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ÖZET

U

zun bir süredir beklenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşmasının (KAA) kabul
edilen Taslak Metninin 2014 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. DTÖ KAA çoklu bir
Anlaşma olup Anlaşmaya sadece 42 devlet taraf olmuşken çok sayıda DTÖ üyesi ülke bu Anlaşmaya
taraf değildir. Bu ülkeler aktif bir şekilde Anlaşmaya katılım arayışı içerisinde olup katılımın muhtemel
avantaj ve dezavantajlarını gözetlemektedir. Bu açıdan, söz konusu fayda ve maliyetlerin değerlendirilebilmesi için KAA hakkında bir bilgiye ihtiyaç vardır. Bu makale mevcut KAA ile KAA’na taraf ülkelerce kabul edilmiş yeni taslak Anlaşma metnini birlikte analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Bu
çalışma, kabul edilmiş taslak Kamu Alımları Anlaşması metnini 1995 yılı tarihli mevcut KAA ile karşılaştırmakta ve uluslararası kamu ihale mevzuatı üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.
KAA’nın kabul edilen taslak metni önemli surette Anlaşmanın gereklerini açık hale getirmiş, elektronik
yöntemler aracılığıyla ihale uygulamalarının şeffaflığını artırmıştır. Kabul edilmiş Taslak Metin, elektronik ihaleyle ilgili değişiklikleri, ihale ilan sürelerinin kısaltılması gibi teknolojik ve ticari gelişmeleri
yansıtmaktadır. Diğer değişiklikler, emtia piyasasında satın alınan ürünler için veya istisnai olarak
avantajlı koşullar altında yapılan satın almalar için esnek düzenlemeler içermektedir. Ayrıca, KAA’na
özellikle gelişmekte olan ülkelerin katılımını cazip hale getirmek amacıyla özel ve ayrı muamelede
bulunma ile ilgili esneklik getiren değişiklikler de öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İdari işlem, idari usul, yazılı bildirim, Tebligat Kanunu, elektronik tebligat.

ABSTRAC T

THE NEW GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT OF THE WORLD
TRADE ORGANIZATION: EXPECTED TO ENTER INTO FORCE IN 2014

T

he long awaited agreed text of the Agreement on Government Procurement (GPA) of the World
Trade Organization (WTO) is expected to enter into force within the current year, 2014. The WTO
GPA is a plurilateral Agreement, and currently, only 42 States are Parties but a number of WTO
Members are not Parties to this Agreement. These countries are actively seeking accession to it and
looking at the potential pros and cons of accession. In this context, there is a need for information on
the GPA in order to assess related benefits and costs. This article describes and analyzes together
the existing GPA and the new, agreed draft of the GPA by the Parties to this Agreement. This paper
compares agreed draft of the GPA with the existing GPA of 1995, and discusses its potential implications on the international public procurement legislation. The agreed text of the new GPA significantly
clarifies its requirements, increases transparency of procurement practices through electronic methods. The agreed text reflects the technological and trade developments such as; changes in electronic
procurement, minimum notice periods are shortened. Other changes provides more flexibility for
procuring entities, when buying goods on commodity market and purchases made under exceptionally advantageous conditions. It also consists more flexible provisions for special and differential
treatment in an attempt to make participation in the GPA more attractive to developing countries.
Keywords
International trade, public procurement, WTO Agreement on Government Procurement (GPA),
thresholds, estimated cost, tender procedures, domestic review procedures.

Giriş
15 Aralık 2012 tarihinde çoklu bir ticari anlaşma1 olan DTÖ KAA’na taraf ülkeler 1994
tarihli DTÖ KAA’nın gözden geçirilmiş bir metni üzerinde uzlaşmaya vardılar. KAA’nın bu
taslak metni, bilgi teknolojisi ve kamu ihale usullerinde son dönemde olan gelişmelerin
KAA’na adapte edilmesi, kamu ihalelerinde söz konusu olan ayırımcı uygulamaların elimine edilmesi ile kapsama ilişkin önemli değişiklikler öngörmektedir. 2
Taraf ülkelerce daha önce taslak metnin kabulü iki açıdan ön şarta bağlanmıştı.
Öncelikle, taslak metnin kurallarının resmi açıdan ifade edilmesi ve düzeltilmesiyle ilgili, içerik ve anlam yönünden değiştirilmemesi koşuluyla nihai bir yasal denetime tâbi
olacağı belirtilmişti. Bunun dışında, taslak metnin kabulü Anlaşmanın kapsamıyla ilgili
taraf ülkelerce karşılıklı olarak başarılı bir sonuç elde edilmesi koşuluna bağlanmıştı. Bu
açıdan söz konusu Taslak Metin bu iki ön koşulun gerçekleşmesi üzerine taraf ülkelerin
kabul ettiği bir Anlaşma taslak metnidir. 3
1
DTÖ kapsamındaki çoklu ticari anlaşma için bkz. VAN DEN BOSSCHE Peter, The Law and Policy of the
World Trade Organization-Text, Cases and Materials, 2005, Cambridge: University Press, s.88.
2
KAA’nın yeni taslak metniyle ilgili görüşmeler açısından bkz. http://www.wto.org/english/tratop_e/
gproc_e/negotiations_e.htm (erişim tarihi 12.02.2014).
3
ANDERSON Robert D., “Renewing The WTO Agreement On Government Procurement: Progress To Date
And Ongoing Negotiations”, Public Procurement Law Review, 2007, 4, 255-273, s. 260.
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Değişiklik metni üzerindeki görüşmelerin yoğunlaştığı diğer bir konu da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin KAA’na katılımını kolaylaştırıcı tedbirlerdir. Taraf ülkelerin KAA kapsamında kalan kurum ve kuruluşlara ilişkin listelerinin genişletilmesi
hedefi de güdülmüştür. Hali hazırdaki Taslak Metin özetle; kamu ihale süreçlerinde şu
anda kullanılmaya başlanan elektronik araçların kullanımı gibi bu alanda meydana gelen
gelişmelere yer verilmiş, serbest ticari piyasada mevcut ve rahat bulunabilen bazı mal
ve hizmetlerin alımına ilişkin ihale sürecini kısaltan bazı esneklikler ile gelişmekte olan
ülkelerin KAA’ya katılımı açısından teşvik edici mahiyette olan özel ve farklı muamele
kuralları daha açık hale getirilmiştir. KAA’ya taraf üye devletlerce, KAA’nın bu taslak
metninin bu anlaşmaya taraf olmak isteyen ülkeler açısından da katılım müzekerelerinin
temeli olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir.4
Taslak Metin KAA’nın mevcut halinin yapısının basitleştirilmesi, metnin modernize
edilmesi ile neredeyse tamamen bir revizyonunu öngörmektedir. Taslak Metin mevcut
KAA’nın hükümlerini değiştirmek ve biraz daha anlaşılır olmasını sağlamakla birlikte esas olarak mevcut Anlaşmanın hükümleri üzerine inşa edilmiştir. Örneğin Taslak
Metinde de şeffaflık ilkesi, ayrımcılık yapma yasağı ilkesi ile diğer ilke ve ihale usulleriyle
ilgili temel kurallar varlığını devam ettirmektedir. Örneğin ihale usulleri ile ilgili olarak
aşağıda aktarılacak olan KAA’nın mevcut halindeki ihlale usulleri (açık ihale usulü, seçmeli ihale usulü ve sınırlı ihale usulü) devam ettirilmekle birlikte bu usullere müracaat
ve bu usullerin gerçekleştirilmesiyle ilgili ek bazı açıklamalar yapılmıştır. Aşağıda konu
bazında Taslak Metinle ilgili açıklamalar yapılmıştır.

I. DTÖ KAA’nın Kapsamı, Konusu ve İhale Usulleri
I.1. Eşik Değerler
KAA belirtilen eşik değerlerin üstündeki ihalelere uygulanır. 5 Anlaşma yaklaşık maliyeti
belli bazı değerlerin üzerindeki kamu ihalelerine uygulanmaktadır. Burada ifade edilen
eşik değerler Anlaşmaya taraf her ülke için aynı değildir. KAA’ya taraf ülkelerin Anlaşma kapsamında kalan kuruluşları “merkezi kuruluşlar” ve “alt-merkezi kuruluşlar (yerel
yönetim kuruluşları)” ile kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kuruluşları içine alan “diğer kuruluşlar” şeklinde Anlaşma ekinde her ülke açısından ayrı ayrı listelenmiştir.
Her ülke açısından yapılan bu listelerin başında bu üç tür liste için de ayrı bir eşik
değer belirlemesi yapılmıştır. Örneğin; AB’ye üye ülkelerin merkezi yönetim kuruluşlarının
yapacakları hizmet ve mal alımları için eşik değer 130.000 SDR (yaklaşık olarak 195.000
$’a -ABD Dolarına- tekabül etmektedir), yapımla ilgili hizmet ihaleleri için ise eşik değer
4
KAA’nın XXIV. (7) (b) maddesinde tarafların mevcut Anlaşmanın geliştirilmesi amacıyla müzakere yapmalarına olanak verilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda yapılan müzakereler neticesinde 15 Aralık 2011’de KAA’nın
yeni Taslak Metniyle ilgili Karar ortaya çıkmıştır. Bu Karar da 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilerek taraf ülkelerin onayına sunulmuştur. KAA’nın yeni Taslak Metninin taraf ülkelerin üçte ikisi tarafından iç mevzuatı
doğrultusunda kabulü ve onaylanmasının yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu tarihin 2014 yılı içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. KAA’nın yeni Taslak Metni için bkz. http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/
negotiations_e.htm (erişim tarihi 12.02.2014).
5
Mevcut Kamu Alımları Anlaşmasının I (4) maddesi. Kamu Alımları Anlaşması Taslak Metninin de II (2) (c)
maddesi.
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5.000.000 SDR’dir.6 AB’ye üye ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerin kurum ve kuruluşlarının yapacakları hizmet ve mal alımları için de eşik değer 200.000 SDR, yapımla ilgili
hizmet ihaleleri için ise eşik değer 5.000.000 SDR’dir.7 AB’ye üye ülkelerin yukarıdaki listelerde belirtilen KAA kapsamında alım yapan merkezi, bölgesel ve yerel kuruluşları dışında kalan diğer kurum ve kuruluşları (utilities) yönünden de mal ve hizmet alımları için eşik
değer 400.000 SDR, yapımla ilgili hizmet ihaleleri için ise eşik değer 5.000.000 SDR’dir.
Diğer bir örnek; Güney Kore KAA kapsamında bulunan mal alımlarıyla ilgili eşik değer
merkezi hükümet birimleri için 130.000 SDR yerel yönetim birimleri için (örneğin, Seul
Büyükşehir Belediyesi) 200.000 SDR diğer tüm birimler de 400.000 SDR’dir. Güney Kore
yapımla ilgili hizmet alımlarında merkezi hükümet birimleri için eşik değer 5.000.000
SDR; alt-merkezi hükümet birimleri ile tüm diğer birimler için de 15.000.000 SDR’dir.
Dolayısıyla, KAA’nın uygulama kapsamı ve eşik değerler Anlaşmaya taraf her ülke
açısından aynı değildir. Bu eşik değerler taraflar açısından değiştiği gibi yukarıda da
belirtildiği üzere her üye ülke açısından yapılan üç tür liste için de ayrı bir eşik değer söz
konusudur. Örneğin, ABD yapımla ilgili hizmet ihaleleri yönünden KAA’na taraf bütün
üye ülkeler için 5.000.000 SDR rakamını uygularken Güney Kore’nin bu ihaleler için
uyguladığı 15.000.000 SDR eşik değer rakamını göz önüne alarak bu ülke için yapımla
ilgili hizmet ihaleleri açısından 15.000.000 SDR rakamını uygulamaktadır.8
KAA’ya taraf ülkelerin Anlaşma kapsamında kalan kurum ve kuruluşlar için yaptıkları ülkeye özgü listelerin tanımları da her zaman açık değildir. Nitekim, aşağıda incelenecek olan Kore dava dosyasında vuku bulan ihtilaf bununla ilgiliydi.

