son bulması dileğiyle… 
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Av. Şerif  Ali MUTLU
Ankara Barosu

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ VE TÜRK HUKUKUNDA ENGELLİLER”
YEREL YÖNETİMLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERDE 
ÖZÜRLÜLER

KONU: Yukarıdaki ana başlık altında İl Özel İdareleri, Belediye ve 

Büyükşehir Belediyeleri,  İmar Mevzuatı, Ulaştırma Hizmetleri ile Trafik 

Mevzuatındaki özürlülerle ilgili yasal düzenlemeler ve uluslararası mevzuat 

hükümleri çerçevesinde mukayesesi, bu bağlamda ülkemiz mevzuatı 

yönünden geliştirilme önerileri ve eleştirel bir değerlendirme yapılacaktır.

A-GENEL OLARAK:

Kapsam itibariyle yerel yönetimlerce verilen hizmetler özürlülerin 

kültürel, sosyal ve eğitsel yaşamını daha çok etkiler niteliktedir.  Bu konuya 

ilişkin düzenlemeler 5393 sayılı Belediyeler yasası, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin kuruluşu hakkındaki yasa, 3194 sayılı imar yasası ve 5302 

sayılı İl Özel İdaresi yasası, 5378 sayılı özürlüler yasası, 634 sayılı kat mülkiyeti 

yasasında yer almaktadır. Konunun ulaştırma hizmetleri boyutu 3348 sayılı 

yasada düzenlenmiştir. Trafikle ilgili hususlar ise 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanununda düzenlenmiştir. 

Ayrıca özürlülerle ilgili genel düzenleyici ilke ve esaslar yukarıda belirtilen 

yasalar nedeni ile yürürlüğe konulan tüzük, yönetmelik, talimat ve standartlar, 

Başbakanlık Genelge ve Talimatlarda ifadelerini bulmaktadır.

Yerel yönetimlerle ilgili yasaların özürlülerin sosyal ve ekonomik 
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yaşamlarının iyileştirilmesi, fiziki çevre, yapıların tasarımı ve hizmete 

erişebilirliğe yönelik hükümler içerdiği, bu konularda yerel yönetimlere geniş 

sorumluluklar yüklediği  görülmektedir. Yerel yönetimlerin bu 

sorumlulukları yerine getirmesi halinde kentlerde özürlülerin 

sosyalleşmelerinin sağlanması, özürlüler için iş olanaklarının oluşturulması 

ve girişimci olabilmelerinin önünün açılması, kısacası özürlülerin toplumsal 

yaşama daha etkin bir şekilde katılımlarının temini olanaklı olacaktır. Yine 

yerel yönetimlerin çağdaş ilke ve esaslarda planlı ve toplumsal ihtiyaçlara 

uygun hizmetleri gerçekleştirmeleri halinde toplumsal dayanışma açısından 

da ilerlemenin olacağı kaçınılmazdır. 

Mevcut koşullarda; Kentlerin fiziki durumunun,  özürlülerin sosyal, 

kültürel ve iktisadi yaşantısını güçleştirdiği kuşkusuzdur.  Bu anlamda İmar 

Yasasında öngörülen düzenlemelerin hayata geçirilmesi özürlülerin 

yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede yollar, kaldırımlar, trafik 

işaretleri, Meskenler, Sosyal Donatılar, AVM'ler, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait hizmet birimleri dahil tüm yapıların iç ve dış unsurları, çevre 

düzenlemeleri kentsel yaşam bakımından kamunun ortak alanlarının 

özürlülerin yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde standartlara uygun 

olarak yapılması ve düzenlenmesi zorunludur. Bu düzenlemelerin gereğinin 

çağdaş ve bilimsel esaslarda yerine getirilmesi, bir taraftan A.B. adaylığı 

bakımından ilerleme raporlarına büyük etkisi olacak, diğer taraftan da 

ülkemiz insanlarının hak ettiği yaşam standardının gelişimi temin edilmiş 

olacaktır.

Öte yandan hizmete erişebilirlik ve ulaşılabilirlik olarak özetlenebilen 

insan hakları kapsamı içerisinde de özürlülerin hizmete erişebilir hale 

getirilebilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi yerel 

yönetimlerin etkinlikleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Fiziki ortama ve bilgiye Erişebilirlik öğelerinin önündeki engellerin 

kaldırılması ile özürlülerin hastane, okul, kültür merkezleri v.b. hizmet 

birimlerine kolaylıkla ulaşması sağlanmış, böylece ulaşılabilirlik ilkesi hayata 

geçirilmiş olacaktır. Bu anlamda yerel yönetimlerin ulaştırma hizmetleri ve 

ulaşım araçlarına yönelik düzenlemeleri yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu genel açıklamalardan sonra düzenlemelerle ilgili yasa maddelerine 

bakarak, mevcut düzenlemeler ve bu düzenlemelerin daha ileri götürülmesi, 

çağdaş düzenlemeler haline getirilip, özürlülerin yerel yönetim kavramı 

içerisinde kapsayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirler ve çözüm yolları ile toplumsal 
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yaşama katılımları önündeki ciddi engellerin kaldırılması için aşağıdaki öneri 

ve belirleyici öğelerin ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra Yasa koyucu ile 

düzenleyici işlem tesis etmeye yetkili organ ve kurulların (B.K.K. vs.) gerekli 

tedbirleri almasının hayati önem taşıyacağı kesindir.

Bu genel açıklama sonrasında aşağıda konuya dair Uluslar arası ve veya 

ulusal boyutta mevcut mevzuat hükümleri ile birlikte analitik bir 

değerlendirme yapılmış, eleştirel yaklaşımlarla birlikte, hakların hayata 

geçirilmesi, uygulanması, izlenmesi ile geliştirilmesi ile ilgili olarak düzeltici 

ve geliştirici öneriler sunulmuştur.

Tabi ki, bu alanda faaliyet gösteren tüm gerçek veya tüzel kişilere 

özellikle sivil toplum kuruluşlarına büyük görev ve sorumluluklar düşeceği 

açıktır. Bu bağlamda da, genelde tüm toplumsal alanlara, özelde de yerel 

yönetimlerle ilgili engelli haklarının hayata geçirilip, uygulamanın izlenmesi, 

aksayan yönlerin düzeltilmesi, mevcut hakların geliştirilmesi olanak 

dahilinde olacaktır.

B- YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAL 

DÜZENLEMELER VE ÖNERİLİ ELEŞTİREL YAKLAŞIM :

a) İl Özel İdareleri Yönünden;

5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanununun İl özel idaresinin görev ve 

sorumlulukları başlıklı 6. Maddesinde “…..İl özel idaresi hizmetleri, 

vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 

yöntemler uygulanır “ denilmektedir.

Madde içeriğinden anlaşılacağı gibi anılan hüküm ile; İl Özel İdarelerinin 

sunacağı hizmetler bakımından genel olarak hizmeti alanlara, özel olarak da 

özürlüler için bu idarelere bazı sorumluluklar yüklenmektedir. 

Düzenlemeyle öncelikle hizmete ulaşılabilirlik yönünden yakınlık ölçütü ve 

en uygun yöntem denilerek de hizmetin kolaylıkla alınması 

amaçlanmaktadır. Madde metninde özürlü vurgusu da yer aldığına göre 

verilen bu hizmetlerin özürlüler için de en yakın ve uygun yöntemlerle 

sunulması gerektiği açıktır. O halde İl Özel İdarelerinin görev ve 

sorumluluklarının kapsamı ile hizmetlerin yakınlık ve en uygun yöntem 

ölçütlerine uymadığı takdirde idarelerin hizmet kusurundan ve il özel 

idarelerinde görev yapıp, yetki kullanan yöneticilerin görev 

sorumluluğundan söz edilecektir.

Diğer taraftan; anılan hükmün soyut ve genel olduğu, düzenleme 
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içeriğinden, yasayı uygulayacak olanların hangi kriterleri esas alacaklarına dair 

somut anlaşılabilir ölçütlere yer verilmediği, hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sonralık, tercih ve hizmet kalitesi  bakımından 

objektif  esaslar getirilmediği açık olup, bu bağlamda anılan hükme özürlüler, 

yaşlılar vs. yönünden sunulacak hizmetlerin usul ve esaslarının 

belirlenmesinde kanun maddesine İçişleri Bakanlığı, Özürlüler İdaresi, 

özürlülerle ilgili konfederasyon temsilcilerinden oluşacak bir komisyona 

kapsamlı yönetmelik hazırlama yetkisinin verilmesi, buna bağlı 

uygulayıcıların önünün ve ufkunun açılmasının sağlanması zorunludur. Aksi 

halde anılan hüküm mevzuat yoğunluğunda uygulanabilirliği bulunmayan bir 

düzenleme olarak yerini almaya devam edecektir. 

5302 sayılı yasanın ”İl özel idaresinin giderleri şunlardır” başlıklı 43. 

maddesinin h bendi şöyledir: “ Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere 

yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.” ibaresine yer verilmiştir.

Görüldüğü gibi anılan maddede özürlüler için de bazı giderlerden söz 

edilmektedir. Bu çerçevede İl Özel İdarelerinin kaynak ayırabilecekleri 

sonucuna varılmaktadır. Bu kaynakların  hizmetlerin en yakın ve en uygun 

yöntemlerle özürlülere ulaştırılmasında kullanılabileceği gibi sosyal amaçlar 

için de kullanılması mümkündür. Ancak özürlüler ile ilgili olarak yapılacak 

harcamaların hangi esaslarda ve hangi alanlarda öncelikli olarak kullanımına 

dair bir açıklama yer almadığı, bu halin de uygulayıcılar yönünden tercih ve 

öncelik tespiti sorununu gündeme getirdiği açıktır. 

Bu bağlamda da anılan yasal düzenlemeye açıklık getirilip, uygulayıcılar 

yönünden bağlayıcı, kriter tespitinde objektif  davranma ve karar alma 

mekanizmalarını geliştirici tedbirlerin alınması, gerekirse bu konu ile ilgili 

olarak da yasa metnine hükmün uygulama usul ve esasları ile ilgili olarak 

yukarıdaki yöntemle yönetmelik düzenleme olanağının eklenmesi büyük 

önem taşımaktadır. Aksi halde, hangi düzenleme kapsamındaki guruba ne 

miktar masraf  ve hangi projeler için yada hizmetler yönünden harcama 

yapma konularında uygulayıcıların çözümsüzlükle karşı karşıya kalacakları, 

yine anılan düzenlemenin sadece yasada yer alan kadük bir hüküm olma 

özelliğinden öte bir anlam taşımayacağı kesindir.