I.2 Yaklaşık Maliyet (İhale Konusu Alımın Yaklaşık Maliyeti)
Kamu Alımları Anlaşmasının II. maddesinde Anlaşmanın uygulanmasında ihale konusu
işe ilişkin yaklaşık maliyet bedelinin9 tespiti için ayrıntılı hükümler dercedilmiştir. Zira,
Anlaşma hükümleri eşik değerin üzerindeki alımlara uygulanmaktadır. İhalenin yaklaşık
maliyetinin tespitinde primler, ücretler, komisyonlar ve tahsil olunacak faizler dahil tüm
bedeller hesaba katılmakta ve ihaleci kuruluş alım miktarını bu Anlaşmanın uygulanmasını önlemek amacıyla kısımlara bölememektedir.
6 SDR (Special Drawing Rights-özel çekme hakları), IMF tarafından üye ülkelere tahsis edilmek amacıyla
yaratılan uluslar arası bir rezerv para olup, Dünya Ticaret Örgütü’nün de kullandığı bir kavramdır. SDR para
olarak tedavülü olmayan ve yalnızca muhasebe kaydı olarak işlem gören bir hesap birimidir ve bu yönüyle de
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 1970 yılında oluşturulan bir uluslararası ödeme ve rezerv aracıdır.
AB’nin para birimi Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini ve ABD Dolarından oluşan farklı döviz birimlerinin bir sepet
bileşimi olan (SDR) bu dört para biriminin her birinin belli bir oranına dayanır ve ABD Doları cinsinden değerlendirilir. SDR, bu dört para biriminin kurlarına dayanarak günlük olarak güncellenir. SDR hakkında daha fazla
bilgi için Uluslararası Para Fonunun web sayfasına bakınız: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm,
(erişim tarihi 10.03.2014).
7
Mevcut KAA’nın 1 No’lu ilavesi içerisinde belirtilen Avrupa Birliği üyesi ülkeler için 1, 2 ve 3 No’lu ekler.
Kamu Alımları Anlaşması Taslak Metninin 1 No’lu ilavesi içerisinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler için belirtilen 1, 2
ve 3 No’lu ekler.
8

Kamu Alımları Anlaşması Taslak Metninin 1 No’lu ilavesi içerisinde Güney Kore için belirtilen 1, 2 ve 3 No’lu ekler.

9

Kamu Alımları Anlaşması Taslak Metninin II (6) maddesi.
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Bu hüküm özellikle eşik değerin üzerindeki ihalelerde yaklaşık maliyet değerinin
tespitiyle ilgili ana prensipleri ortaya koymaktadır. KAA genel olarak eşik değerin üzerindeki alımlara uygulanmaktadır. İhalenin eşik değerin altında kalmak ve bu suretle
Anlaşmayı uygulamamak amacıyla kısımlara bölünmesine imkan tanınmamaktadır.

I.3 Kapsam
Gerek mevcut KAA’nda gerekse KAA taslak metninde Anlaşmanın temel prensipleri ile
ilkelerine bizatihi anlaşma metninin ana gövdesi içinde yer verilmişken bu anlaşmanın
tam olarak kapsamına Anlaşmanın ilavelerinde yer verilmiştir. Burada her bir üye ülke
KAA kapsamında kalan mal, hizmet ve yapım işleri ile KAA kurallarına tabi olacak kurum
ve kuruluşları da listeler halinde ayrı ayrı belirlemişlerdir. KAA kapsamında kalan ihalelerin belirlenmesine yönelik eşik değerler de ihale türleri ile kuruluşların kategosine
göre ayrı ayrı belirlenmiştir.10
Taslak Kamu Alımları Anlaşması metni kapsamında kalan kamu kuruluşlarının hangileri olduğu “merkezi kuruluşlar” ve “alt-merkezi kuruluşlar (yerel yönetim kuruluşları)”
ile kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kuruluşları da içine alan “diğer kuruluşlar” şeklinde
Anlaşmaya taraf olan her üye ülke açısından ayrı ayrı 1 no’lu Anlaşma ilavesinde listelenmiştir. Buna göre Kamu Alımları Anlaşması, 1 no’lu ilavede11 belirtilen şekilde Anlaşma
kapsamında kalan kuruluşlarca yapılan ve yukarıda aktarıldığı üzere belli eşik değerlerin üzerindeki kamu alımları için uygulanır.12
Anlaşma ekine bakıldığında kapsamın kurum ve kuruluşlar açısından pozitif liste
yöntemi ile belirlendiği (sadece listelerde belirtilen kurum ve kuruluşlar) görülecektir.
Her taraf ülke açısından bu şekilde bir pozitif listeleme yöntemi ile KAA kapsamında
alım yapacak kurum ve kuruluşlar spesifik olarak belirtilmiştir.
KAA kapsamında kalan idarelere ilişkin KAA ilk bakışta AB kamu ihale yönergeleri kapsamında kalan idarelere karşılık gelip gelmediği hakkında net bir şey söylemek
mümkün gözükmese de daha yakından bir inceleme yapıldığında AB kamu ihale kuralları kapsamında kalan idarelerin geniş ölçüde DTÖ KAA kapsamında kalan idareleri de
kapsadığı anlaşılmaktadır.13 Bu bağlamda Kamu Alımları Anlaşması kapsamında kalan
kamu kuruluşlarının Avrupa Birliği kamu ihale yönergeleri kapsamında belirtilen kamu
kuruluşları tanımı içerisinde kalan kuruluşları kapsadığı görülecektir. Ayrıca tanımlayıcı
10 DINGEL Dorthe Dahlgaard, A Harmonization of the National Judicial Review of the Application of European
Community Law, 1999, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston, s. 41.
11

I no’lu ilave taslak KAA metninde her bir taraf ülke için altı ayrı alt eke bölünmüştür:
Ek.1 merkezi hükümet yönetim kuruluşlarını kapsamaktadır.
Ek.2 yerel yönetim kuruluşları kapsamaktadır.
Ek.3 bu Anlaşma hükümlerine göre alım yapan tüm diğer kuruluşları kapsamaktadır.
Ek.4 bu Anlaşma dahilinde kalan mal alımları belirtmektedir.
Ek.5 bu Anlaşma dahilinde kalan yapım işleri dışındaki hizmet alımlarını belirtmektedir.
Ek.6 kapsama giren yapım işleriyle ilgili hizmet alımlarını belirtmektedir.

12 DISCHENDORFER Martin, “The existence and development of multilateral rules on government procurement under the framework of the WTO”, Public Procurement Law Review, 2000, 1, 1-38, s.22.
13

Bkz. DINGEL Doorthe Langaard, s.45

5

6 Dalkılıç

yaklaşıma dayalı olarak AB açısından KAA’nın 1 no’lu ilavesinin 3 no’lu alt-ekinde su,
enerji, ulaşım ve iletişim gibi genel hizmetlerle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ilişkin tanıma dayalı bir kapsam belirlemesi yapılmıştır.14 Ancak su, enerji, ulaşım
ve iletişim gibi genel hizmetlerle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan alım
yapan hiçbir özel sektör kuruluşuna Anlaşma ekinde bu Anlaşma hükümlerine tâbi olan
her taraf ülke kuruluşlarını ayrıca gösteren bir bilgiye listede yer verilmemiştir. Bunun
yanı sıra gerek mevcut KAA’nın gerek KAA’nın taslak metnin hükümlerine bakıldığında
bu Anlaşma hükümlerinin yapım işleri imtiyaz ihaleleri ile %50’sinin devlet bütçesince
karşılanacağı belirtilen yapım işi ihalelerine de uygulanacağına dair herhangi bir hüküm
de yer almamaktadır.15
KAA ayrıca taraf ülkelerin hangi mal, hizmet ve yapım işi alımını Anlaşma hükümleri kapsamı altında bıraktığı da ayrıca listelenmiş olup yapılacak alımların da belli bir
eşik değerin üstünde olması gerekmektedir. Mal alımına ilişkin yapılan kamu alımları
kural olarak ekli listede aksi belirtilmedikçe Kamu Alımları Anlaşması kapsamında kalacaktır (negatif liste yaklaşımı). Ancak KAA’ya taraf ülkeler örneğin, kendi Savunma
Bakanlıklarının Anlaşma kapsamında kalacak mal alımlarını genel olarak sınırlamışlardır
(yani bu sektöre yönelik olarak pozitif liste yaklaşımı benimsenerek sadece listede belirtilen savunma alımları KAA hükümlerine tâbi kılınmıştır). Bu yaklaşım KAA’nın taslak
metninde de muhafaza edilmiştir.
Hizmetler açısından ise, sadece Anlaşmaya ekli listede belirtilen hizmet alımları
KAA hükümlerine tabidir. KAA’nın taslak metninin 1 No’lu ilavesi Ek-5’te, KAA kapsamında bulunan hizmetleri içermektedir. Her taraf ülke pozitif veya negatif anlamda kendi
hizmetler listesini yapabilir. Pozitif listeleme yapılmışsa taraf ülke açısından bu demek
oluyor ki pozitif hizmetler listesi dışında kalan bütün diğer hizmetler KAA kapsamından dışlanmış olur ve sadece pozitif liste içerisinde kalan hizmetler KAA kapsamında
değerlendirilir.
KAA’ya taraf ülkelerin her birinin Anlaşmanın 1 no’lu İlavesi içindeki 5 ve 6 no’lu
eklerinde söz ettikleri tüm hizmetler ve yapımla ilgili hizmetler DTÖ Sektörel Hizmetler
Sınıflandırma Listesi’nde kategorilendirilmiştir.16 DTÖ sınıflandırma sistemi, BM İstatistik
Bölümü tarafından kullanılan bir uluslararası mal ve hizmetler sınıflandırması olan
Ürün Sınıflandırma (Central Product Classification–CPC) sistemine dayanmakla birlikte farklı hizmetler için kendi numaralandırma sistemine sahiptir.17 DTÖ sisteminde ve
eklerinde değinilen Ürün Sınıflandırma (Central Product Classification–CPC) sistemi
14 GRIER Jean Heilman, “Recent Developments In International Trade Agreements Covering Government
Procurement”, Public Contract Law Journal, 2006, Vol. 35, No.3, s. 385-407, s.389.
15 KAA’nın henüz taslak metninde, AB’yle ilgili olarak Anlaşmanın 1 No’lu İlavesinin 6 No’lu ekinde, yapım işi
imtiyazlarıyla ilgili 1 ve 2 No’lu ekte belirtilen merkezi ve yerel kurumların yaptığı yaklaşık maliyeti 5.000.000
SDR rakamını geçen yapım işi imtiyaz ihalelerine İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ülkelerinin isteklilerine
katılım yönünden milli muamele kuralının geçerli olduğu belirtilmiştir.
16

DTÖ, Services Sectoral Classification List – Note by the Secretariat (10 Temmuz 1991) MTN.GNS/W/120.