 5302 sayılı yasanın 65. maddesi uyarınca da “İl özel idaresi hizmetlerine 

gönüllü katılım” çerçevesinde özürlülere de eğitim, kültür, sağlık, spor, çevre, 

trafik  v.b. hizmetlerin verilmesinde gönüllü katılımla dayanışmanın 

sağlanacağı belirtilmiştir. Ancak anılan madde hükmünde yer alan genel 
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hükmün uygulanabilirliği bakımından objektif  ölçütlerin getirilmediği, bu 

hizmetlerin sunumunda veya hayata geçirilmesinde salt il özel idarelerinin 

yönetim erkinin tercihinin mi, yoksa kanunun yetki ve sorumluluk alanında 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da etkinliğinin olup olmayacağı 

netleştirilmemiş, bir soyut ifade ile madde düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu bağlamda anılan hükmün de yeniden yasa koyucu tarafından objektif  

esaslarda ve uluslar arası müktesebat ile özürlüler yönünden geçerli olan 

uluslararası sözleşme ve bildirge esaslarının da dikkate alınması uygun 

düşecektir. Söz konusu maddeye yine yönetmelik çıkarma yetkisi verilerek, 

Anılan düzenleme gereği Gönüllü katılımın esasları belirlenmeli, sivil toplum 

kuruluşlarının, özürlü bireylerin il özel idareleri (İl Genel Meclisi) alt 

birimlerinde komisyonlarda aktif  katılımlarının sağlanmasının yolu açılmalı, 

böylece demokratik   katılım ve çoğulculuk ilkelerinin uygulanılabilirliği bu 

alanda da hayata geçirilmelidir.

Yukarıda belirtilen yasa maddelerinde İl Özel İdarelerinin özürlülere 

yönelik sorumluluk yüklediği hizmet sunumundan özürlülerin 

yararlandırılması, bu konuda harcamalar yapılması, ayrıca gönüllü katılımın 

sağlanması için görevler verildiği anlaşılmaktadır. Bu görevlerin yerine 

getirilmemesi halinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı yasada belirtilmemiş 

ise de idare hukukunun genel ilkelerine göre yargısal denetimin koşullarının 

oluşacağı kuşkusuzdur. Her olgu ve sorunun yargı mercileri tarafından 

çözüme kavuşturulmasının beklenmesi de tabi ki yerinde olmayacaktır. 

Öncelikli iş, yasal düzenlemelerde genellik, reellik, açıklık ve çağdaşlık 

ilkelerinin yanı sıra faydalılık, uygulanabilirlik, anlaşılabilirlik öğelerinin de 

dikkate alınması zorunludur. Bu unsurları taşımayan hükümlerin sadece yasa 

metninde yer alan birer lüks düzenleme olarak kalacağı, genelde toplumsal 

yaşam, özelde de özürlülere ilişkin toplumsal katılım bakımından olumlu 

etkiler yaratmayacağı, bu güne kadar da yaratmadığı, toplumsal uzlaşı ve 

katılımın en üst seviyede temininde hiçbir olumlu katkısının oluşmayacağı 

açıktır.

Bu nedenle anılan hükümlerin uygulayıcılık yetki ve sorumluluğu verilen 

kamu erkini temsil edenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının önerileri ile 

birlikte yasa koyucu tarafından yeniden gözden geçirilip, sivil toplum 

kuruluşlarının yanı sıra uzman görüşleri ile birlikte oluşturulacak 

uygulanabilir hükümlerin mer'i mevzuatımıza katılmasının sağlanması 

yerinde olacaktır. 
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b) Belediyeler Yönünden;

Yerel Yönetimler için de hem kapsayıcı hem de görev alanlarının çokluğu 

bakımından belediyeler en önemli kuruluşlar olarak kabul edilebilir. Ayrıca 

imar olgusuyla belediyeler arasında doğrudan bir bağlantı olması nedeniyle 

imar uygulamalarına ilişkin çalışmalar imar yasasından doğan diğer sorunlar 

belediyeler kapsamı içerisinde değerlendirilecektir. 

5393 sayılı belediyeler yasasının Belediyenin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinde “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en 

yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, 

yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” 

ifadelerine yer verilmektedir. Bu madde ile  İl Özel İdareleri yasasının 6. 

Maddesi paralel hükümler getirmektedir. Bu anlamda, bu maddeye ilişkin 

yukarıda yaptığımız açıklamaların belediyeler için de geçerli olduğu 

kuşkusuzdur. Ancak belediyelerin görevlerinin daha kapsamlı ve uygulamada 

çeşitlilikler içermesi nedeniyle özürlülerin yaşamları üzerinde belediye 

kuruluşlarının daha etkili olduğu açıktır. 

Buna göre yargıya yansıma potansiyeli bakımından belediyelerin 

karşılaşacağı davalar nicelik olarak da fazlalık gösterecektir. Sosyal devlet 

olgusunun belediyeler eliyle yaşama geçmesi potansiyeli söz konusudur. 

Nitekim Danıştay vermiş olduğu bir kararda (İdare D. Gen. Kur. 2000/401 

E., 2000/938 K.) sosyal devlet olgusuna atıfta bulunarak, davacıyı haklı 

bulmuştur. Bu durumda belediyelerin sosyal devlet kapsamında özür grupları 

için özel önlemler alma sorumluluğundan da söz etmek mümkündür. Yasada 

belediyelere yüklenen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde sadece 

ilgili yasa maddelerine değil aynı zamanda anayasada yer alan sosyal devlet 

olma sorumluluğuna aykırılık nedeniyle yargısal yollara başvurma da 

olanaklıdır. Yine Anayasadaki eşitlik ilkesi ve ceza yasasının 122. 

maddesindeki ayrımcılık suçlarına ilişkin düzenlemeler birlikte 

düşünüldüğünde, bir başka hukuksal durumun ortaya çıktığı kuşkusuzdur. Bu 

çerçevede yasalarda öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmemesi halinde 

genel anlamda görevi ihmal veya kötüye kullanmanın yanı sıra yukarıda 

belirtilen  ayrımcılık fiilinin oluşup, oluşmayacağı tartışmaya değerdir. Şahsi 

görüşümüz ise bu madde bağlamında suç unsurlarının oluşacağı yönündedir.

5393 Sayılı Belediye yasasının 38. Maddesinin n bendinde ise “Belediye 

başkanının görev ve yetkileri şunlardır:  Bütçede yoksul ve muhtaçlar için 

ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve 

özürlüler merkezini oluşturmak” ifadelerine yer verilmiştir. Madde ile 
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Belediye Başkanına diğer kesimlerin yanı sıra özürlüler için de harcama 

yapma yetki ve sorumluluğu verilmiş olmakla birlikte, özürlü merkezlerini 

oluşturma görevinin verildiği görülmektedir. Burada karşılaşılan sorun 

özürlü merkezlerinin oluşturulmaması halinde başkanın görevini yerine 

getirmediğinden dolayı sorumlu tutulup, tutulmayacağı, sorumlu tutulacak 

ise yaptırımın ne olacağı noktasında toplanmaktadır. Acaba bir özürlü 

merkezi açılmadığı için başkana veya belediye'ye dava açabilecek midir? 

Dava açıldığında ise mahkemelerin kararlarının ne yönde olacağıdır. Bu 

konuda henüz bir örnek bulunmadığından örnekler üzerinden 

değerlendirme yapmak olanaklı değildir. Kanımızca bu türden davaların 

açılması muhtemel olup, uyuşmazlıklarda yasal düzenlemenin emrediciliği 

doğrultusunda çözüme gitmek gereklidir. İdare mahkemelerinin ise idarenin 

yerine geçememe  ilkesi nedeniyle ne tür bir karar vereceği de belirsizliğini 

korumaktadır.

Bu maddenin uygulanması bakımından tüm ülkede genel, objektif  

ölçütler içeren düzenleyici işlemlerin (yönetmelik) hazırlanması bakımından 

anılan maddeye ekleme yapılması, yönetmelik ile de özürlü merkezlerinin 

kuruluş işleyiş esasları ile sunacağı hizmetlerin sevk ve idare esaslarının 

belirlenmesinin uygun düşeceği, böylece  her belediye yönünden uygulama 

aksaklıklarının, çeşitliliğin ve kalitesizliğin önüne geçilerek,  uygulama birliği 

ve hizmet kalitesi bakımından eşdeğerlik sağlanmış olacaktır.

5393 Sayılı Belediyeler kanununun 60 ve 77. maddeleri İl Özel İdaresi 

Kanununun 43. ve 65. maddelerine paralel hükümler getirmiştir. Bu 

maddeler giderler ve hizmetlere gönüllü katılımın sağlanmasını içermekte 

olup, 5302 sayılı yasanın ilgili hükümleri ile ilgili olarak yukarıda yapılan 

açıklamalar 5393 sayılı belediyeler yasasının anılan hükümleri için de 

geçerlidir. Bir başka ifade ile anılan düzenlemelerin de uygulanabilirliğinin 

temini için yasa koyucunun gerekli tedbirleri alması, yürütmeye yönetmelik 

vb. genel düzenleyici işlem tesis etme yetkisinin verilmesi, daha reel ve çağdaş 

ilkelere ve esaslarda hükümlere yer vermesi uygun düşecek, yasal 

düzenlemenin yeterince açıklığının temini ve uygulanabilirliği için genel 

düzenleyici işlemlerle anılan hükümlerin uygulanabilirliğinin ve reelliğinin 

sağlanması uygun düşecektir.

5393 Sayılı Belediyeler kanununun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 

75. Maddesinde  “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı 

anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; 
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan 

dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf  ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 

kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir” 

denilmektedir. Bu maddede belediyelerin değişik kurum ve kuruluşlarla 

birlikte proje geliştireceğine işaret edilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar 

içinde özürlü kuruluşlarına atıfta bulunulmaktadır. Yasada belediyelerin 

özürlü kuruluşlar ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışma yapmaması halinde 

herhangi zorlayıcı düzenleme yapmadığı, belediyeye yükümlülük 

yüklenmediği, isteğe bağlı olduğu anlaşılmaktadır. İsteğe bağlı bir durum için 

belediyelerin ne şekilde sorumlu tutulacağı belirsiz olmakla birlikte konu 

insan hakları olgusu çevresinde değerlendirilebilir. Bu bağlamda, anılan 

hükmün de özürlü dernek ve vakıfları yönünden isteğe bağlılıktan çıkarılıp, 

emredicilik ve kesinlik niteliği kazandırılması uygun düşecektir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri yasasının 7. maddesinin d fıkrasında 

“Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda 

belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence 

yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara 

yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları 

açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 

kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler 

yapmak“ denilmektedir.

Düzenleme metninden anlaşılacağı gibi, Büyükşehir ve ilçe 

belediyelerine özürlülere sunulması gereken yerel hizmetler bakımından 

kapsamlı sorumluluklar verildiği görülmektedir. Bu düzenlemeye göre 

belediyelerin özürlüler için sosyal, kültürel hizmetlerin yanı sıra meslek 

edindirme, beceri kazandırma gibi eğitim etkinlikleri yapmaları 

gerekmektedir. Gerek İl Özel İdareleri yasası gerekse Belediyeler yasasının 

ilgili hükümlerinde hizmetlerin en yakın ve en uygun yöntemlerle 

götürülmesi gerektiği kuralları ile birlikte düşünüldüğünde, belediyelerin 

yukarıda belirtilen alanlarda yakınlık ve uygun yöntem ölçütlerine göre 

faaliyet yürütmekle yükümlüdür.  Her ne kadar bu yasada da öngörülen 

faaliyetlerin yapılmaması halinde ne gibi yaptırımlar uygulanacağı 

belirtilmemiş ise de idare hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde hareket 

edilmesi gerektiği açıktır. 
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Bu alanla ilgili olarak; Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin 

özürlüler alanında sunacağı hizmetlerin realizasyonunu tür ve niteliğini 

saptamak için Kentsel özürlü haritalarını; (özürlü hemşehrilerinin özür 

durumları, sayısal boyutta nüfus yoğunluğuna oranları dahil) oluşturmaları, 

hizmetlerin daha reel ve etkin bir biçimde sunulmasının temini için bu 

maddeye bağlı yönetmelik düzenleme yetkisinin yasal düzenleme ile 

sağlanması büyük önem arz edecektir.    

5216 Sayılı Yasanın Ek 1. maddesinde ise “Büyükşehir belediyelerinde 

özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, 

sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet 

birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amacıyla 

kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde 

sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve 

işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü 

alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir” 

denilmektedir. Bu madde esasen 5216 Sayılı Yasanın 7. maddesinin d) 

bendinde yer alan düzenlemeyi tamamlamakta ve güçlendirmektedir. 

Denilebilir ki bu madde ile Büyükşehir Belediyeleri için özürlülere yerel 

hizmetler alanında yasal sorumluluk ve zorunluluğun mevcut bulunduğunun 

kabulü ve buna bağlı olarak hizmetlerin sevk ve idaresinin, özürlü 

guruplarına göre dengeli bir biçimde hizmetlerin planlanıp, hayata 

geçirilmesi  kaçınılmazdır. 

Ancak bu maddeye göre aksayan yön; belediyelerin özürlü birimlerini 

aktif  olarak hayata geçirmemeleri, hayata geçiren belediyeler yönünden ise, 

bu birimlere etkinlik imkanlarının verilmemiş olmasıdır. Belediye 

hizmetlerinden; kentsel ve rekreasyon alanları dahil Çevresel düzenlemeler, 

sosyal ve kültürel hizmetler imar planları iskan ruhsatları vs. alanlarda 

belediyelerin ilgili birimlerin özürlü birimleri ve veya uzman görüşlerinin 

alınması imkanını sağlayacak düzenlemelerin mevcut olmamasıdır. Anılan 

düzenlemenin bu boyuttaki aksaklıkları da içerir şekilde yeniden gözden 

geçirilip, daha etkin ve reel boyuta getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

5216 Sayılı yasanın 18. maddesinin m fıkrasında da “Bütçede yoksul ve 

muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek 

olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak” denilerek Büyükşehir belediye 

başkanına bu alana dair kesin emredici bir görev verilmiştir. Elbette ki 

görevlerin yerine getirilmemesinde bazı sorumlulukların olacağı 
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kaçınılmazdır. 

5216 Sayılı yasanın 24 maddesinin ı fıkrasında ise  “Dar gelirli, yoksul, 

muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar” 

denilerek giderler içinde özürlüler için yapılan harcamalara yer verildiği 

görülmektedir. Bu hüküm esasen diğer hükümleri tamamlayıcı belediyelerin 

özürlülere ilişkin sorumluluklarının güçlendirilmesi ve parasal olarak 

desteklenmesi anlamında bir işlev görmektedir. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün objektif  verilerine göre, 

ülkemizde nüfusun %12'sine yakın kısmı özürlü vatandaşlardan 

oluşmaktadır. Nüfus yoğunluğunun son 20 yıllık dönemde şehirlere yansıdığı 

düşünüldüğünde, şehirler yönünden özürlü nüfus oranı kırsala göre daha 

fazla olduğu açıktır. Bu bağlamda da belediyelere de bu alanda hizmet 

sunmak üzere büyük yükümlülükler düşmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde bilimsellik, nesnellik ve reellik ilkelerinin esas olması gerektiği 

açıktır.

c) 3194 Sayılı İmar Yasası Yönünden;

3194 Sayılı İmar yasası da belediyelerin faaliyet alanına giren konularda 

düzenleme yapmaktadır. İmar yasasının Ek 1. Maddesinde “Fiziksel 

çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları 

ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları 

Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur” denilmektedir.

Anılan Madde; düzenlediği konu ile ilgili olarak başta belediyeler ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına yasal bir zorunluluk getirmiştir. Başka bir 

deyişle madde bağlayıcı olup, yapılması gerekenleri isteğe bırakmış değildir. 

Bu maddede ayrıca fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir 

olmasını şart koşmakta ve TSE'nin standartlarının ölçü alınacağını 

vurgulamaktadır. Nitekim TSE de özürlüler için bazı standartlar 

geliştirmiştir. O halde özürlü için ulaşılabilir ve yaşanabilir çevrenin ne 

olduğunun tanımlanmasında TSE'nin öngördüğü ölçütlere bakmak 

gerekmektedir. Bu ölçütlere aykırı olan düzenlemelerin hizmet kusuru olarak 

kabul edilip, edilmeyeceği sorusu da karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi yasanın düzenleme şeklinden dolayı 

(zorunluluk) buna aykırı düzenlemelerin hizmet kusuru oluşturacağı 

kuşkusuzdur. Bu hizmet kusurundan dolayı zarar görenlerin Anayasa'nın 

125. maddesi çerçevesinde   uygulamadan sorumlu olan kurumları yargısal 

denetimle denetleyebilme imkanları her zaman vardır.
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d) 5378 Sayılı Yasa Yönünden;

5378 sayılı yasanın 19. maddesi ile 634 sayılı yasaya eklenen fıkrada 

“Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat 

maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve 

arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde 

yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi 

durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye 

sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden 

alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis 

yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı 

ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün 

kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken 

hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” Denilmektedir.

Bu düzenleme ile özürlülerin özel yaşantılarını kolaylaştırıcı  bazı yeni 

haklar sağlandığı,  ancak bu hakların kullanımında belediyelere emredici 

yükümlülükler yüklendiği açıktır. Belediyelerin anılan hükmü titizlikle 

uygulamaları durumunda, özürlülerin yaşam kalitesi artacak, çağdaş esaslarda 

fiziksel ulaşılabilirliğin önündeki engellerin büyük bir bölümü bertaraf  

edilmiş ve buna paralel olarak da bilgiye ulaşılabilirliğin önündeki fiziki 

engellerin büyük bir bölümü  de azaltılmış olacaktır.

5378 sayılı yasanın geçici 2 ve 3. maddelerinde;

“Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî 

yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor 

alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin 

erişebilirliğine uygun duruma getirilir. 

Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde 

kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 

özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut 

özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.” 

Hükümlerine yer verilmiştir.  

Görüleceği gibi bu düzenlemeler her ne kadar bir geçiş dönemi öngörse 

de hizmetlere erişebilirlik ve ulaşabilirlik açısından büyük bir önem taşımakta 
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ve belediyelere yükümlülükler getirmektedir. Ancak, bu maddelerin yürürlük 

tarihleri ile maddede yer alan 7 yıllık sürenin hitamında; belediyelerin bu 

maddelerde ön görülen çalışmaları sonuçlandırıp, sonuçlandıramadığı 

konusu ilgiye değerdir. Yine bu maddeler için geçiş süresinin hitamında bu 

sürenin uzatılıp, uzatılmayacağı da belirsizliğini korumaktadır. Burada 

karşımıza bir soru daha çıkmaktadır. Davaya konu olabilecek muhtemel 

olaylar için belediyelerin geçiş süresine ilişkin savunma yapıp, 

yapmayacakları, bu savunmalar karşısında ilgili mahkemelerin ne gibi 

değerlendirme yapacağı da belirsizliğini korumaktadır. 

5378 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesinde, belirtilen uygulamaların 

gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır.

Konuyla ilgili en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir.

Belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, hazırlayacakları kısa 

vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) eylem 

planları doğrultusunda bu düzenlemeleri gerçekleştireceklerdir.

Belediyeler, bu düzenlemeleri Türk Standartları Enstitüsünün ilgili 

standartlarına uygun olarak yapacak, satın alacakları, kiralayacakları veya 

denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına 

uygun olmasını sağlayacaklardır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre 

içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir.

Gerek İmar yasasındaki, gerekse 5378 sayılı yasadaki düzenlemeler 

belediyeler için ikili bir karakter taşımaktadır. İlki belediyenin kendi 

hizmetlerinin TSE standartlarına uygun olması, ikincisi ise belediyelerin 

denetleme görevi nedeniyle belediye sınırları içinde yaşayanların imar 

yasasına uygun şekilde davranmaya zorlaması olarak düşünülebilir.

İkinci durumda belediyenin denetim ihmali sonucunda özel kişilerin 

yapılarda yerine getirmedikleri işler için sorumluluğun ne şekilde ele alınacağı 

noktasında toplanmaktadır. Bu durumda belediyelerin denetim görevi 

yapmamaları nedeniyle hizmet kusuru çerçevesinde sorumlu tutulması, diğer 

özel ve tüzel kişilerin de genel hükümler çerçevesinde sorumlu olmaları söz 

konusudur.

Öte yandan hizmetlerin yasalarda yer aldığı biçimde sunulmaması halinde 

ceza hukuku açısından bir ayrımcılık suçunun oluşup oluşmayacağı 

tartışmaya değerdir. Çünkü özürlü olmayan kişilere hizmetlerin gittiği, engelli 

olmaları nedeniyle aynı hizmeti alamayan özürlüye yönelik olarak sonuç 
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itibariyle bir ayrımcılık yapılmış olmaktadır. Bu durum karşısında, ayrımcılığı 

yapan idari birim yetkililerinin kasıtlarının olup olmadığının mı aranacağı, 

yoksa görevi ihmal nedeniyle mi sorumlu tutulacakları tartışmalıdır. Şu an 

için bu tartışmaya değişik boyutlardan katkıda bulunmak olanaklı ise de bu 

konuda bir içtihadın oluşmadığı da görülmektedir. 

e) KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK 

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yönünden;

31.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren anılan yönetmelik hükümleri 

aşağıda değerlendirilmiştir.