17
CPC hakkında daha fazla bilgi için bkz.: http://unstats.un.org/unsd/class/default.asp, (erişim tarihi,
10.03.2014).
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geçici bir sınıflandırma sistemidir.18Ancak BM İstatistik Bölümü tarafından kullanılan
Ürün Sınıflandırma (Central Product Classification–CPC) sistemi DTÖ sisteminden çok
daha ayrıntılıdır. Ancak gerek DTÖ Sektörel Hizmetler Sınıflandırma Sistemi gerekse
KAA tarafı ülkelerin KAA’nın 1 no’lu İlavesi içindeki 5 ve 6 no’lu eklerinde yer alan hizmetlerle ilgili listelerini, Ürün Sınıflandırma (Central Product Classification–CPC) güncellemelerine uygun olarak güncellememelerinden dolayı problemler yaşanmaktadır.
Avrupa Birliği hizmetler için Kamu Alımları Anlaşmasının 1 no’lu İlavesi içindeki 5 no’lu
ekte BM İstatistik Bölümü tarafından kullanılan Ürün Sınıflandırma (Central Product
Classification–CPC) sistemine atıf yapmıştır. Bazı Taraf ülkeler ise her iki listeye atıf
yapmıştır.
KAA Yeni Taslak Metninin modernize edilmesi hedefi bağlamında Anlaşma içerisinde geçen terimlere ilişkin mevcut KAA metni içerisinde yer almayan ‘tanımlar’ kısmına
Yeni Taslak Metninin I. maddesinde yer verilmiştir.

I.4. İstisnalar
KAA hükümlerine tâbi olmamak için Anlaşmaya taraf ülkeler kapsam dışında kalan
Anlaşmanın 1 no’lu ilavesinde bir istisna listesi oluşturmuşlardır. Bu istisna listelerine
gözatıldığında istisnaların ağırlıklı olarak hizmetler, yerel ve bölgesel kuruluşlarca yapılan ihaleler ile utilities (iktisadî kamu hizmetleri) sektöründeki alımlarla ilgili olduğu
görülecektir. KAA’nın uygulanmasında karşılıklılık ilkesi temel alındığı için aslında bu
istisna listelerinin çoğu sınırlı sayıda Anlaşmaya taraf ülkelere uygulanmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği, KAA kapsamındaki yerel ve bölgesel kuruluşların yaptıkları kamu
ihalelerine ilişkin elde edilen kazanımları Kanada’lı ve ABD’li isteklileri de kapsamaları
yönündeki talebi bu ülkelerin de aynı şekilde AB üyesi ülke isteklilerinin bu ülkelerin
ilgili pazarlarına girişlerine yönelik etkili ve kıyaslanabilir taviz vermedikleri müddetçe genişletmeyeceğini belirtmiştir. Burada şunu belirtmek gerekir ki AB kamu ihalesi
yönergeleri açısından söz konusu olan istisnalar Kamu Alımları Anlaşması yönünden
AB’ye de uygulanır.19
KAA’nın 1 no’lu ilavesi her KAA üyesi ülke tarafının Genel Notlarını içermekte, bu
notlar da XXIV.12 maddesine göre KAA’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Genel notlar, bir KAA
üyesi devletin ‘en çok kayırılan ülke’ ilkesine bazı ülkeler açısından karşılıklılık kuralı
uyarınca istisna getirdiğinin ifade edildiği kısımdır. Örneğin, KAA’ya taraf bir ülke, bazı
kamu ihalelerinde başka taraf ülke veya ülkelerin isteklilerine karşılıklılık kuralı uyarınca KAA’nın kurallarını tatbik etmeyeceğini Genel Notlarda belirterek kullanabilir. Bu
şekilde KAA, herhangi bir taraf devlete karşılıklılık kuralı uyarınca başka bir taraf devlete karşı bazı kamu ihalelerinde farklı muamelede bulunabilme (diğer tüm KAA tarafı
devletlere ise KAA hükümleri doğrultusunda eşit ve karşılılık kuralını işlettiği devlete
nazaran daha uygun bir muamelede bulunma) imkanı vermektedir.
18 Geçici CPC hakkında bilgi için: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1, (erişim tarihi, 10.03.2014).
19

DINGEL Dorthe Dahlgaard s. 47.
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Ayrıca, KAA’nın XXIII. maddesi bu Anlaşma kapsamında kalan bir kuruluş tarafından yapılan bir ihalenin iki durumda KAA hükümlerine tâbi olmayacağını belirtmiştir. Bunlar XXIII. maddenin 1. fıkrasında belirtilen Anlaşmaya taraf ülkelerin
güvenliğine ilişkin istisna ile aynı maddenin 2. fıkrasında belirtilen insan, hayvan ve
bitki yaşamını veya sağlığını veya fikri mülkiyet haklarını korumak için; veya engelli
kişiler, kamu yararına çalışan kurumlar veya cezaevi çalışmalarıyla ilgili mal veya
hizmetler için gerekli olan önlemlerin alınması gibi spesifik olarak belirtilen konulara ilişkin istisnaları belirtmektedir. 20
KAA Taslak Metninin sadeleştirilmesi ve uygulama açısından kolaylaştırılması
hedefi bağlamında Anlaşmanın kapsamı daha açık hale getirilmiştir. Kapsama ilişkin istisnalar, mevcut KAA’da Anlaşmanın 1 no’lu İlavesine ekler halinde Anlaşmaya
taraf olan her üye ülke açısından ayrı ayrı belirlenmişken, Taslak Metinde istisnalar;
Anlaşmada yeni bir hüküm içerisinde (Taslak Metin III. maddesinde) ve Yeni Taslak
Metnin II.(3) maddesinde bir liste halinde belirtilen durumlarda Anlaşmanın uygulanmayacağı istisnalar belirtilerek bu iki madde düzenlemesi içerisinde bir araya getirilmiştir. KAA’nın Taslak Metninde Anlaşmaya taraf ülkelerin kapsamla ilgili olarak
taahhütlerinin düzeltilmesi konusunda tarafların hakemlik (uzlaştırma) müessesesi
usulü ve taraf ülkelerin kapsamla ilgili yapacakları değişiklikler için farklılıkları ortadan kaldıracak belirleyici kriterler oluşturmaları öngörülmektedir. Bu gelişme, örneğin, Anlaşmaya taraf bir ülkeye ait bir kuruluşun özelleştirilmesi gibi bir nedenle
Anlaşmanın 1 no’lu İlavesindeki eklerinde kapsam listesinden çıkarılmasını istemesi ancak diğer taraf ülkelerin söz konusu kuruluşun aslında hükümetin kontrolü ile
etkisinde olduğunu düşünmeleri halinde böyle bir uyuşmazlığın çözümü açısından
önemli bir gelişmedir. 21

I.5. Teknik Şartnameler
“Teknik Şartnamenin” anlamı özellikle ihale belgeleri içerisinde yer alan ve bir malzeme,
ürün ya da malın idarenin kullanım amaçlarını karşılamasını sağlayacak şekilde gerekli
ihtiyacın özelliklerini tanımlayan teknik saptamaların tümüdür. Bu teknik saptamalar bir
ürün ya da hizmetin kalite düzeyleri, performans, ürünün kullanımı, terminoloji, semboller, muayene ve muayene yöntemleri, paketleme, işaretleme ve etiketleme gibi emniyet
ya da boyutları gösteren kalite güvence düzeylerine ilişkin gereklilikleri de kapsar.
Kamu Alımları Anlaşmasının VI. maddesinde; alımı yapılacak mal ve hizmetlere ilişkin kalite, performans, güvenlik ve boyutlar, semboller, terminoloji, paketleme, markalama ve etiketleme veya üretimdeki işlem ve metotlar ile alım yapan kuruluşlarca tarif
edilen uygunluk değerlendirme yöntemleriyle ilgili koşullar gibi özellikleri düzenleyen
teknik şartnamelerin, uluslararası ticarette gereksiz engeller yaratmak amacıyla ya da
20 ABD’nin Irak’ın altyapısının yeniden inşası için yapılan temel kamu ihalelerinin KAA’nın 23(1) maddesinde
belirtilen güvenlik istisnası kapsamında kalmayacağına ve dolayısıyla bu ihalelerin KAA hükümlerine tabi olduğuna dair Dr. Christian Pitschas’ın makalesine bkz. PITSCHAS Christian, “Award of Prime Contracts for Infrastructure in Iraq- An assesment Under the WTO Agreement on Government Procurement”, Public Procurement
Law Review 2004, 13, sf. 85-89.
21
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böyle bir etki oluşturacak şekilde hazırlanmayacağı, kabul edilmeyeceği veya uygulanmayacağı ifade edilmiştir. 22
Buna göre alım yapan kuruluşlarca tarif edilecek teknik şartnameler uygun olan
durumlarda;
a) tasarım veya tarif edici karakteristiklerden ziyade performansı,
b) varsa uluslararası standartları, aksi durumlarda ise teknik ulusal düzenlemeleri, 23
kabul görmüş ulusal standartları24 veya inşaat kodlarını baz alacaktır.
Bu anlamda istenen kriterlere söz konusu durumun önem derecesine göre ya ihale
ilanında ya da ihale dokümanlarında belirtilmesi gerekmektedir.25 Ayrıca ihale yapan idari
kuruluşlar, rekabeti engelleyici etkiye yol açabilecek bir şekilde, belirli bir alım için, şartnamelerin hazırlanmasında kullanılabilecek tavsiyeleri (danışmanlığı) veya kılavuzluğu, bu
alımdan ticari çıkarı olabilecek bir firmadan istemeyecek ya da kabul etmeyeceklerdir.26
Alım konusu şeye ilişkin yeterince tam ve anlaşılır bir tarif yapmak açısından başka
bir yolu olmadıkça ve ancak ihale dokümanında “veya dengi” gibi ifadeler kullanılması
şartıyla, belli bir ticari marka veya isim, patent, tasarım veya tip, belirli menşe, üretici ya
da tedarikçi için şart veya atıfta bulunulabilir.
Çoğu ekonomik entegrasyon anlaşmaları konuyla ilgili olarak Kamu Alımları
Anlaşmasına atıfta bulunmakta, teknik şartname hazırlanırken performansa dayalı olarak, uluslararası standartların kullanılması gerektiğini, belli markalara, isteklilere ya da
ürünlere özel muamele yapılmamasını öngörmektedir.
KAA’nın Taslak Metnin X. maddesinde de; teknik şartnamelerin tasarım veya tarif edici karakteristiklerden ziyade “performans veya işlevsel gereklilikler bakımından”
düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 27 Bu hususları esas alarak düzenlenen teknik
şartnamelerde ortaya koyulan performans ve işlevsel (fonksiyonel) ihtiyaçların söz
konusu şartnamelerde belirtilmesi gerekir. İşlevsel (fonksiyonel) gereklilikler çevresel
özellikleri de içerebilir. Ayrıca, İdarelerin tasarım veya tarif edici karakteristiklere atıf
yaparak teknik şartnameyi düzenlemeleri halinde ihale konusuyla ilgili yapılan tarife,
uygun düşmesi durumunda, “veya eşdeğer” ibaresine ihale dokümanında yer verecekleri belirtilmiştir.