Özürlülerle ilgili tedbirler başlıklı 7. Maddesinde; –  “İdare, sunduğu 

kamu hizmetlerinin özürlüler tarafından kolayca erişilebilir olması için 

gerekli tedbirleri alır.” Hükmü yer almış, ancak anılan hükmün de soyut ve 

genel ifadeler içermesi, kapsam ve sınırlarının, belirgin olmaması nedeni ile 

uygulayıcılar açısından diğer destekleyici hükümlerle desteklenmesi, 

açıklanması, uygulanabilirliğinin sağlanması zorunludur.

f) ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 

KAPSAMINDA BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Yönünden;

Gerekli çözümlerin üretilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının 

ulaşılabilirliğe yönelik çalışmalara bir bütünlük ve plan çerçevesinde 

başlamalarının sağlanması ve ülke çapında konuya ilişkin bilinç ve duyarlılık 

oluşturulması amacıyla 2010 yılı Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı ilan 

edilmiş, Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır.

Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı, Yüksek Planlama 

Kurulu'nun 25 Ekim 2010 tarihli 2010/35 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 12 

Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır

Ulaşılabilirlik Ulusal Eylem Planı;

Mevzuat düzenlemeleri,

Toplumsal bilinçlendirme,

Uygulama Başlıkları altında hazırlanmıştır

A- MEVZUAT DÜZENLEMELERİ

Mevcut mevzuata dair aksaklıkların ve eksikliklerin tespiti ve giderilmesi

Ulaşılabilir yapılı çevrenin oluşturulması için planlama, tasarım, 

uygulama ve denetleme konusunda görev ve sorumluluk alanlarını 

tanımlayan mevcut mevzuatın günümüz gereksinimlerine yanıt verip 

vermediğinin değerlendirilmesi için Başkanlığımızca yapılacak olan 
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çalışmada destek verilmesi.

B- TOPLUMSAL BİLİNÇLENDİRME

Özürlü bireyler ve ailelerin ulaşılabilirlik konusundaki haklarıyla ilgili 

bilgilendirilmesi ve toplumun sosyal ve kültürel engeller konusunda 

bilinçlendirilmesi

Toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına başlanması

Teknik elemanların ulaşılabilirlik konusunda bilinçlendirilmesi ve 

bilgilendirilmesi

Teknik elemanların yapılı çevrenin oluşturulmasında görev yaparken 

özürlülük ve ulaşılabilirlik konusunda bilgiye sahip olmaları için, Belediyeler 

Birliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ileriki tarihlerde 

düzenlenecek olan konu ile ilgili eğitim programlarına katılmalarının 

sağlanması.

C- UYGULAMA

Ulaşılabilir uygulamaların teknik açıdan niteliğinin geliştirilmesi

Mevcut yapılı çevre ve hizmetlerin ulaşılabilirlik düzeyinin belirlenmesi 

için hazırlanacak tespit formlarının gerektiği gibi doldurulması.

Konut projelerinde ulaşılabilirlik sağlanması.

2011 yılı içinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacak ödeneklerin 

ulaşılabilir düzenlemelere öncelik verilerek kullanılması. 2012 yılı bütçe 

planlanmasında ulaşılabilir düzenlemelere gerekli ödenek ayrılması.

Uygulamaların ilgili standartlara uygun yapılması.

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN 

BELEDİYELERDEN BEKLENTİLERİ

Kentlerde ulaşılabilirlik bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Bir yerleşim;

eğer sokakları ve caddeleriyle engellerden arındırılırsa ve ulaşılabilir hale 

getirilirse özürlüler tarafından yaşanabilir olur. Bunun için özellikle büyük 

şehirlerde, ilçe belediyeleri ve büyük şehir belediyelerinin işbirliği içinde 

görev yapmaları gerekmektedir.

Mevcut yapılı çevrede bulunan engellerin belirlenerek kaldırılması ve 

iyileştirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır.

Belediyelere ait hizmet binalarının ulaşılabilir hale getirilmelidir.

Ulaşılabilirlik düzenlemeleri Türk Standartları Enstitüsünün ilgili 

standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Kamuya açık alanların ulaşılabilir hale getirilmesinde, kentsel alanda 
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önceliği olan pilot alanlar seçilerek düzenlemeler yapılmalıdır. Bu 

çalışmalarda “Engelsiz Örnek kent Projeleri”nden faydalanılabilir.

Açık alanların ulaşılabilir hale getirilmesinde yakın gelecekte tadilat 

çalışması yapılacak alanlara öncelik verilmesi kolaylık sağlayacaktır. Örneğin 

yenileme çalışması yapılacak olan kaldırımların standartlara uygun olarak 

düzenlenmesi önemlidir.

Belediye tarafından inşaat ve oturma izni verilen tüm binalarda İmar 

Mevzuatında yer alan ilkelere ve standartlara uygunluk şartları aranmalıdır.

Ancak 07.07.2012 tarihine kadar 5378 sayılı yasanın geçici 2. ve 3. 

maddelerinde yer alan düzenlemelerin yerine getirilmesi yasal zorunluluk 

iken, hali hazırda bu alanlarda ciddi, kabul edilebilir makul çözümlerin ve 

tedbirlerin sağlanmadığı açıktır.

g) Trafik Mevzuatı Yönünden;

Ulaşım olgusu da özürlüler için önemlidir. Ulaşımın ikili boyutundan söz 

etmek mümkündür. Birincisi kent yaşamından kaynaklı daha çok 

belediyelerin sorumluluğunda olan bir alandır. İkincisi ise kentler arası ulaşım 

bağlamında daha çok Ulaştırma Bakanlığı düzleminde üzerinde durulacak bir 

konudur. Bu kavramla birlikte Trafik konusunu da incelemek gerekmektedir. 

Zira ulaştırma ve trafik kavramları iç içe geçen kavramlardır. Burada öncelikle 

kent yönetimleri bakımından konu değerlendirilecek olursa toplu taşıma 

araçlarının özürlüler için kolay kullanılabilir dizaynda olması gerekliliğidir. 

Ayrıca durakların da yine özürlüler için elverişli bir konumda olması 

sorunuyla karşılaşmaktayız. Yine kentler arası ulaşımda şehirlerarası 

terminallerin, tren gar ve istasyonlarının, hava limanlarının özürlü 

kullanımına uygun halde inşası, var olanlarının tadili önemlidir.

Mevzuatımızda özürlüler dikkate alınarak yapılan düzenlemelerin yeterli 

olduğu söylenemez. 

5369 Sayılı Evrensel Hizmetler Yasasının 9. maddesi ile değişik 3348 sayılı 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında yasanın  13 

maddesinin l fıkrası “Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan 

korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf  gözetmeme 

ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek” şeklindedir. 

Aynı şekilde 5369 Sayılı Yasanın 3-c bendinde de özürlülerin 

ulaşılabilirliğine uygun teknolojik imkanların sağlanması bir yükümlülük 

olarak yerini almıştır. Her ne kadar ulaştırma kavramından;  kişinin fiziken bir 
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yere erişmesi anlaşılmakta ise de madde metninden ulaştırma kavramının 

daha kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır. Bundan günümüz teknolojisi de göz 

önünde bulundurularak bilgiye erişim ve fiziksel erişim öğesini ifade eden 

ulaştırma hizmetlerinin de anlaşılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Aynı zamanda metinde hizmetlerin alımında karşılanabilir fiyat ölçütüne de 

yer verilmiştir. Dolayısıyla özürlüler için özel bir uygulama ve 

fiyatlandırmanın yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.  Bu anlamda 

şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda özürlüler için yapılan indirimlerle ilgili 

düzenlemelere işaret etmek gerekir. Karayolları Taşıma Yönetmeliği 

şehirlerarası yolculuklarda engelliler için yapılacak indirim oranları ve bu 

indirimlerden ne şekilde yararlanılacağının esaslarını belirlemiştir. Bu 

düzenlemelerin ihlallerinin yaratacağı hukuki sorunlar için de içtihat oluşumu 

zaman içinde ortaya çıkacaktır.

2918 sayılı Karayolları Trafik yasasının 38. maddesi ““H” Sınıfı Sürücü 

Belgesi, özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya 

otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara, Verilen sürücü 

belgeleridir” şeklindedir. Bu düzenlemede özürlülere verilen sürücü 

belgesinin kendine özgü niteliği olduğu vurgulanarak bu belgeye H sınıfı 

sürücü belgesi adı verilmiştir. Bu metinde her ne kadar hangi özür grubuna 

sürücü belgesinin verileceği belirtilmemiş ise de doğası gereği ortopedik ve 

işitme özürlülerin veya durumları uygun bazı özür grupları yararlanmaktadır. 

Kullanılacak araçlar genellikle özel donanıma sahiptir. Bu anlamda standart 

dışı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu araçların ayırt edilebilmesi için 

plakalarında özürlü olduklarına dair bir işaret yer almaktadır. Yine aynı 

yasanın 61 maddesinin 'o' fıkrasında “Özürlülerin araçları için ayrılmış park 

yerlerinde, Park etmek yasaktır” şeklindedir. 77. maddenin a, b, ve c 

fıkralarında ise a)Çocuk, hasta ve sakatlara ait motorsuz taşıtların 

sürücülerine, yayalarla ilgili hükümler uygulanır. b)Gözleri görmeyen ve 

yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu 

üzerinde bulunmaları halinde, bütün sürücülerin yavaşlamaları ve 

gerekiyorsa durmaları ve yardımcı olmaları zorunludur. c)Bir yetkili veya 

görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek yasaktır” 

denilmektedir.

Karayolları Trafik Yasasının özürlülere ilişkin tüm maddeleri bir arada 

değerlendirildiğinde özürlüler için bazı haklar sağlandığı ve topluma da 

yükümlülükler yüklendiği görülmektedir.  Özürlülere ehliyet verilmemesi, 
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parkla ilgili olarak tanınan hakların ihlali veya seyir halindeki trafikte görme 

engellilerin geçmeleri sırasında trafiğin yavaşlamaması veya durmaması gibi 

durumlarda değişik uyuşmazlıkların çıkması söz konusudur. 2918 sayılı 

yasanın ihlali halinde, ihlali yapanların doğrudan para cezaları ile 

karşılaşmaları mümkündür. Trafik olgusunun özürlünün yaşamı bakımından 

normal insanlara göre daha ağır riskler içerdiği konusunda da bir tereddüt 

bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerin trafik birimlerinin kent içinde trafik 

düzenlemeleri yaparken özürlüleri dikkate alması ve düzenlemelerin trafik 

ışık ve işaretlerinin özürlülerce algılanmasına olanak verecek şekilde 

yapılması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında durakların anons edilmesi de 

belediye ve ilgili diğer kuruluşların sorumluluğu kapsamındadır. Bu konudaki 

uyuşmazlıklarda genel hükümler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların  

sorumlu tutulacağı düşünülebilir. Trafik ve ulaştırma hizmetlerinde gerekli 

önlemlerin alınmamasının yaralanmaya veya can kaybına yol açacağı 

beklenen bir durumdur. Bunun da yaşam hakkının ihlali olarak 

değerlendirilmesi olanaklıdır. 

Yerel yönetimlerde ulaştırma ve trafikle ilgili olarak yukarıda anılan iç 

düzenlemelerin yanı sıra uluslar arası düzenlemeler de söz konusudur. Her ne 

kadar uluslar arası düzenlemelerle ilgili olarak kurultay çalışmalarında başlı 

başına bir bölüme yer verilmiş olsa da burada ele aldığımız konu çerçevesinde 

değerlendirme yapmak da gereklidir.

h) Uluslararası Düzenlemeler Yönünden; 

Anayasanın 90. maddesindeki düzenlemeyle göre; usulüne göre 

onaylanıp, yürürlüğe giren uluslar arası sözleşmelerin iç hukuk metni olarak 

kabul edilmesi zorunludur. Hatta yine aynı maddeye göre uluslar arası 

sözleşmelerin hiyerarşik olarak iç hukuktaki yasal düzenlemelerden önde 

tutulacağı açıktır. Çünkü, iç hukuk metinlerinin anayasaya aykırılığı ileri 

sürülebildiği halde, uluslar arası düzenlemelerin anayasaya aykırılıkları dahi 

ileri sürülemez. Bu anlamda bu metinlerin yargı makamlarınca etkin olarak 

göz önünde bulundurulması zorunludur. Aksi durumda iç hukuk yolları 

tüketildiğinde konunun uluslar arası mercilere taşınması halinde ihlaller 

nedeniyle devletin mahkum edilmesi yolu açıktır. 

Ÿ Konumuzla ilgili uluslar arası sözleşmelere değinmek gerekirse 

öncelikle, Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları 

Sözleşmesi'nden söz etmek gerekir.  

Birleşmiş Milletler Özürlülerin Haklarına İlişkin Sözleşme
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Sözleşme'nin 1 inci maddesinde amaç “özürlülerin tüm insan hak ve 

temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin 

etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek” olarak belirlenmiştir.

“Ulaşılabilirlik” maddesi; Taraf  Devletlerce özürlülerin bağımsız 

yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin ve diğer bireylerle eşit 

koşullarda katılımını sağlamak için uygun tedbirlerin alınmasını hüküm altına 

almakta ve bu tedbirlerin hangi alanlarda nasıl alınması gerektiğini 

açıklamaktadır.

Anılan sözleşmenin 9. maddesi:

“Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik  

1. Taraf  Devletler özürlülerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm 

alanlarına etkin katılımını sağlamak ve özürlülerin diğer bireylerle eşit 

koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri 

dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal ve hem de kentsel 

alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için 

uygun tedbirleri alacaklardır. Bu tedbirler erişim önündeki engellerin tespitini 

ve ortadan kaldırılmasını da içerecektir. Bu tedbirler  aşağıda belirtilen yer ve 

hizmetler bakımından da geçerlidir: 

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve 

işyerleri dahil diğer kapalı ve açık tesisler;   

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere bilgi ve 

iletişim araçları ile diğer hizmetler.   

2. Taraf  Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri 

alacaklardır:   

(a) Kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlere erişime 

ilişkin asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması ve 

bunlara ilişkin uygulamaların izlenmesi; 

(b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel 

girişimlerin özürlülerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate almalarının 

sağlanması;  

(c) İlgili kişilerin özürlülerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorunlarıyla ilgili 

olarak eğitilmesi; 

(d) Kamuya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve anlaşılması 

kolay biçimde işaretlemeler yapılması;  

(e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehberler, 

okuyucular ve profesyonel işaret dili tercümanları dahil çeşitli canlı 
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yardımların ve araçların sağlanması;  

(f) Özürlülerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun yollarla 

yardım ve destek sunulmasının teşvik edilmesi;  

(g) Özürlülerin Internet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve 

sistemlerine erişiminin teşvik edilmesi;   

(h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, 

geliştirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan başlayarak teşvik edilmesi 

ve böylece bu teknoloji ve sistemlere özürlüler tarafından asgari maliyetle 

erişilebilmesinin sağlanması” ifadelerine yer vermektedir. Sözleşmenin 19. 

maddesi ise;

Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma  

İşbu Sözleşmeye Taraf  Devletler tüm özürlülerin diğer bireylerle eşit 

koşullar altında toplum içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmekte 

ve özürlülerin bu haktan eksiksiz yararlanabilmeleri ve topluma tam 

katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde 

alacaklardır. Bu çerçevede aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir:   

(a) Özürlüler diğer bireylerle eşit koşullar altında ikametgahlarını ve 

nerede ve kiminle yaşayacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir 

yaşama düzenine zorlanamazlar;   

(b) Özürlülerin kişisel destek dahil olmak üzere toplum içinde yaşamak ve 

topluma dahil olmak için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve diğer 

toplumsal destek hizmetlerine erişimleri sağlanmalı ve özürlülerin 

toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir;  

(c) Kamusal hizmet ve tesisler özürlülere diğer bireylerle eşit şekilde açık 

olmalı ve onların ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir” şeklindedir.       

Maddelerin kapsamına bakıldığında erişebilme, ulaşabilme ve bağımsız 

yaşamaya yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği ayrıntılarıyla sıralanmıştır. 

Oldukça kapsamlı olan listede yapılması gerekenlerin önemli bir kısmının 

yerel yönetimlerce gerçekleştirilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Yerel 

Yönetimler bağlamında iç hukuk metinlerimize bakıldığında uygulanabilirliği 

objektif  esaslara bağlanmamış, açıklık ve reellik ilkelerine uygun olmayan, 

daha genel ifadelerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye'nin de bu 

sözleşmeyi imzaladığı dikkate alındığında yukarıda belirtilen hizmetleri 

yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği kesindir. Türkiye her ne kadar 

ihtiyari protokolü imzalamamış ise de bu durum olsa olsa Birleşmiş Milletler 

nezdinde kurulan komiteye başvuru hakkını kısıtlamaktadır. Benzer nitelikte 
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düzenlemelere yer veren Avrupa Engelliler Sözleşmesi kapsamında Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkının olduğu kuşkusuzdur. Ancak, 

AİHM'ye başvuru yapılmazdan önce iç hukuk yollarının tüketilmesi 

gerektiği düşünüldüğünde Türkiye'deki mahkemelerin de uluslar arası 

düzenlemeleri de dikkate alacak şekilde yargılama yapmaları gerektiği de 

tartışmasızdır. 

 Yine Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi'nin 18. 

maddesi; 

Seyahat Özgürlüğü ve Tabiiyet 

Taraf  Devletler özürlülerin diğer bireylerle eşit koşullar altında seyahat 

ve yerleşim yerini seçme özgürlüğüne ve tabiiyet hakkına sahip olduğunu 

kabul etmeli” denilerek özürlülerin uyrukluk durumlarına ilişkin 

düzenlemeler yapmaktadır. Bu maddenin seyahat özgürlüğü bağlamında 

ulaşım kapsamında değerlendirilmesi mümkündür” şeklindedir. Bu 

düzenlemede seyahat özgürlüğüne yer verildiği dikkate alındığında 

özürlülerin seyahat özgürlüklerinin sağlanabilmesi için ulaşım ve trafik 

alanında özürlülere göre bazı düzenlemelerin yapılması zorunludur. 

Yukarıda ulaşım ve trafik başlıklı bölümde iç hukukta yapılan düzenlemelere 

yer verilmiştir. Buradaki düzenleme ise daha genel ve soyut niteliktedir. Bu 

anlamda seyahat özgürlüğünün gerçekleşmesi için her türlü önlemin alınması 

gerektiği açıktır. 

Avrupa Konseyi'nin 6 Mayıs 2003 tarihli Özürlü bireylere yönelik 

kültürel etkinlikler ve bu etkinliklere ulaşılabilirlik ilke kararı;

Standart Kuralların 10. maddesine göre özürlü bireylerin kaynaştırılması 

ve kültürel aktivitelere eşit şartlarda katılımı sağlanmalıdır. Aynı zamanda 

tiyatrolar, müzeler, sinemalar ve kütüphane binaları gibi kültürel etkinlik 

alanları ulaşılabilir hale getirilmelidir. Bunun yanı sıra edebiyat, film ve tiyatro 

yapabilmek için teknik donanımlar da özürlüler için ulaşılabilir olmalıdır.

Özürlü bireylerin kültürel alt yapılara, kültürel etkinliklere ve medyaya 

ulaşabilirliklerinin sağlanması için uygulanabilir tedbirler alınmalıdır.

Komisyon ve üye ülkeler;

Özürlü bireylerin sanat ve kültür alanlarına kaynaştırılması için çeşitli 

yollar aramasını ve özürlü bireylerin çalışmalarının üretim ve tanıtım 

koşullarında eşit fırsat  sağlanması,

Özürlü bireylerin pozitif  imajlarının artırılmasına katkıda bulunmak için 

kültür sektörünün desteklenmesi,
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Kültürün özürlü bireyler için daha kolay ve çok ulaşılabilir hale gelmesi 

için var olan engellerin kaldırılması amacıyla;

Üye Ülkelerin anıtları, arkeolojik sit alanlarını, müzeleri ve kültürel 

etkinlik alanlarını korumaya yönelik ilke kararını çiğnemeden, bu alanlara 

fiziksel ulaşılabilirliğin sağlanmasını ve gelecekte yapılacak binalarda fiziksel 

ulaşılabilirlik şartlarının yerine getirilmesini,

Modern bilişim teknolojileri ile ilgili bilgi sağlanmasını,

Kültürel etkinliklerde alt yazı, işaret dili, Braille ile yazılmış katalog ve 

rehber vb. düzenlemeler yapılmasının sağlanması.

Avrupa düzeyinde ilgili Avrupa organizasyonları ile bilgi ve deyimlerin 

paylaşılmasını kabul eder” denilmektedir. Metin içinde sayılan yapılması 

gerekenler listesine bakıldığında yerel yönetimlerin bu alanlarda etkin 

çalışması olmaksızın gerçekleşemeyeceği kuşkusuzdur. Türkiye'nin de 

Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğu dikkate alındığında yukarıdaki kararda 

sayılanların iç hukuka geçirilmeleri gerektiği kuşkusuzdur. Ancak bu haliyle 

de kararda belirtilen işlerin yapılması konusunda Türkiye'nin de uygulamakla 

yükümlü olduğu sonucuna varılması gerekir.