22 MAVRODIS Petros C., HOEKMAN Bernard M., “The WTO’s Agreement on Government Procurement: expanding disciplines, declining membership?”, Public Procurement Law Review, 1995, 2, 63-79, s. 68.
23 Bu Anlaşmanın amacına göre teknik düzenlemeler, uygulanan idari hükümler dahil, bir mal veya hizmetin
veya bunlara ait işleme ve üretim metotlarının karakteristiklerini düzenleyen, uyulması zorunlu olan kurallardır.
Bu kurallar mal, hizmet, işleme ve üretim metotlarına uygulandığından, yalnızca terminoloji, semboller, paketleme, markalama veya etiketleme koşullarını da kapsayabilir veya ele alabilir.
24 Bu Anlaşmanın amacına göre standart; yaygın ve sürekli kullanım için kurallar, kılavuzlar veya mal, hizmet,
işleme ve üretim metotları hakkında karakteristikleri belirleyen tanınmış bir organ tarafından onaylanan, uyulma zorunluluğu bulunmayan dokümandır. Mal, hizmet, işleme ve üretim metotlarına uygulandığından, yalnızca
terminoloji, semboller, paketleme, markalama veya etiketleme koşullarını da kapsayabilir veya ele alabilir.
25
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26
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I.6. KAA ve Menşe Kuralları
DTÖ Menşe Kuralları Anlaşmasına28 göre; menşe kuralları bir ürünün nerede yapıldığını
ve kökenini belirlemek, ortaya koymak amacıyla kullanılan kurallardır. Dolayısıyla, menşe kuralları ürününün hangi ülkeden geldiğini değil, hangi ülkede üretilmiş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirleyen kurallardır. Bu konu; bir tercihli ticaret anlaşması
kapsamında tanınan tavizlerden hangi ürünlerin yararlanacağı, ülkeye göre belirlenen
anti-damping gibi ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, menşe işaretlemesi gibi
konular açısından önemli olduğu kadar kamu alımları açısından da önemlidir.
DTÖ’ye üye ülkeler tarafından uygulanan menşe kurallarının uyumlaştırılması
amacıyla üç yılda tamamlanması öngörülen ancak onbeş yıldır devam eden çalışma
programı, konunun karmaşıklığı (bu konunun teknik olduğu kadar ekonomik açıdan
önemi ve ülkeler tarafından bir ticaret politikası aracı olarak kullanılmak istenmesi)
nedeniyle henüz tamamlanamamıştır.
KAA’da menşe kurallarına ilişkin düzenleme KAA’nın IV. maddesinde düzenlenmiştir. KAA’ya taraf ülkeler, menşe kurallarıyla ilgili DTÖ düzenlemelerini kamu alımlarına
ilişkin olarak farklı uygulamamalıdır. Bu anlamda KAA’ya taraf ülkeler ticaretin normal
seyri içerisinde bu kuralları nasıl tatbik ediyorlarsa kamu alımlarında da aynı şekilde
uygulamalıdırlar. Dolayısıyla, taraf ülkeler, menşe kurallarını ürünlerin veya hizmetlerin
ithalatı veya tedarikçilerine söz konusu işlem zamanında uygulanandan farklı olarak
uygulamamalıdır. Menşe kurallarıyla ilgili bu düzenleme KAA’nın taslak metninin IV (5)
maddesinde aynen korunmuştur.

I.7. İhale Usulleri
Mevcut Kamu Alımları Anlaşmasının VII. maddesi Anlaşma kapsamında uygulanacak ihale usullerini düzenlemektedir.29 Bunlar; “açık ihale usulü”, “seçmeli ihale usulü” (AB kamu
ihale mevzuatındaki ‘belli istekliler arasındaki ihale usulüne’ benzerlik arz etmektedir)
ve “sınırlı ihale usulüdür” (AB kamu ihale mevzuatındaki ‘pazarlık usulüne’ benzerlik arz
etmektedir).30 Açık ihale usulü ile seçmeli ihale usulü arasında herhangi bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Normal olarak bir alımın ya açık ihale usulü veya seçmeli ihale usulü takip

28 DTÖ Ek-1-A’da Mal Ticaretine İlişkin Çok Taraflı Anlaşmalar arasında yer alan Menşe Kuralları Anlaşması,
üyeler arasında, tercihli ticaret uygulamaları dışında kalan menşe kurallarının uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Anılan Anlaşmanın hükümleri, DTÖ üyesi ülkelerdeki menşe kurallarının şeffaf olmasını, uluslararası ticaret üzerinde kısıtlayıcı, bozucu, saptırıcı etkilerde bulunmamasını, yeknesak, tarafsız ve makul uygulanmasını
ayrıca, pozitif standartlara dayanmasını gerektirmektedir.
29 Kamu Alımları Anlaşması taslak metninin IV (4) (a) maddesinde ihale usulleri mevcut KAA ile aynı şekilde
düzenlenmiştir.
30

Kamu Alımları Anlaşması taslak metninin ‘tanımlar’ başlıklı I. maddesinde Anlaşmanın amaçları dahilinde;
Açık ihale usulü, ilgilenen tüm tedarikçilerin teklif verebildiği bir ihale usulüdür,
Seçmeli ihale usulü, kuruluşun sadece yeterlik incelemesine tabi tutulan tedarikçileri teklif vermek üzere
davet ettiği bir ihale usulüdür;
Sınırlı ihale usulü, ihaleci kuruluşun kendisinin belirlediği bir tedarikçi veya tedarikçilerle ayrı ayrı temasa
geçtiği bir ihale usulüdür. Bu tanımla mevcut KAA metniyle uyumlu tanımlardır.
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edilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir.31 Sınırlı ihale usulüne (pazarlık ihale usulüne) ise
ancak mevcut KAA’nın XV. maddesinde belirtilen durumlarda başvurulabilir. KAA’nın taslak
metninin XIII. maddesinde sınırlı ihale usulü mevcut KAA’na paralel bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yüzden aşağıda mevcut KAA’nda sınırlı ihale usulüyle ilgili düzenlemeler belli bir
kısım farklılıklar dışında KAA’nın taslak metninde yer alan sınırlı ihale usulü için de geçerlidir.

Seçmeli İhale Usulü (Belli İstekliler Arasındaki İhale Usulü)
Seçmeli ihale usulü (belli istekliler arasındaki ihale usulü) takip edilerek gerçekleştirilecek ihalelerde KAA’nın X. maddesi uyarınca gereken etkinlikte uluslararası rekabeti sağlamak için kuruluşlar, kamu alım sisteminin etkili işleyişi ile uyumlu olarak, planlanan her
bir alım için yerli (ulusal) tedarikçiler ve diğer KAA’ya Taraf ülke tedarikçileri arasından
azami sayıda teklif daveti yapacaklardır. İdare ihale sürecine katılacak tedarikçileri adil
ve ayrımcılık gözetmeyen bir tarzda seçeceklerdir.
Seçmeli ihale usulü, iki adımlı bir usuldür. Önce yeterlilik aşaması vardır. İlgilenen
tedarikçilerin katılım talebinden sonra idare, bu kişilerin ihaleye katılma yeterliliklerini
inceler ve ilgilenen tedarikçilerden hangilerinin teklif vermeye yeterli olduğuna karar
verir. İkinci aşamada da yeterli görülen potansiyel tedarikçiler tekliflerini idareye sunarlar, idare de bu teklifleri değerlendirir ve ihaleyi karara bağlar. Bu ihale usulündeki
önemli bir ayrıntı da KAA’nın X.(3) maddesi uyarınca idarece, usulün birinci aşamasındaki yeterlik değerlendirmesi yapılırken teklif vermek için henüz yeterli olmayan potansiyel bir tedarikçinin, yeterlilik koşullarını tamamlaması için yeterli süre mevcut ve
yeterlik koşullarının bu sürede tamamlanması halinde, teklif sunmasına imkan verilmeli
ve sunduğu teklifin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Ancak bu şekilde ilave
olarak katılımı ve ihale sürecine dahil edilmesi uygun görülen isteklilerin sayısıyla ilgili
olarak KAA’ya taraf devletler kamu alımı sisteminin etkili işleyişini engelliyorsa bu ilave
katılımla ilgili sınırlama öngörebilir.
KAA’nın taslak metninin IX.(4), (5) ve (6). maddeleri seçmeli ihale usulüne (belli
istekliler arasındaki ihale usulüne) ilişkin düzenlemeler içermektedir. IX.(4) maddesinde
ihale duyurusunda verilmesi gereken bilgilere yer vermekte ve bu düzenlemeler mevcut
KAA metnine çok paraleldir. Taslak metnin IX.(5) maddesinde mevcut KAA metninin
VIII.(c) maddesindeki hükme benzer şekilde idarelerin yeterli görülen istekli tanımı açısından yeterlik koşullarını karşılayan ulusal istekli ile KAA’ya taraf bir ülkenin isteklisi
olarak ifade edilmiştir. Yeni Taslak Metnin IX.(5) maddesinde ayrıca İdarelerce ihale duyurusunda belirtilmişse davet edilecek isteklilerin sayısıyla ilgili sınırlar ve davet edilecek adayların seçimiyle ilgili kriterlerle ilgili düzenleme de yer almaktadır. Taslak metnin
IX.(6) maddesinde getirilen bir yenilik olarak, ihale dokümanı ihale duyurusunun yayımı
tarihinde henüz herkese açık olarak mevcut değilse bu dokümanın yeterli görülen bütün isteklilere aynı zamanda ulaşılabilir kılınması gerekmektedir. 32
31 ARROWSMITH Sue, Government Procurement in the WTO, Kluwer Law International, The Hague, 2003,
s.181. Ayrıca bkz. Mevcut KAA’nın IX (1) maddesi ile XV. maddesi. Ayrıca KAA’nın taslak metninin XIII (1) (a) ve
(d) maddeleri.
32
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Sınırlı İhale Usulü
Mevcut KAA’nın XV.1 maddesi doğrultusunda sınırlı ihale usulüne ancak belli koşullar altında müracaat edilebilir ve idare, bu usulde tedarikçilerle tek tek iletişime geçer. Bu ihale usulü, ulusal muamele ilkesi veya ayrım gözetmeme ilkesini ihlal ederek rekabetten
kaçınmak amacıyla kullanılamaz. Sınırlı ihale usulüne ancak aşağıda belirtilen koşullar
altında müracaat edilebilir.
Buna göre:
(a) Açık veya seçmeli ihale usulü ile yapılan bir ihaleye teklif gelmemesi, verilen
tekliflerin danışıklı olması, ihalenin temel koşullarıyla uyumlu olmaması veya bu
Anlaşma gereği katılım için gereken koşulları taşımayan tedarikçiler tarafından
teklif verilmiş olması durumlarında bu usule başvurulabilir. Ancak, bu durumlarda sınırlı ihale usulüne göre yapılan alımda ilk ihale koşullarının önemli ölçüde değiştirilmemesi gerekmektedir.
(b) Sanat eserleri ya da patent veya telif hakları gibi münhasır hakların korunması ile ilgili nedenlerle, veya teknik nedenlerden ötürü rekabet yokluğunda, mal
veya hizmetlerin yalnızca bir tedarikçiden alınabildiği ve geçerli bir alternatif
veya bunların yerini tutacak bir şey olmadığı hallerde;
(c) Alım yapacak kuruluş tarafından öngörülemeyen olayların yol açtığı ve ihtiyaç
konusu şeyin alımının kesinlikle gerekli olduğu ancak son derece acil nedenlerden dolayı da mal veya hizmetlerin açık veya seçmeli ihale usulleriyle zamanında temin edilemeyeceği durumlarda;
(d) Mevcut mal veya tesisat parçalarının yenilenmesi veya mevcut tesisat, mal veya
hizmetlerin genişletilmesi olarak planlanan ve kuruluşun tedarikçi değişikliği
yaparak yeni bir mal veya hizmet alımı gerçekleştirmesinin mevcut malzeme
veya hizmetlerin değiştirilebilirlik (yerine geçebilirlik) şartlarını karşılamayacak
olması halinde ilk tedarikçiden karşılanacak ilave alımlarda;
(e) Bir kuruluşun konusu araştırma, deney, çalışma veya özgün bir geliştirme olan
belli bir ihale sözleşmesi kapsamında belli bir prototipte veya kendi talebi üzerine özel olarak geliştirilen ve ilk defa alınan ürün veya hizmetlerin temini (Ayrıca
bu tür sözleşmelerin ifası tamamlandığında, sonraki alımlar KAA’nın VII ila XIV.
maddelerinin hükümlerine tabi olacaktır);
(f) İlk başta proje kapsamında veya asıl sözleşmede yer almayan, ancak öngörülemeyen koşullar nedeniyle daha önce açıklanan yapımla ilgili hizmetlerin tamamlanması için gerekli hale gelen ilave yapımla ilgili hizmetler belli koşullar
altında mevcut yapımla ilgili hizmeti gerçekleştiren ticari işletmeye verilebilir.
Bu koşullar, ilave yapımla ilgili hizmetlerin ayrılmasının, idareler açısından teknik veya ekonomik nedenlerle zor ve önemli bir uyumsuzluğa yol açacak nitelikte olması gerekmektedir. Burada belirtilen durum kamu yapım işleri ihalelerinde ve kamu hizmet alımı ihalelerinde geçerlidir. Bununla birlikte, ilave yapımla ilgili hizmetlere ilişkin yapılacak olan ihalelerin toplam değeri asıl sözleşme
bedelinin % 50’sini geçemez.
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(g) İdarelerin daha önce asıl ihaleyi verdikleri bir ticari işletmeye verilmiş yapımla
ilgili hizmetlere benzer ve tekrar niteliğinde olan yeni yapımla ilgili hizmetler
için de bu usule başvurulabilir. Ancak bu yeni yapımla ilgili hizmetlerin, asıl ihalesinin KAA’nın VII ila XIV maddelerine uygun olarak gerçekleştirilen temel projeyle uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca burada bahse konu başlangıçtaki
yapımla ilgili hizmete ilişkin ihalenin ilanında müteakip yapımla ilgili hizmetlere
ilişkin ihalelerin sınırlı ihale usulü ile kullanılabileceğinin belirtilmesi gerekir.
(h) Emtia piyasasında satın alınan ürünler için
(i) Sadece çok kısa bir dönemde oluşan, istisnai olarak avantajlı koşullar altında
yapılan satın almalar için bu usule başvurulabilir. Bu hüküm, normalde tedarikçi
olmayan firmalarca yapılan olağan dışı satışlar veya fesih ya da tasfiye halinde bulunan işletmelerin varlıklarının elden çıkarılmasını amaçlamakta olup, bu
hükmün düzenli tedarikçilerden yapılacak olağan koşullar altındaki satın alımları kapsama niyeti yoktur.
(j) Tasarım yarışmalarında adayların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği
ve özellikle yeterliği olan tedarikçilere Anlaşmanın IX. maddesi anlamındaki ihaleye davet duyurusunun yapıldığı, sonuçta ihalenin tasarım yarışmasını kazanacakların Anlaşma ilkelerine uygun bir tarzda gerçekleştirilmiş olması şartıyla
tasarım yarışmasını kazanana ihale edilecek sözleşmeler;
KAA’nın taslak metninin XIII. maddesinde düzenleme altına alınan sınırlı ihale usulünün kullanılabileceği durumlar mevcut KAA metni ile büyük ölçüde aynı olmakla birlikte
bu durumlar daha açık ifade edilmiştir. Bu çaba, ihale usullerinin kullanımı açısından
gerekli koşulların daha açık olarak ifade edilmesi yaklaşımıyla örtüşmektedir. 33
Çoğu bölgesel ekonomik entegrasyon anlaşmaları ihale usullerinin belirlenmesi ve
ayrımcı olmayan bir zihniyette uygulanabilmesi için hükümler içermektedir. Açık ihale
usulü ile seçmeli ihale usulü (belli istekliler arasındaki ihale usulü) genel olarak standart ihale usulü olarak kabul görmekle birlikte diğer usullere de belli koşulların gerçekleşmesi ve istisnaî durumlarda müsaade edilmesi benimsenmektedir. 34 KAA’nın XV.
maddesinde sınırlı ihale usulü olarak tanımlanan alım usulünde ise, ihale yapan idare
bazı isteklileri seçmekte ve onların bir kısmıyla veya biriyle doğrudan müzakerelerde
bulunmaktadır. Uygulanacak ihale usullerinde yerli ve yabancı istekliler arasında ayırım
yapılmaması esası benimsenmektedir.
Bölgesel ekonomik entegrasyon anlaşmalarının çoğu ihale usullerine ve detay
kurallarına ilişkin olarak çeşitli hükümler içermekle birlikte Kamu Alımları Anlaşmasına
paralel hükümler içermektedir.
AB kamu ihale yönergeleri (direktifleri) diğer ekonomik entegrasyon anlaşmalarından ve Kamu Alımları Anlaşmasına benzer hükümler içermektedir. Mesela, 2004/18/AT
sayılı kamu ihale yönergesi KAA’ya paralel olarak hem açık ihale usulüne hem de belli
istekliler arasındaki ihale usulünün tercihini idareye bırakmakta, bu usullerin yanı sıra,
33
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belli koşulların gerçekleşmesi halinde pazarlık usulünün kullanılmasını da düzenlemekte, ayrıca rekabetçi müzakere diye de yeni bir ihale usulü de getirmiş bulunmaktadır. 35
İhaleci kuruluş bir ihalede teklifi reddedilen bir isteklinin yazılı talebi halinde teklifinin neden reddedildiğini kendisine bildirmesi yükümlülüğünün yanı sıra KAA’ya göre
ihaleci kuruluş, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin avantajları hakkında bildirimde bulunma yükümlülüğü de öngörmektedir. 36