BM sözleşmesi ile ilgili yukarıda anayasanın 90. maddesi yollamasıyla 

yapılmış olan açıklamalar bu bölüm için de geçerlidir. Kaldı ki, anayasadaki 

eşitlik ilkesi ve ceza yasasında yer alan ayrımcılıkla ilgili madde göz önünde 

bulundurularak, iç hukuk metinlerinde yazılmamış olanların dahi yerel 

yönetimlerin sorumluluğunda olduğu düşünülmeli bu konuda önlem alınıp, 

uygulama yapılmalıdır. 

Yine Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonda yer alan

1. Kentlerin, herkesin her yere erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde 

tasarlanması 

2. Özürlülere ilişkin politikaların, hedef  gruplar için aşırı himayeci 

değil, toplumla bütünleştirici olması 

3. Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerin kendi aralarındaki 

işbirliği ve dayanışması 

4. Evler ve işyerlerinin özürlülere uyarlanabilir biçimde tasarlanması 

5. Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımının tüm insanlar için erişilebilir 

olması v.b. ilkelerin uygulanabilirliği bakımından;

Anılan ilkelerinin yaşama geçirilmesi merkezi yönetimlerin yanı sıra yerel 

yönetimlerin de görev alanında yer alması gerekmektedir. Bu durumda yerel 

yönetimlerin gerek ulusal, gerekse de uluslar arası mevzuattan kaynaklanan 
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yükümlülüklerini yerine getirmesi için merkezi yönetimden yeterli kaynak ve 

donanım desteği almaları da zorunludur. Bu anlamda engellilere yönelik 

olarak ülkesel düzeyde bütünsel bir politikanın geliştirilmesi gerektiği, bu 

politikanın gelişmesinde kamu idarelerinin (yerel yönetimler dahil) yanı sıra 

doğması muhtemel uyuşmazlıklarda yargı organlarının da içtihatlarıyla 

katkıda bulunması söz konusudur. Bunun bir süreç olduğu olgusu da dikkate 

alınarak sürekli çaba harcanması sonuç almada büyük bir önem taşımaktadır. 

Uluslar arası müktesebatın ülkemiz iç mevzuatına etkisi bakımından, 

özürlüler idaresi dahil tüm etkin kurum ve kuruluşların bilgilendirme, 

bilinçlendirme, hizmetlerin realizasyonu dahil her alanda etkin çaba ve 

çalışma yürütmesi zorunludur.

Sonuç Olarak;

Yukarıda açıklanabildiği kadarı ile;, Ankara Barosu 2012 Uluslar arası 

Hukuk Kurultayı nedeni ile bu konuların bir kez daha altı çizilmiş olmakla, 

başta Yasama Organına, konu ile doğrudan veya dolaylı ilgili ve ilintili merkezi 

yönetimin tüm kurum ve kuruluşlarına, Yerel yönetim boyutunda, tüm il özel 

idareleri ve belediyelere uluslararası mevzuat ile iç hukuk metinleri haline 

gelmiş olan gerek Birleşmiş Milletler, gerek A.B. ilgili organlarınca 

düzenlenen sözleşme, deklarasyon, A.B. kararları, Birleşmiş Milletler ve A.B. 

Standart kuralları ile iç düzenlemeler yönünden ise başta anayasa ile yukarıda 

sunulan yasal düzenlemelere uygun şekilde değişiklikler sağlanmalı, yasal 

değişikliklere bağlı olarak çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge gibi 

düzenleyici işlemler ile getirilecek olan hükümlerin yanı sıra mevcut mevzuat 

hükümlerinin de titizlikle uygulanmasının temini, gerek kamusal, gerekse 

özel sektör bazında uygulamaların ve uygulayıcıların çağdaş ilke ve esaslarda 

denetlenmesi,  bu suretle ülkemizin özürlüler alanında gerek fiziksel, gerekse 

bilgiye ulaşılabilirlik ilkeleri ile yaşamsal öneme haiz yukarıda bir kısmına 

değinilebilen yerel hizmetleri edinmede en üst seviyenin yakalanması 

hedefine ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi esas olmalıdır.
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Hakan ÖZGÜL
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ERİŞİLEBİLİRLİK KAVRAMIDA HUKUKİ ve İDARİ 

DÜZENLEMELER

Ülkemizde son on yıl içinde engellilerin toplumun içinde daha fazla yer 

aldıkları, edilgen durumlarından rahatsızlık duydukları, toplumun içinde 
1etkin bir şekilde var olmak için ciddi mücadeleler verdikleri görülmektedir.  

Engelli bireylerin toplum içinde insan onur ve haysiyetine uygun bir yaşam 

sürdürebilmeleri için herkes gibi gerek ulusal gerekse de uluslararası hukukta 

kabul görmüş hakları kullanabilmeleri gerekmektedir. Örneğin yaşam, sosyal 

güvenlik, eşitlik, eğitim, sağlık, adalete erişim, istihdam ve benzeri haklara 

ulaşmak için engelli bireylerin daha fazla gayret ve çaba sarf  etmeksizin eşit 

koşullarda erişebilmeleri sağlanmalıdır. Elbette yukarıda sayılan haklardan 

yararlanabilmek için erişebilirlik fevkalade önem kazanmaktadır. Öyle ki; 

Avrupa Birliği (AB) Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve 

Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesine Yönelik Komisyon Tebliği'nde 

Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020: Engelsiz Avrupa için Yenilenmiş Bir 

Taahhüt adlı belgede erişilebilirlik hakkında; erişilebilirliğin toplumda ve 

ekonomide yer almanın ön koşulu olduğu fakat AB'nin bunu başarabilmek 
2için hâlâ çok yol alması gerektiği ifade edilmektedir.

1 Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında; Arzu Şenyurt 
Akdağ, Gizem Tanay, Hakan Özgül, Lütfiye Kelleci Birer ve Özlem Kara tarafından hazırlanan Türkiye'de 
Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, Şubat 2011 S.54 http://ayrimciligionle.org/tr/wp-
content/uploads/2011/kaynak/engellilik_izleme_raporu.pdf  (erişim tarihi:05.01.2012)

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF (erişim tarihi: 
05.01.2012)
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Her ne kadar erişilebilirlik denilince özellikle üst yapıların erişilebilirliği ön 

planda yer alsa söz konusu üst yapılara ulaşmak için kullanılan bağlantı 

unsurları ile araç ve sistemler en az üst yapılar kadar önemli hale gelmektedir.

Ülkemizde erişilebilirlikle ilgili ilk düzenleme 1997 senesinde 3194 sayılı 
3

İmar Kanunu'nda yapılmıştır.  Söz konusu düzenlemede: “Fiziksel çevrenin 

özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için; imar planları ile kentsel, 

sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün 

ilgili standardına uyulması zorunludur” hükmü getirilmiştir.

Sonraki yıllarda 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'nun 

geçici 2. ve 3. maddeleri ile erişilebilirlikle ilgili düzenlemeler yapılmış ve 

yasakoyucu idare makamına kamusal alanların erişilebilir hale getirilmesi için 7 
4yıllık bir süre vermiştir.  Söz konusu bu süre 07.07.2012'de dolmaktadır. Aynı 

yasanın 19. maddesiyle 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesinin 
5birinci fıkrasına, konutların erişilebilirliğine ilişkin bir hüküm de eklenmiştir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşmesi'ni (EHS) 30 Mart 2007'de imzalamış, 3 Aralık 2008'de 

T.B.M.M'de onaylamış ve sözleşmeye taraf  olduğuz bilgisi ve bürokratik 

işlemlerin bitirilmesiyle Birleşmiş Milletlere (BM) 28 Eylül 2009 tarihinde 

bildirilmiş ve sözleşme gereği bildirimden otuz gün sonra sözleşmede yer alan 
6yükümlülükler Türkiye'yi bağlayıcı kılmıştır. Zira Anayasa'nın 90. maddesi : 

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” 

denilmektedir. 

EHS'nin giriş bölümünün (v) bendi,  2. maddesi, 3 maddesinde 

erişilebilirlikten söz edilmektedir. Erişilebilirliğin amaç ve kapsamını ise 9. 

madde düzenlemektedir. Söz konusu maddelerde ulaşım araçları, bilgi ve 

3 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 1. ek maddesi http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/711.html (erişim 
tarihi 05.01.2012)

4 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1517.html (erişim tarihi 05.01.2012)
5 http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.634&MevzuatIliski= 

0&sourceXmlSearch = (erişim tarihi 05.01.2012)
6 T.C. Anayasası http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf  (erişim tarihi:05.01.2012)
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iletişim araçlarının erişilebilir olması gerekliliği ifade edilmektedir. Yine 

kamuya açık veya kamu hizmetine sunulan tesis ve hizmetlerin erişimine 

ilişkin asgari standart ve rehber ilkelerin geliştirilmesi, duyurulması ve bunlara 

ilişkin uygulamaların izlenmesinin gerekliliği de ifade edilmektedir. Öte 

yandan kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel 

girişimlerin engellilerin erişilebilirliğinin her açıdan dikkate almalarının 

sağlanması ve hizmet üreten bireylerin hizmet içi eğitimlere tabi tutulması da 

anlatılmaktadır.

Erişilebilirlikle ilgili yine birçok düzenleme “yönetmeliklerle” yapılmıştır. 

Örneğin bunlardan bazıları şöyledir: Türk İşaret Dili Sisteminin 

Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine 
7 8İlişkin Yönetmelik,   Otopark Yönetmeliği,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

9 10Otopark Yönetmeliği,   ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği.

Öte taraftan yine ilgili hukuki belgelerin fiili hayata geçmesini sağlamak 

amacıyla Başbakanlık Makamı'nın 2002, 2006, 2008 ve 2009 senesinde dört 
11ayrı genelgesi,   İçişleri Bakanlığı'nın 2006 senesinde ve Milli Eğitim 

12Bakanlığı'nın 2011 senesinde genelgesi yayınlanmıştır.

Son olarak değişik yıllarda erişilebilirlikle ilgi Türk Standartları Enstitüsü 
13(TSE) çok sayıda standart da yayınlamıştır.