I.8. İsteklilerin Yeterliliği
Kamu Alımları Anlaşmasının VIII. maddesine göre, tedarikçilerin yeterliğinin belirlenme
sürecinde kuruluşlar yerli (ulusal) tedarikçiler ile Anlaşmaya taraf olan ülkelerin tedarikçileri arasında ayırım gözetmeyecektir. Buna göre; ihale usullerine katılma koşulları
açısından tanınan süre, ilgilenen tedarikçilere yeterlik prosedürlerini tamamlamasına
yetecek kadar bir süre olmalı, işi yapacak firmanın söz konusu taahhüdünü yerine getirebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteren koşullarla sınırlı olmalı, malî garantiler,
teknik nitelikler ve tedarikçilerin malî, ticarî ve teknik kapasitelerini tespit etmek için
gereken bilgiler de dahil olmak üzere katılım için tedarikçilerde aranan koşulların yanı
sıra yeterliklerin tahkiki ile ilgili koşullar konusunda yabancı tedarikçiler için söz konusu
olan koşullar, yerli tedarikçiler için istenenlerden daha dezavantajlı olmamalı ve bu konularda ayırım gözetilmemelidir.
Herhangi bir tedarikçinin malî, ticarî ve teknik kapasitesi, bu tedarikçinin hem genel
ticari faaliyeti, hem de alımı yapan kuruluşun ülke sınırları içindeki faaliyetleri bazında,
tedarikçi kuruluşlar arasındaki yasal ilişki dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
İstenebilecek yeterlik koşulları malî, ticarî ve teknik koşullar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu açıdan mali kapasite, idareler ihale konusu işi yerine getirmek için isteklilerin
gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu temin etmek amacıyla tedarikçilerden mali garantiler isteyebilir. KAA’nın VIII. maddesinin (h) bendi; bir tedarikçinin iflas ya da sahte
beyanda bulunma gibi davranışlar sebebiyle ihale dışı bırakılmasına imkan vermektedir.
Ticari kapasite olarak da idareler tedarikçilerin ticari yeterlilikleri konusunda kesinliğe
ihtiyaç duyabilir. Teknik kapasite yönünden de idareler tedarikçinin ihale konusu işi, örneğin komplike bir bilgisayar entegre sistemi hizmetini yerine getirebileceğini garantilemek için tedarikçinin teknik kapasitesi hakkında bilgiye ihtiyaç duyabilir.
KAA’nın VIII(b) maddesinin metnine bakıldığında, isteklilerin yeterliliğine ilişkin koşulların yukarıdaki koşullarla sınırlı olmadığı ve idarelerin başka koşullara da yer verebileceği söylenebilir. İdarelerin başkaca hangi koşulları isteyebileceğine dair belirsizlik
35 AB’nin 2004/18/EC sayılı Yönergesinin (Direktifin) 28. maddesinde aynen şu ibare yer almaktadır.“Kamu
ihalelerinin sonuçlandırılmasında idareler, bu Direktifin amaçlarına uygun olarak düzenlenmiş olan ulusal usulleri uygulayacaktır. Söz konusu kamu ihaleleri, açık ihale ya da belli istekliler arasında ihale usulu ile sonuçlandırılacaktır. Madde 29’da açıkça belirtilen özel koşulların meydana gelmesi halinde idareler, rekabetçi müzakere
yöntemini kullanarak kamu ihalelerini sonuçlandırabilir. Madde 30 ve 31’de açıkça belirtilen özel durum ve
koşulların ortaya çıkması halinde ise, bir ihale duyurusunda bulunarak ya da bulunmayarak belli istekliler
arasında ihale usulünü uygulayabilirler.”
36 DINGEL Dorthe Langaard, s. 49. Ayrıca bkz. Mevcut KAA’nın XVIII (2)(c) maddesi. KAA’nın taslak metninin
XVI (1) maddesi de aynı düzenlemeyi içermektedir.
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olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında ihaleye katılım açısından
yukarıda belirtilen koşullar dışında istenebilecek yeterlik koşullarının ihale konusu iş
ile bağlantılı, orantılı ve KAA’nın temel ilkeleri olan ayırım gözetmeme ilkesini de ihlal
etmemesi gerekmektedir. Aslında bu konu aşağıda incelenecek olan US—Procurement37
uyuşmazlığında AB ve Japonya’nın, ABD’nin Myanmar (Burma) ile iş yapan şirketleri
kamu alımlarında teklif vermeye yeterlilik konusunda reddetme uygulamasını sorguladığı dosyada gündeme gelmiştir. AB ve Japonya, tedarikçilerin yeterliliğine ilişkin
ABD uygulamasının KAA’nın VIII. ve X. maddelerini ihlal ettiğini iddia ettiler. Çünkü tedarikçilerin yeterliliğine ilişkin olarak ileri sürülen koşullardan birisinin ekonomik düşüncelerden ziyade politik düşüncelere dayandırılmıştı. ABD’nin Massachusetts eyaletindeki düzenlemeye göre, bu eyaletteki idarelerin mal veya hizmet alım ihalelerine
Burma ile iş yapan kişilerin katılamayacağı öngörülmekteydi. AB ve Japonya ABD’nin
Massachusetts eyaletindeki bu uygulamanın ihale usulleriyle ilgili genel kuralları düzenleyen X. madde38 ile tedarikçilerin yeterlilik koşullarıyla ilgili VIII. maddesini ihlal ettiğini
ileri sürmüştü. AB ile Japonya, uyuşmazlığın çözümü için oluşturulan Kuruldan işlemleri
ertelemelerini istediler ve dava akabinde zamanaşımına uğradı. Dolayısıyla yeterlilik
kriterleriyle ilgili isteklilerden istenecek koşulların ekonomik nitelikte olmasının zorunlu
olup olmadığı konusu Anlaşmazlık Çözümü Organında açıklığa kavuşturulmadı. Bununla
birlikte, tedarikçilerin ihaleye katılımı için öngörülecek koşulların sadece ekonomik nitelikte olmasının zorunlu olmadığı ancak öngörülecek koşulların tedarikçinin söz konusu
ihale konusu işi yerine getirme kapasitesini ölçmeye yarayan ihale konusu işin yerine
getirilmesiyle ilgili olması gerekmekte ve ayırım gözetmeme ile ulusal muamele ilkesine
uygun olması gerektiği değerlendirilmektedir.
İdareler, ihale usulüne katılmak için otomatik olarak yeterli görünen kalıcı bir yeterli
tedarikçiler listesi (yeterlik listesi) kullanabilir. Seçmeli ihale usulünde idareler, teklif vermeleri için bu listeden potansiyel tedarikçiler seçebilir. Her seçim, listelerdeki tedarikçiler için eşit fırsatlara izin vermelidir. Tedarikçilerin yeterliklerinin belirlenme yöntemi
ve bunun için gereken süre, yabancı tedarikçileri tedarikçiler listesinin dışında bırakmak
veya bu tedarikçilerin planlanan belli bir alıma girmesini önlemek için kullanılmamalıdır.
Kuruluşlar, öngörülen belirli bir alım için katılma koşullarını karşılayan yerli tedarikçileri veya Anlaşmaya taraf olan ülkelerin tedarikçilerini yeterli tedarikçi olarak kabul
edeceklerdir. 39 Özetle; Anlaşmadaki hükümler ayrımcı olmamayı ve istekliler arasında
yerli ya da yabancı istekli ayrımı yapılmamasını öngörmektedir.
Bu çerçevede, isteklilerin yeterliliğine ilişkin koşullar ile isteklilerin yeterliliklerinin doğrulanması, ayrım gözetmeme ve ulusal muamele ilkesine uygun olarak
37

Case DS88: brought by EC against United States (Document code GPA/D88/* or WT/DS88/*) — Case
DS95: brought by Japan against United States (Document code GPA/D95/* or WT/DS95/*).
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/disput_e.htm (erişim tarihi 11.02.2014).

38 KAA’nın X. maddesi, ihaleye katılımda tedarikçilerin yeterlilik koşulları arasında bir idarenin sadece ekonomik nitelikte olan kriterleri öngörebileceği konusunda herhangi bir ifade içermez, ancak seçmeli bu hüküm
usulün gerçekleştirilmesi esnasında idarenin adil ve ayrım gözetmemesi gerektiği belirtilmiştir.
39 KAA’nın 8(3)(d) maddesi
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gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda idareler KAA’ya taraf başka ülkelerin tedarikçilerinin yeterlik koşullarına ilişkin olarak karşılaştırıldığında yerel (ulusal) bir tedarikçiye
daha esnek ve daha az yeterlik koşulları öngörmemelidir. KAA’nın VIII(b) maddesi uyarınca da, tedarikçilerin ihaleye katılımı için öngörülecek koşulların, tedarikçinin söz konusu ihale konusu işi yerine getirme kapasitesini garantilemek için temel olan koşulların
ötesine geçmemesi yani ‘orantılı’ olması icap etmektedir. Ayrıca öngörülecek yeterlik
koşullarının ihale konusu işin yerine getirilmesi açısından ‘gerekli’ olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmekte, şayet uygun görülüyorsa bu koşulların diğer KAA’ya taraf
ülke tedarikçiler açısından ‘keyfi veya haksız ayrımcılık oluşturmaması’ gerekmektedir.
Kamu birimi önlemlerin, benzer koşullara sahip ülkelerden özel tedarikçilere karşı keyfi
veya haksız ayrımcılık oluşturacak biçimde uygulanmadığını garantilemelidir.
İsteklilerin yeterliğine ilişkin olarak KAA’nın taslak metninin VIII. maddesinde
katılıma ilişkin olarak maddi kriterler belirtilmiştir. Mevcut KAA’nın VIII. maddesindeki şekli açıdan gerekli koşullara da taslak metnin IX. maddesinde yer verilmiştir.
Aslında taslak metnin IX. maddesi, bazı değişiklikler yaparak mevcut KAA’nın VIII, IX
ve X.maddelerindeki düzenlemeleri bir arada içermekte ve isteklilerin kaydı, yeterlik
usulleri, çok amaçlı listeler, ihale yapan idarelerce alınan kararlara ilişkin bilgiler, Ek-2
ve Ek-3’te yer alan kurumlarla ilgili tanınan bazı esnekliliklerle alakalı kurallara yer
vermektedir.
Kamu Alımları Anlaşmasının taslak metninin IX.(1) maddesi isteklilerin kaydıyla ilgili sistemin devam ettirilmesine izin vermektedir. Nitekim mevcut KAA metninde böyle
bir yetkilendirme açık bir şekilde ifade edilmemiştir. Taslak metnin IX.(2) maddesinde
de her bir taraf ülke kendi idarelerinin gerçekleştirecekleri ihalelerde yeterlikle ilgili
farklılıkları azaltacağı ve kullanılan kayıt sistemindeki farklılıkları gidererek minimize
edeceği hususunu temin edecekleri belirtilmiştir. Yeni Taslak Metnin IX.(3) maddesinde de yeterlik usulleri ile kayıt sistemlerinin ilgili ihalelere Anlaşmaya taraf ülkelerin
isteklilerinin katılımı açısından gereksiz engeller yaratacak bir etki ve amaçla kabul edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Taslak Metinde ifade edilen bu husus mevcut KAA’nın
VIII.(c) maddesinde de belirtilmişse de bu yeni yaklaşım daha açık ve kategorik olmakla
beraber, tıpkı mevcut KAA’nın VI.(1) maddesi ile taslak metnin X.(1) maddesindeki teknik
şartnamelerle ilgili kullanılan dile paralellik arz etmektedir.40
Taslak metnin IX.(7)-(11). maddeleri çok amaçlı listelerin kullanımına ilişkin olarak
mevcut KAA metninin VIII, IX ve X. maddelerinde yer alan bir takım hususları da içeren bazı gereklilikler öngörmüştür. Taslak metnin IX.(7) maddesi, mevcut KAA metninin
IX.(9)-(a)-(c) ve X.(2) maddelerinde mevcudiyeti üstü örtülü olarak ifade edilen böyle
listelerin devamı konusunda açık bir yetki içermektedir. Taslak metnin IX.(7) maddesi aynı zamanda bir ihaleye ilgi duyan isteklilerin ihaleye katılımını sağlayabilmek açısından böyle listelere dahil edilerek kaydının yapılabilmesini teminen bu listelerin yıllık
bazda yayımlanması ve elektronik ortamda yayımlanma söz konusu ise de bu listelerin
uygun bir yazılı medya kuruluşu aracılığıyla sürekli ulaşılabilir kılınması gerekmektedir.
40 ANDERSON Robert D., s. 262.
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Taslak metnin IX.(8) maddesi, böyle ilanlarda yer alması gereken bilgilere yer vermektedir. Örneğin, katılıma ilişkin koşullara, listenin kullanılabileceği mal ve hizmet alımlarının
belirtilmesi ve KAA kapsamında kalan bir ihalede bu listelerin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin hususların belirtilmesi gerekmektedir.
Taslak metnin IX.(10) maddesi, idarelerce, isteklilerin her zaman bu çok amaçlı
listelere başvuru yapmaları ve dahil edilmelerinin mümkün kılınması ve yeterli görülen isteklilerin bu listelere makul olan kısa bir sürede dahil edilmelerinin sağlanmasını
gerekli kılmaktadır. Taslak metnin IX.(11) maddesi, çok amaçlı listelere dahil olmayan
isteklilerin bir ihaleye katılımı için müracaat etmeleri ve gerekli belgeleri de istenen
zaman dilimi içerisinde sunmaları halinde, idarenin böyle bir başvurunun tekliflerin
sunulmasıyla ilgili olarak tanınan zaman dilimi içerisinde gerekli incelemeyi yapması
için yeterli zamanın bulunmadığı istisnai koşullar hariç, bu başvuruyu kabul ederek
değerlendirmeye alması gerekmektedir.
Taslak metnin IX.(8) maddesi, Ek-2 ve Ek-3’te ifade edilen kuruluşların belli koşullar
altında, ihale ilanı yerine kaim olmak üzere çok amaçlı listeye dahil olunması amacıyla
başvuru yapılmasına yönelik bir ilanı kullanmalarına izin vermektedir. Bu yöndeki seçenek için koşul, idarelerce isteklilerin çok amaçlı listeye başvuru yaparak dahil olabileceklerine dair ilanda bu imkanın tanınıp tanınmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesidir. Bu
kuruluşlar planlanan bir alımın ilanını veya yeterlik sistemi ile ilgili bir ilanı kullanabilirler. Bu esneklik Anlaşmanın her taraf ülke açısından ayrı ayrı listelenen 1 No’lu İlavenin
Ek-1’inde yer alan merkezi hükümet yönetim kuruluşları açısından söz konusu değildir.
Taslak metnin IX.(13) maddesi, idarelerin ihaleye katılıma yönelik isteklilerin yaptıkları
başvurular ile çok taraflı listeye dahil olmaya yönelik taleple ilgili işlemlerin derhal bildirilmesini öngörmektedir. Taslak metnin IX.(13) maddesine göre de; böyle bir talep ve
başvuruyla ilgili olarak idarelerin bu başvuru veya talebi reddetmeleri veya listede olan
isteklinin yeterliğinin sona ermesi halinde onun listeden çıkarılması ve yeterli olarak
kabulünden vazgeçilmesiyle ilgili işlemler hakkında ilgili istekliyi hemen bilgilendirmeleri ve talep halinde yazılı olarak yapılan işlemlerin gerekçelerinin derhal bildirilmesi
gerekmektedir.41

I.9. İhale İlanları İle İlgili Kurallar
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihalelerden haberdar olabilmelerini teminen, ihalelerin kolayca ulaşılabilir basın organlarında yayınlanması ile ilgili özel düzenlemeler
getirilmiştir. Mevcut Kamu Alımları Anlaşmasının IX. maddesi bu konuyu düzenlemektedir. Buna göre, ihale ilanları; hangi tür ve miktarda alım yapılacağını, hangi ihale usulünün uygulanacağını, ekonomik, teknik ve diğer gereklilikleri, isteklilerden istenen dokümanların ve bilgilerin neler olduğunu, ihalenin verilmesinde kullanılacak kriterlerin
belirtilmesini gerektirmektedir. Ayrıca; öngörülen her bir alım için kuruluş, DTÖ’nün
resmi dillerinden birisi ile (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birisi ile) bir özet
ilan yayımlayacaktır. Bu özet ilanda asgari olarak; ihalenin konusu, teklif vermek veya
41