Ulaşılabilir yapılı çevre oluşturulması için yapılacak çalışmalara yön 

verilmesi amacıyla, Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 

Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, YÖK Başkanlığı, DPT Müsteşarlığı, 

Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 

temsilcilerinden kurulan bir heyetle Ulusal Eylem Planı hazırlanması ve bu 

7 http://www.ozida.gov.tr/yenimevzuat/4-31.htm (erişim tarihi 05.01.2012)
8 4. maddesi ve geçici 7. maddesi http://www.ozida.gov.tr/yenimevzuat/4-16.htm (erişim tarihi 05.01.2012)
9 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/ImarMd/Documents/otoparkyon.pdf  (erişim tarihi 

05.01.2012)
10 http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/kurumsal/Birimler/ImarMd/Documents/yonetmelik.pdf  (erişim tarihi 

05.01.2012)
11 Bkz: 02.12.2002 tarihli 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 12.07.2006 tarihli 2006/18 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi, 02.07.2009 tarihli 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 13.10.2006 tarihli 171808 sayılı İçişleri 
Bakanlığı'nın yazısı ve 12.08.2008 tarih ve 9731 sayılı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yazısı

12 Bkz: 19.10.2001 tarihli 2011/56 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi
13 TS 9111/ Nisan 1991: Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları 

TS 12460/ Nisan 1998: Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde 
Tasarım Kuralları
TS 12576/ Nisan 1999: Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal 
Önlemlerin Tasarım Kuralları
TS 8237/ Nisan 2004 Asansörler - Yerleştirme İle İlgili Boyutlar - Bölüm 1: Sınıf  I, Sınıf  II, Sınıf  III ve 
Sınıf  VI Asansörler
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planın etkin olarak uygulamaya konulması için 2010 Yılı 17.11.2009 tarihli 

Başbakanlık Oluru ile “Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı” ilan 
14

edilmiştir.

Tüm bu hukuki ve idari eylemler neticesinde erişilebilirlik konusunda 

beklenen etkili sonucun elde edilmediğini söylemek hata olmayacaktır. 5378 

sayılı Kanun'un kamuya ve özel teşebbüse verdiği sürenin dolmasına 180 

günden daha az kaldığı şu günlerde erişilebilir kentlerin süre sonunda 

oluşmasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Zira idare makamı; 

7 yıllık süre içinde öncelikle yasal ve idari düzenlemeleri, standartların 

oluşturulması, envanter tespitinin yapılması, söz konusu iş ve işlemler için 

bütçe ve insan kaynağı tahsis etmesi, ilgili personelin eğitim ihtiyaçlarını 

karşılaması, görevini yerine getirmeyenler için tazminat mekanizmalarını 

güçlendirmesi, görev ihmali durumunda doğacak zararın bireylere rücu 

ettirilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması için tüm iletişim 

enstrümanlarını etkili bir biçimde kullanması, sivil toplum kuruluşlarıyla iş 

birliği yapması ve bağımsız denetim mekanizmalarını kurması gerekirdi. Şu 

günlerde yukarıda anılan ve yapılması gereken iş ve işlemlerden sadece bir 

kaçı gerçekleşmiştir.

Özellikle yargı makamının hususiyetle engelli bireylerin hukuki 

meselelerinde konuya uzak ve yabancı olması hakların alınmasında güçlük 
15yaşatmaktadır.  

Bundan sonraki süreçte Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin 

işletilerek (görevi ihmal) hususiyetle idari başvuruların engelli ya da onların 

haklarını savunan sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yapılması elzemiyet 

teşkil etmektedir.

14 http://www.ulasilabilirturkiye.gov.tr/index_dosyalar/Page899.htm (erişim tarihi 05.01.2012)
15 B k z  B e y l i k d ü z ü  B e l e d i y e s i ' n e  k a r ş ı  H a k a n  Ö z g ü l  ( e r i ş i l e b i l i r l i k )  d a va s ı ;  

http://www.ayrimciligionle.org/tr/bolum/hakkimi-ariyorum/dava-ornekleri/ (erişim tarihi 05.01.2012)
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Engin YILMAZ
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Laboratuar Direktörü

Bilgiye Erişim

Çağımızı bilgi çağı, ve günümüzdeki toplumu da bilgi toplumu olarak 

nitelersek, bilgiye erişimin ne denli önemli ve hayati bir konu ve hak olduğunu 

daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle özellikle kamunun sağladığı çeşitli 

kaynaklardan üretilen bilginin edinilmesinin toplumun tüm fertleri için bir 

hak olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ülkemizde bilgi edinme hakkıyla 

yasalarca bu temel gereksinimin güvence altına alınmaya çalışıldığını 

gözlüyoruz. Engelli bireyler için bilgiyi herkesle eşit koşullarda alma hakkının 

ne derece önemli olduğunu ve bilgi kaynaklarının temel olarak neler 

olabileceği ve nasıl erişilebilir olabileceğini bu yazıda ele almaya çalışacağım.

Yazıya öncelikle bilginin genel  tanımı ve Birleşmiş Milletler Engelli 

Hakları sözleşmesi çerçevesinde bilgiye erişimin hukuki çaıtısını ortaya 

koyarak başlayacağım. Ardından erişilebilir olmasının önemli olduğunna  

inandığım üç temel bilgi kaynağından söz edeceğim: Yazılı, görsel ve işitsel 

kaynaklar, elektronik kaynaklar ve dijital kaynaklar. Yazıyı bu kaynakların 

neden erişilebilir ollması gerektiği ve bunun nasılı üzerinde durarak sona 

erdireceğim.,

Bilginin Genel Tanımı ve Hukuki Çatı

Dünyada her an gerek duyu organlarımız yoluyla bilinçli ve etkin olarak, 

gerek doğrudan marus bırakılarak pasif  biçimde çeşitli konularda yeni şeyler 

giriyor dimağımıza. Bunları kısaca farklı bilgi kaynakları olarak görmek 

mümkün. Bir yoruma göre bilgi şöyle tanımlanıyor:

1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, 
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vukuf; (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

2. Genel olarak ve ilksezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, 

malumat; insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne 

verilen ad, malumat.

3. Bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün, 

malumat, vukuf  (http://bilgi.nedir.com/).

Burada birinci tanımdan yola çıktığımızda, Öğrenmede, gözlem veya 

araştırma yoluyla elde edilen gerçek veya malumattan söz ediliyor. Önce şunu 

belirtmek gerekir ki, bir şeyi öğrenme, gözlem veya araştımr yoluyla elde 

edebilmenin yolu, herkesle eşit biçimde, öğrenme, araştırma ve gözlem 

yapabilme olanaklarına sahip olmaktan geçer. Bütün bilginin sesli 

konuşmalarda aktığı bir ortamda, işitme engelli bir ferdin, gözlem ve 

araştırma yaparak oradaki gerçekleri öğrenmesi beklenemez. Aynı biçimde, 

tüm bilginin mürekkep baskılı yazılarla akıtıldığı bir ortamda, görme engelli 

bir bireyin, altıncı hisleri dışında bilgi edinmesi mümkün olmayacaktır. İşte 

bilgiye erişimi, bu noktada doğru tanımlamak gerekir: herkesin, sunulan 

bilgiye eşit ve benzer olanakları kullanarak zahmetsizce erişebilme hakkı.

Bu noktada Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin 9 ve 21. 

Maddelerinde bilgiye erişimi geniş biçimde düzenlediğini görüyoruz.

9 maddenin ilk fıkrası: “Taraf  Devletler, engellilerin bağımsız 

yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması ve 

engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve 

iletişim teknolojisi ve sistemi dahil bilgiye ve iletişime, hem kırsal hem de 

kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka sunulan diğer tesislere ve 

hizmetlere erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri almalıdır.”, demektedir.

Yani bu maddede hem fiziksel hemde bilgisel olarak kamusal alana 

erişimin güvence altına alınması ön görülmektedir.

İkinci fıkrada bu konuyla ilgili ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği ortaya 

konulurken, bilgiye erişimle ilgili şu maddeler gözümüze çarpıyor: (f) 

Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için, onlara uygun yollarla yardım ve 

destek sunulmasını teşvik etmek;

(g) Engellilerin internet dahil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim 

teknolojilerine ve sistemlerine erişimini teşvik etmek;

 (h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarımını, 

geliştirilmesini ve dağıtılmasını ilk aşamadan başlayarak teşvik etmek ve 
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böylelikle bu teknoloji ve sistemlere asgari maliyetle ulaşılabilmesini 

sağlamak.

Görüleceği üzere, engellilerin bilgi ve iletişim sistem ve teknolojilerine 

herkesle eşit biçimde erişimin kolaylaştıracak her türlü tedbir zorunlu 

kılınmaktadır.

Sözleşmenin 21. Maddesi, bu tanımları daha da pekiştirmiş ve bilgiye 

erişimle ilgili şu noktalara yer vermiştir:

(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin erişebileceği 

biçimlerde ve farklı engelli gruplarına uygun teknolojilerle, güncel olarak ve 

ek bir bedel alınmaksızın sunulması;

 (b) Engellilerin resmi temaslarda işaret dillerini, Braille alfabesini, beden 

dilini ve tercih ettikleri diğer tüm erişilebilir iletişim araçlarını ve biçimlerini 

kullanmalarının kabul edilmesi ve kolaylaştırılması ;

 (c) Kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların, internet dahil olmak 

üzere, engellilerin erişebileceği ve kullanılabileceği biçimde bilgi ve hizmet 

sunmalarının teşvik edilmesi;

 (d) İnternet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere, kitle iletişim 

hizmeti sunan kurumların, hizmetlerini engellilerin erişebileceği şekillerde 

sunmalarını teşvik etmek.

Buradaki temel vurgunun, özellikle kamuya açık biçimde bilgi hizmeti 

verenlerin verdikleri bilginin her engel grubuna hitap edebilecek biçimde 

erişilebilir olma zorunluluğu olduğunu görebiliriz.

Bu hukuki çatıyı kurduktan sonra, temel sorumuza gelebiliriz, “Nedir 

erişilebilir olması gereken  kamuya açık bilgi kaynakları?  Sözleşmede temel 

olarak kitle iletişim araçlarından söz ediliyor. Durum yalnızca burayla sınırlı 

ola bilir mi?

Bu noktadan sonra, bilgiye erişimin engelliler için olmazsa olmazolduğu 3 

temel unsurun altını çizmek yerinde olacaktır: Yazılı, Görsel ve işitsel 

kaynaklar, elektronik kaynaklar ve dijital kaynaklar. Bu 3 kaynağı biraz daha 

detaylandırmadan önce, temel bir prensipten söz etmek faydalı olabilir. 

Erişilebilir bir bilgi sisteminden söz ediyorsak, bu kaynaklarda üretilen 

bilginin diğer kaynağa dönüştürülebilir olması bilgiye erişim önündeki 

engellerin ordan kallkmasında önemli bir pay sahibi olacaktır. Örneğin, 

devletçe sunulan ve mürekkep baskıyla basılmış bir kaynağı, elektronik 

ortama aktardığınızda, görme engelli bir bireyin, kimseye ihtiyaç duymadan, 
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yardımcı teknolojileri kullanarak bu bilgiye erişimini mümkün kılabilirsiniz. 