ANDERSON Robert D., s. 263.
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ihaleye davet edilmek üzere başvuru yapmak için konulan süre sınırlamaları ve ihaleye
ilişkin dokümanların istenebileceği adresler belirtilecektir. KAA’nın taslak metninin VII.
(3) maddesinde öngörüldüğü üzere özet ilanın ihale ilanı ile aynı zamanda ve yayımlanması ve ulaşılabilir olması lazımdır.42
Kamu Alımları Anlaşması, uygun tekliflerin elde edilebilmesi amacıyla, ihaleye
hazırlık, tekliflerin verilmesi, alınması gibi konularda belli düzenlemeler getirmekte olup
tekliflerini hazırlayabilmeleri ve verebilmeleri için bütün yerli ya da yabancı isteklilere
imkan tanıyacak uzunlukta teklif sunma süresi belirlenmesini öngörmektedir. Ayrıca
yabancı yatırımcıların başvurularını posta ile de yapabilecekleri göz önünde tutularak
gerekli tedbirler alınmalıdır.
KAA’ya göre yapılacak alıma yönelik “ihale ilanı” terimi yerine “alıma ilişkin katılım
daveti” ifadesi kullanılmıştır. İhaleci kuruluşun merkezi yönetim kapsamında olmayan
bir idare olması durumunda yapılacak ilanın çok detaylı olması gerekmemektedir.43
Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekliyi ve teklif ettiği bedeli gösteren bir “sonuç ilanının” yayınlanması da öngörülmüştür.44 Bu ilanların KAA’nın II no’lu ilavesinde her bir
Anlaşmaya taraf ülke için listelenen uygun yayınlarda yayımlanması öngörülmüştür.45
KAA’nın taslak metni asgari süre periyotları ile ilgili olarak bir takım esneklikler öngörmektedir. Taslak Metinde bu husus daha kısa asgari sürelerin kullanımı açısından
özellikle ihale sürecinde elektronik araçların kullanımının mümkün kılınması ile teşvik
edilmektedir. İhale ilanının elektronik araçlarla yayımlanması veya ihale ilanının yayımlanmasından itibaren ihale dokümanına erişimin elektronik ortamda mümkün olması,
elektronik araçlarla teklif verilebilecek durumlarda daha kısa asgari sürelerin kullanımı
mümkün kılınmıştır. Ayrıca, serbest piyasada bulunabilen mal veya hizmet alımlarına
ilişkin uygun elektronik araçlar kullanılarak daha kısa asgari sürelerin kullanımı da mümkün kılınmıştır. Bir diğer esneklik de sadece Anlaşma Metninin 1 no’lu İlavesinin Ek-2 ve
Ek-3 no’lu listelerindeki kuruluşlar açısından seçmeli ihale usulünde (belli istekliler arasındaki ihale usulünde) idare ile istekliler karşılıklı anlaşarak süre sınırı sabitlenebilir.46

I. 10. İhale Dökümanı
Kamu Alımları Anlaşmasının XII. maddesi ihale dokümanında isteklilere sunulacak olan
bilgilerin ne tür bilgiler olması konusunda hükümler içermektedir. Bunlar ihale yapan
idarenin adresi, ihalenin verilmesiyle ilgili kriterler, ödeme koşulları gibi bilgilerdir. İdareler aynı zamanda herhangi bir istekliye avantaj tanımamak koşuluyla açıklama taleplerine mümkün olduğu kadar çabuk cevap vermek durumundadırlar. İhale kriterlerinde
42

ANDERSON Robert D., s. 261.

43 Mevcut KAA’nın IX.(1), (2), (3) ve (6) maddesi. KAA metninde daha az ayrıntı içeren ilanlar için “planlanan
ihale ilanı” veya “yeterlilik sistemine ilişkin ilan” terimleri kullanılmıştır.
44 Mevcut KAA’nın XVIII.(1) maddesi
45 Örneğin AB üyesi ülkeler için bu ilanların Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde (ABRG) yayımlanması öngörülmüştür. Buna karşın KAA’da ihale ilanları ile sonuç ilanlarının Günlük Elektronik İhale Bülteni’nde (TED- Tenders Electronic Daily) yayımlanması gereğinden bahsedilmemiştir.
46

ANDERSON Robert D., s. 257.
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bir değişiklik olacaksa bunun hakkında önceden isteklilere yazılı olarak bilgi verilmek
durumundadır. Bu durumda isteklilere kendi tekliflerini değiştirebilmeleri için zaman
tanınmış olacaktır.
KAA’nın Taslak Metninin X.(7) maddesinde; ihale ilanı veya duyurusunda yer verilen
hususlar dışında ihale dokümanında teklif vermeye ilişkin bütün bilgilerin belirtilmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Bu yeni düzenlemenin, mevcut KAA metninin muadil hükmü
olan XII.(2) maddesindeki ihale ilanında da bulunan belli bir takım bilgilerin ihale dokümanında da belirtilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi adına yapıldığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle mevcut KAA metnindeki ihale
dokümanında yer alacak bir takım bilgilere de Yeni Taslak Metinde ihale dokümanında
bulunması gereken bazı hususların ihale ilanında da yer almasından dolayı artık söz
konu hususların ihale dokümanında da belirtilme zorunluluğu ortadan kaldırılması öngörülmüştür. Elektronik eksiltme veya elektronik araçların kullanımına imkan tanınmışsa buna ilişkin bilgilere de ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği işaret edilmiştir.
Ayrıca, mevcut KAA’nın XI.(4) maddesinde de belirtildiği üzere; ihale konusu işin ifası
açısından teslim tarihiyle ilgili olarak, kuruluşun kendi ihtiyaçlarına uygun olarak, öngörülen alımın karmaşıklığı ve altyüklenicilik söz konusu ise bu durum ile üretim, stokların
elden çıkarılması, malların tedarik noktasından taşınması veya hizmetlerin sağlanması
için gerekli olan gerçekçi süre gibi faktörler dikkate alınacaktır.
Mevcut KAA, elektronik araçların kamu ihalelerinde kullanımına ilişkin herhangi bir
atıf yapmadığından Taslak Metin bu konuda elektronik araçların kullanımını teşvik edici
önemli kurallar getirmektedir. Mevcut KAA daha çok kağıt bazlı geleneksel sistemlere
göre kurallar öngörmüştür. Halbuki Taslak Metin bazı konularda elektronik araçların kullanımını bu sisteme ilave olarak tamamlayıcı nitelikte veya bazı durumlarda tamamen
kağıt bazlı işleyişin yerine kaim olmak üzere elektronik araçların kullanımını öngörmektedir. Bu nedenle ‘yazılı’ ve ‘yazılı şekilde’ terimleri açık olarak elektronik ortamdaki iletim ve korumalı bilgiyi içerecek şekilde tanımlanmıştır. Elektronik araçların kullanımına
imkan tanınan durumlara örnek olarak şu konular gösterilebilir. Kamu ihale sistemiyle
ilgili genel bilginin yayımlanması, ihale ilanlarının yayımlanması, gelecekte yapılması
öngörülen alımlarla ilgili ön ilanların yayımlanması, çok amaçlı kullanılan tedarikçi listelerinin yayımlanması, ihale dokümanının elektronik ortamda elde edilebilirliği, tekliflerin elektronik araçlar kullanılarak sunulabilmesi, elektronik eksiltme, sonuç ilanlarının
elektronik olarak gönderilmesi ve ilan edilmesi, Anlaşma kapsamında kalan ihalelerle
ilgili gerekli istatistiki bilginin elektronik olarak rapor edilmesi.
KAA’nın Taslak Metni elektronik eksiltme ile ilgili olarak da bu tekniğin işleyişiyle ilgili bir takım kurallar içermektedir. Elektronik eksiltme başlamadan önce katılımcı
isteklilere ihalenin karara bağlanmasıyla ilgili olarak otomatik sıralama veya yeniden
yapılacak sıralamaya esas matematiksel formülü de içeren değerlendirme yönteminin
bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda katılımcı, ihalenin karara bağlanması kriterleri bağlamında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin tekliflerin
ön değerlendirmesiyle ilgili sonuçların ve diğer ilgili bilgilerin bildirilmesi gerekmektedir. Taslak Metin elektronik araçların kullanımının tanınması bağlamında kullanılacak
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software ile bilgi teknolojisi sistemlerinin genel olarak mevcudiyeti ve taraf devletler
açısından kullanılabilirliği ile tekliflerin ve katılım başvurularının alınmasıyla ilgili bütünlüğü temin eden mekanizmaların mevcudiyeti, elektronik araçlar aracılığıyla gerçekleştirilen ihalelerde izlenebilirliğin ve kontrolün yapılabilmesine imkan verecek bilgi (veri)
muhafazasının sağlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uygun olan hallerde de ihale
dokümanında tevsik ve şifreleme (encryption) gerekliliklerini de karşılayacak bir yöntemi içermesini de sağlamaktadır.47

II. İhalenin Karara Bağlanması ve KAA’nın Denetim Sistemi
II. 1. İdarece İstekli ve Adaylarla Yapılabilecek Müzakereler
Kamu ihalelerinde isteklilerle yapılacak müzakereler sadece ihaledeki tekliflerin sunulması ve ihalenin sonuçlandırılması açısından değil aynı zamanda bazı durumlarda ihtiyaç konusu olan şeyin en uygun şekilde tanımlanması ve farklı çözümler elde etmeye
imkan tanıyacak şekilde ihalenin gerçekleştirilmesine de imkan tanır. Bu açıdan istekli
veya adaylarla yapılacak müzakerelerin ihale öncesi veya ihale sonrası yapılabilmesinin farklı sonuç ve etkileri vardır. KAA’nın XIV. maddesi, idarelere isteklilerle müzakere
yaparak usulü tamamlama olanağı vermektedir. KAA’ya göre müzakereler ancak; idare
ihale duyurusunda müzakere niyetini belirtmişse veya ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda hiçbir teklifin en avantajlı teklif olmayacağı sonucunu doğurmuşsa iki durumda uygulanabilir.
KAA’nın XVI.(2) maddesinde müzakerelerin esas olarak ihalede alınacak tekliflerin
güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak için kullanılmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu ifade
uyarınca, idarelerin fiili ihtiyaçlarını tanımlamak için ihale süreci içerisinde teklifler verilmeden önce de müzakere yapabilecekleri söylenebilir.48 Müzakerelerin genel şeffaflık
ilkesi ve ayrım gözetmeme ilkesi ışığında yapılması gerekmektedir. Müzakereler yapma
niyetinde olan idarelerin son teklifler verilmeden önce bu tür müzakerelere neden girdiğine dair ikna edici nedenler sunmaları gerekmektedir.
KAA’nın VI.(4) maddesi49 uyarınca da, idarelerin ihale duyurusu yayımlanmadan ve
ihale süreci başlamadan önce ihale şartnameleri ile diğer ihale dokümanının hazırlanması amacıyla bu alımdan ticari çıkarı olabilecek bir firmalarla görüşme ve müzakere
yapma imkanı yoktur. KAA’nın VI.4 maddesi şartnamelerin hazırlanmasına yönelik olarak isteklilerle yapılabilecek bu tür diyaloglara sınırlamalar koymaktadır. Bu düzenleme
uyarınca, idarelerin bir kamu alımında ticari çıkarı olan tedarikçilerden belli bir kamu
alımı hakkında tavsiye istememesi veya kabul etmemesi gerektiği anlaşılıyor, bunun yapılmasının da rekabeti önleyeceği düşünülmektedir. ‘Şirket’ burada bir kamu alımında
potansiyel tedarikçi olabilecek ve ihalede ticari çıkarı olan firmalardır.
Ayrıca, ihale dokümanı hazırlığında isteklilerden görüş ve tavsiye almanın, KAA’nın
47

ANDERSON Robert D., s. 265.