Veya aynı kaynağı, kitle iletişim araçlarında sesli veya işaret dili yoluyla 

sunduğunuzda, işitme ve görme engelliler için, bu bilginin erişimi yine 

mümkün olabilir. Bu noktada bilgiye erişimde gerekli olabilecek yardımcı 

teknolojinin gereksinim duyan tüm engelilere bedelsiz olarak sağlanması, ve 

kullanımıyla ilgili gerekli eğitimin verilmesi hususu da önemle not edilmesi 

gereken bir prensip olmalıdır.

 Şimdi, yukarıda bahsettiğim 3 temel bilgiye erişim kaynağına daha 

yakından bakalım. 

Yazılı, Görsel ve İşitsel Kaynaklar:

Belkide bir görme engellinin yaşadığı en büyük engel mürekkep baskılı 

eserlere erişim engelidir. Kitaplar, dergiler, gazeteler, diğer süreli yayınlar, 

faturalar, sözleşmeler, ottel  ve benzeri yerlerdeki tanıtım bilgileri, gidilen bir 

seminer veya çalıştayın  verilen yazılı programı VS, her an bir görme engell 

için erişilebilir formatlarda üretilmedikleri için engel olmaya devam 

etmektedir. Öncelikle Tüm ders kitapları ve diğer yayınların görme 

engellilerin de erişibileceği formatlarda sunulması garanti altına alınmak 

zorundadır. Bu konuda hazırlanmış ve kültür bakanlığına sunulmuş olan 

derleme yasasının ilgili maddesine göre yayın evlerinin çıkardıkları tüm 

eserlerin görme engeliler için erişilebilir olacak bir kopyasını, kültür 

bakanlığının belirleyeceği bir kurumla paylaşması öngörülmüştür. Bu taslak, 

halen meclisin raflarında beklemektedir.

Aynı biçimde basılı kaynakların yanısıra, tabelalar, panolar ve yazılı 

kaynakların bulunduğu diğer alanlar da bilgiye erişimi engellemektedir. 

Örneğin, bir banka kartının numarası, veya kimlik kartı üzerindeki seri nosu, 

halen her an erişilebilecek durumda değildir. Aynı biçimde bir trafik ışığının 

kırmızı veya yeşil olması da görsel bir  bilgi kaynağıdır, ve sesli veya titreşimli 

olarak da kullanıcıyı uyarmadıkça evrensel tasarım ilkesinin ve erişilebilirlik 

prensibinin altında kalacaktır.

Salt bu tür yazılı kaynaklar değil, ürünler planlanırken, yalnızca görsel 

öğelerin bilgi kaynağı olarak kullanılması da sorun yaratmaktadır. 

Dokunmatik olarak tasarlanmış, ve yıkama programlarının görme 

kullanılmadan herhangi bir biçimde anlaşılamayacağı bir çamaşır makinesi 

veya ısı derecelerinin kolayca anlaşılmadığı bir fırın da, aslında kişinin günlük 

hayatını sürdüreceği bilgiye erişimini kısıtlamaktadır. Buna paralel olarak, bir 
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kamu kurumundaki asansörün sesli ve Braille olmaması, yönlendirmelerin 

erişilebilir sunulmaması, Banka ATM'lerinin sesli ve fiziksel olarak erişilebilir 

olmayışı gibi unsurlar  da aslında bilgiye erişimi kısıtlayan öğelerdir.

Basit bir hamilelik testini ele alalım. Bugünkü şartlarda görme engelli bir 

kadın eczaneden bir hamilelik testi alıp kimseye sormadan sonucunu 

öğrenememektedir. Bu da ciddi bir bilgiye erişim engeli olarak mahremiyet 

ilkesini yaralamaktadır.

 Bir oy pusulasının engelliler tarafından anlaşılır olmaması, bilgiye erişimi 

engellediği gibi özgür ve gizli biçimde seçme hakkına da zarar vermektedir.

Nasıl görsel ve yazılı kaynaklar bir görme engeli için bilgiye erişimde 

karşılaştığı en büyük engelse, bilgi vermek için yalnızca işitsel unsurların 

kullanılması da bir işitme engelli için aynı derecede ciddi bir bilgiye erişim 

engelidir. Bir mahkemede, bir hastanede, bir okulda, işaret dili ve işitme 

engellinin ihtiyaç duyduğu bir yöntemle iletişim kurulmadığında, kişi bilgiden 

mahrum edilmektedir. Sesli yapılan bir anonsun işitme engeliler için yazılı 

veya işaret diliyle anlatılmaması da işitme engellilerin bilgiye erişiminde 

önemli bir sıkıntı olmaktadır.

Elektronik kaynaklar

Erişilebilrlik deyince, belkide ilk olarak elektronik kaynaklar, web 

sayfaları ve yazılımlar akla gelmektedir. Ancak  Maalesef  birçok kamu 

kuruluşunun hazırladığı web sayfaları WAI tarafından belirlenen erişilebilirlik 

kriterlerine uymamaktadır. TC kimlik numarasını öğrenmek içinn ziyaret 

edilen içişleri bakanlığı sitesi, görmeyen bir kullanıcıya yardımcı teknolojiler 

tarafından okunmasının mümkün olmadığı resimdeki karakterleri girmesini 

zorunlu kılan güvenlik kodu sorabilmektedir ve gayet kolay biçimde 

yapılabilecek sesli güvenlik kodlarını bulundurmamaktadır. Elektronik 

kaynakların nasıl erişilebilir yapılabileceği konusunda, Web Accessibility 

Initiative tarafından benimsenen ve dünyaca kabul görmüş, web erişilebilirlik 

kriterleri esas alınmalıdır (http://www.w3.org/WAI/). Bu kriterlere göre, 

web ve elektronik kaynakların erişilebilir olmasında 4 temel prensip 

bulunmaktadır: Algılanabilirlik, İşlem yapılabilirlik, anlaşılabilirlik ve 

sağlamlık (http://www.engels izeris im.com/yazi lar.php?oku= 

1&bolum=3&id=299).

Kısaca bir kullanıcı sayfadaki içeriği metinsel etiketlerle anlayabilmeli, 

sayfa içinda fare kullanmadan da ve yeterli süre verilerek istediği interaktif  
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işlemleri yapabilmeli, sayfadaki kodlar, yardımcı teknolojiler tarafından 

anlaşılabilir formatlarda hazırlanmalı, ve sayfa yapısındaki kodlamalar  

yardımcı teknolojilerin kafasının karışmayacağı biçimde, standartlara ve 

kurallara uygun olarak tasarlanmalıdır.

) elektronik kaynakların erişilebilirliği konuşunda doğrudan bu temel 

prensiplerin ve WAI kriterlerinin göz önünde bulundurulması faydalı 

olacaktır.

Özellikle kamu kuruluşlarının web sayfalarının bu kriterlere uygun olması 

konusunda daha titiz bir çalışma şarttır.

Benzer biçimde, elektronik olarak PDF benzeri bir kaynak hazırlanırken 

de bu kaynağın erişilebilir formatlarda kullanıcıya sunulduğundan emin 

olunmalıdır. Ayrıca son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan ve elektronik 

kitap okumak için kullanılan donanımların da engelilerin erişimine uygun 

biçimde tasarlanması ve buna uygun olacak biçimde değiştirilmesi, gelecek 

için büyük önem taşımaktadır.

Dijital Kaynaklar

 günümüzde, televizyon ve radyo yaınlarının öncülündeki dijital kaynaklar 

daha da artmış ve çeşitlenmiştir. Birçok dijital platform ortaya çıkmış, 

televizyon izlemek basitçe bir kanaldan diğerine geçmenin ötesine geçmiştir. 

Önce bu tür yayınların erişilebilir olmasının sağlanması önemlidir. Örneğin, 

birçok kanalda, artık para ve hava durumları, yalnızca ekrandan yazı olarak 

geçmektedir. Aynı zamanda işitm engelliler birçok filmi altyazı olmadığı için 

takip edememektedir. İşaret diliyle televizyon veya diğer görsel kaynaklardan 

bilgi aktarımı halen yeterince güçlü değildir. Burada öncelikle, yazılı olan tüm 

bilginin sözel, sözel olarak ifade edilen tüm bilginin de yazılı veya işaret diliyle 

anlatılmasının önü açılmalıdır.

BM Engelli hakları sözleşmesinin KÜLTÜREL YAŞAMA, 

DİNLENME, EĞLENCE VE SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMI 

düzenleyen 30. Maddesinde, dijital kaynaklara erişim şu biçimde ele 

alınmaktadır: “1. Taraf  Devletler, engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde 

kültürel yaşama katılım hakkını tanır ve engellilerin aşağıda belirtilenlerden 

yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır:

(a) Kültürel materyallerden, onların erişilebilir biçimde olanları 

aracılığıyla yararlanmak;

(b) Televizyon programlarına, filmlere, tiyatroya ve diğer kültürel 
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etkinliklere erişilebilir biçimlerde erişmek”.

Ayrıca sanatsal film ve tiyatrolarda, sesli ve yazılı betimleme, bir temeni 

değil, bu eserlere engellilerin de herkese eşit biçimde erişibilmeleri için bir 

zorunluluk haline gelmelidir.

Yayınların içeriği kadar sunuluşu ve bunlara erişim de önem 

kazanmaktadır. Engelli kişi, bir uydu veya dijital platform kullanıyorsa, 

burada sunulan, kanalları ayarlama, program rehberi gibi birçok bilgiye 

yeterince erişememektedir. Dünyada bu tür sistemlerin erişilebilir biçimde 

tasarlanması mümkün hale gelmişken, ülkemizde konuyla ilgili hiçbir çalışma 

yapılmadığını gözlemleyebiliriz. Gelecekte önemini daha da arttıracağı kuşku 

götürmez olan dijital kaynakların erişilebilirliği konusunda, çok daha 

sistematik ve kurumsal çalışmaların bir an önce başlatılması çok önemlidir.

Sonuç

Bilgi ve iletişim herkes için olduğu gibi engelliler için de vazgeçilmez 

unsurlardır. Bu nedenle, gerek yazılı, görsel ve işitsel alanda, gerek elektronik 

ve dijital kaynaklardan bilgi alırken, bunları bir engel haline getirmemek 

yapılacak doğru düzenlemelere bağlıdır. BM engeli hakları Sözleşmesinin 

öngördüğü makul uyumlaştırma yoluyla birçok bilgi erişim kaynağının ciddi 

maliyetler gerektirmeden erişilebilir kılınması mümkündür. Burada önemli 

olan, verilen bilgiyi engelli engelsiz herkese ulaştırabilme yönündeki prensip 

ve niyetin ortaya konmasıdır.
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