48 ARROWSMITH Sue, s. 111.
49 KAA’nın VI.4 maddesi uyarınca; “Kuruluşlar, rekabeti engelleyici etkiye yol açabilecek bir şekilde, belirli bir
alım için, şartnamelerin hazırlanmasında kullanılabilecek tavsiyeleri (danışmanlığı) veya kılavuzluğu, bu alımdan
ticari çıkarı olabilecek bir firmadan istemeyecek ya da kabul etmeyeceklerdir”.
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III. maddesindeki ayrım gözetmeme ve ulusal muamele kurallarını da ihlal etmemesi
gerekmektedir. Tabi burada esaslı unsur rekabetin bozulması ve ihlal edilmesi unsuru
olup, şayet rekabet önlenmezse firmalardan tavsiye aranabilir. Bu da muhtemeldir ki
ancak kendisinden tavsiye alınan bir firmanın katılımının rekabeti önlemeyeceğinin ispatı halinde mümkün olmakla birlikte bunun ispatı da sıkıntılı bir konudur. KAA’nın VI.4
maddesi, idarenin ihtiyaçlarını tanımlamak için potansiyel tedarikçilerle diyaloga girme seçeneğini, eğer bu diyalogun sonucu diğer potansiyel tedarikçilere açıklanamazsa
kısıtlamaktadır. Bu nedenle, KAA kapsamında müzakere seçeneği sadece ihale süreci
içerisinde alınan fiili teklifler için geçerli gibi görünmekte ve sadece ihale usulü başlatıldıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.
KAA’nın Taslak Metninin XII. maddesi müzakerelere ilişkin mevcut KAA metni ile
paralel düzenlemeler içermektedir. İhale ilanı ile duyurusunda müzakerede bulunma
imkanının belirtildiği veya açık olarak hiçbir teklifin ihale ilanı ile ihale dokümanında
belirtilen ihalenin karara bağlanması kriterlerine göre ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olmadığı durumlarda müzakerede bulunmak mümkündür. Ayrıca, müzakereler
sonucunda ihaleye katılanlara yönelik yapılacak elemenin ihale ilanı ile ihale dokümanında tekliflerin değerlendirilmesiyle ilgili kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve
yapılan eleme neticesinde kalan isteklilerden yeni bir teklif sunulması veya tekliflerini
yenilemeleri (revize etmeleri) isteniyorsa bu açıdan hepsi için geçerli bir süre sonu belirlemesi yapılması gerekir. Mevcut KAA metninin XIV.(2) maddesinde yer alan müzakerelerin esas olarak ihalede alınacak tekliflerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak için
kullanılması gerektiği koşulu KAA’nın Taslak Metninden kaldırılmıştır. 50

II. 2. İhalenin Karara Bağlanması
Kamu Alımları Anlaşması bir bütün olarak kamu alımlarında şeffaflık, eşit muamele ve
adaleti sağlamak amacıyla tekliflerin sunulması, alınması ve açılması ile ilgili bir takım
usulî kurallar getirmektedir.
Bu konu Kamu Alımları Anlaşmasının XIII. ve XVIII. maddelerinde düzenlenmiştir. 51
Önceden ihale ilanı veya ihale dokümanında belirlenmiş olan kriterler bağlamında ancak
ihalenin gereklerini yerine getirebilecek istekliler aynı zamanda ya en düşük fiyat ya da
ekonomik açıdan en avantajlı teklifi52 yerine getirmeleri durumunda ihaleyi alabilirler.
Diğer tekliflere göre belirgin oranda düşük bir teklif alan idare, isteklinin ihalenin gereklerini gerçek anlamda yerine getirip getiremeyeceği konusunda belli garantiler ya
da belgeler isteyebilir.
KAA’nın “teknik özellikler” başlıklı VI.(1) maddesinde ihalenin karara bağlanmasında alımı yapılacak mal ve hizmetlere ilişkin kalite, performans, güvenlik ve boyutlar,
50 ANDERSON Robert D., s. 265.
51

KAA’nın XIII.(4)(b) maddesi

52 Burada ekonomik açıdan en avantajlı tekliften kasıt içinde ihalenin karara bağlanmasında sadece isteklilerin teklif ettiği fiyatların baz alınmayıp hem fiyat ve fiyat dışı unsurların (maliyet, verimlilik, kalite gibi unsurların) birlikte esas alındığı teklif değerlendirme yöntemidir. Bu durumda fiyat ile fiyat-dışı unsurların hesaplamadaki ağırlıklarının ifade edilmesi gerekmektedir.
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semboller, terminoloji, paketleme, markalama ve etiketleme, veya üretimdeki işlem ve
metotlar ile alım yapan kuruluşlarca tarif edilen uygunluk değerlendirme yöntemleriyle
ilgili koşullar gibi özelliklerin fiyat dışında dikkate alınacak kriterler arasında olduğu
dolaylı olarak söylenebilir. Bu açıdan ekonomik nitelikte olanların dışında kalan örneğin
çevresel standartlar gibi kriterler de, farklı teklifleri değerlendirmek için kamu birimi
tarafından ihalenin karara bağlanması kriteri olarak öngörülebilir. 53 Ancak ifade edilen
bu kriterlerin uluslararası ticarette gereksiz engeller yaratmak amacıyla ya da böyle
bir etki oluşturacak şekilde hazırlanmaması, kabul edilmemesi veya uygulanmaması
gerekir.
Aynı zamanda ihalenin verilmesini müteakip olarak da, idare tarafından ilan yapılarak söz konusu ihale ile ilgili bilgi sağlanmak durumundadır. Bu bilgi alınacak malın ya
da hizmetin miktarı, özellikleri, ihaleyi kazanan isteklinin adı ve adresi, ihalenin karara
bağlanmasına ilişkin kriteri, alınan en düşük ve en yüksek teklifi içermek durumundadır.

II. 3. Bilgi Sağlanması
Kamu Alımları Anlaşması, kamu alımlarını ilgilendiren mevzuat metinlerinin yayımlanması konusunda düzenlemeler içermektedir. Kamu Alımları Anlaşmasının XIX. maddesine göre kamu alımlarıyla ilgili tüm kanun, yönetmelik, yargı kararı, uygulanan genel
idari kurallar ve yöntemleri (standart sözleşme maddeleri dâhil) diğer anlaşmaya taraf
ülkelerin ve tedarikçilerin bilgisi olacak şekilde derhal yayımlaması mecburiyetinin yanı
sıra taraflar, diğer tarafça istenmesi durumunda kamu alımları prosedürleri ile ilgili olarak diğer taraf ya da tarafları bilgilendirmek zorundadır.
Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bu Anlaşma kapsamındaki kamu alımlarıyla ilgili tüm
kanun, yönetmelik, yargı kararı, uygulanan genel idari kurallar ve yöntemleri (standart
sözleşme maddeleri dahil), Anlaşmanın Ek-IV’de yer alan uygun yayınlarda ve diğer sözleşmeye taraf ülkelerin ve tedarikçilerin bilgisi olacak şekilde derhal yayımlayacaktır.
Anlaşmaya taraf olan tüm ülkeler izledikleri kamu alım usulleri hakkında talep eden tüm
diğer ülkelere açıklama yapmak üzere hazırlıklı olacaktır.
Bu Anlaşmaya taraf olan ihaleyi alamayan bir tedarikçinin Hükümeti, alımın dürüst
ve tarafsız olarak yapıldığından emin olmak için ihale sürecine ilişkin gerekli ilave bilgileri talep edebilir. Bu amaçla, alımı yapan hükümet, gerek kazanan teklifin özellikleri
ve göreceli avantajları, gerekse sözleşme bedeli konusundaki bilgileri temin edecektir.
Normal olarak sözleşme bedeli ile ilgili bilgiler, kazanamayan tedarikçinin hükümeti tarafından, bu hakkı ihtiyatlı kullanması şartıyla açıklanabilir. Bu bilgilerin açıklanmasının
gelecekteki ihalelerde rekabeti engelleyeceği hallerde, kaybeden tedarikçinin hükümetine bilgileri veren taraf ülke ile görüşülüp anlaşmaya vardıktan sonra açıklanması durumu hariç, bunlar açıklanmayacaktır.
KAA’ya taraf olan ülkeler, bu Anlaşma kapsamında alım yapan tüm kuruluşlarca
53 ARROWSMITH Sue, s. 343-344; PITSCHAS Christine / PRIESS Hans-Joachim: “Secondary policy criteria
and their compatibility with E.C. and WTO procurement law. The case of the German Scientology Declaration” ,
Public Procurement Law Review, 2000, 4, s. 171-195, s.190.
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yapılan ihalelerle ilgili alımları konusunda bazı bilgileri içeren yıllık bazda istatistikleri
toplayacak ve Kamu Alımları Komitesine54 tebliğ edeceklerdir. 55 Burada öngörülen bildirim eşik değerler üzerindeki ihalelerin sayısının, konusunun ve sözleşme bedelinin
bildirimidir. Ayrıca merkezi yönetim idare ve kuruluşlarının Anlaşma kapsamında gerçekleştirdikleri eşik değerlerin altında kalan ihalelerle ilgili yaklaşık maliyet bilgilerini
vermeleri de öngörülmüştür. 56 Bunların yanı sıra Anlaşmaya taraf tüm ülkeler kendi
kuruluşlarınca satın alınan mal ve hizmetlerin menşe ülkelerini gösteren bilgiler mevcut
olduğu ölçüde bu konudaki istatistikleri de sağlayacaklardır. 57
Bahse konu kuruluşlarca yapılan Anlaşma kapsamında yapılan alımlar ve bunların
münferit ihaleleri hakkındaki mevcut bilgiler talep üzerine Anlaşmaya taraf olan diğer
bir tarafa verilecektir. 58
Kanunun yürürlüğünü engelleyebilecek veya aksi takdirde kamu yararına aykırı
olabilecek ya da kamu veya özel teşebbüslerin yasal ticari çıkarlarına zarar verebilecek veya tedarikçiler arasındaki haklı rekabeti bozabilecek nitelikte, herhangi bir tarafa
temin edilen gizli bilgiler, bilgiyi veren taraftan resmi yetki almadan ifşa edilmeyecektir.

II. 4. DTÖ KAA’nın Denetim Sistemi
KAA’nın önsözünde kamu alımları ile ilgili uluslararası hükümlerin adil, hızlı ve etkili
bir şekilde yürürlükte olmasını temin amacıyla bildirim, görüş alış-verişinde bulunma,
gözetim ve anlaşmazlıkların halli konularında uluslararası yöntemler oluşturulmasına
ve hak ve yükümlülükler dengesinin mümkün olan en üst seviyede tutulmasına ihtiyaç
olduğunu kabul ettikleri ifade edilmiştir. 59
KAA iki katmanlı uyuşmazlık çözme mekanizması geliştirmiştir. Bunlardan ilki, DTÖ
uygulamasında geleneksel olan ve ancak Anlaşmaya taraf devletler tarafından kullanılabilen uyuşmazlıkların halli mekanizmasıdır. Diğer uygulama aşaması ise, tamamen
KAA’ya taraf ülkelerin kendi iç hukuk sistemlerinde kişilerin bu Anlaşmadan kaynaklanan haklarının yetkili mercilerde ileri sürülmesini temin eden ayrımcı olmayan, zamanında, şeffaf ve etkili bir yasal koruma denetim sistemini oluşturmasıdır.60
Genel olarak, DTÖ anlaşmaları, özel kişilere bir DTÖ üyesi ülke mevzuatının DTÖ
anlaşmalarına uyumluluğu konusunda itirazda bulunabilecekleri ülke-içi bir denetim
sistemi kurmaları konusunda DTÖ üyelerini zorlayan bir düzenleme öngörmemiştir.
Genel DTÖ çerçevesi kapsamında, DTÖ üyesi ülkelerin ulusal mahkemelerine farklı DTÖ
anlaşmalarını doğrudan uygulayıp uygulamama konusundaki takdir DTÖ üyelerinin kendilerine bireysel olarak bırakılmış bir husustur. Bu nedenle, DTÖ anlaşmalarının ulusal
54 Kamu Alımları Komitesi hakkında bkz. mevcut KAA’nın XXI. Maddesi.
55 Mevcut KAA’nın XIX.(5) maddesi.
56 Mevcut KAA’nın XIX.(5)(a) maddesi.
57

Mevcut KAA’nın XIX son fıkrası.

58 Mevcut KAA’nın XIX.(2) maddesi.
59 Mevcut Kamu Alımları Anlaşmasının önsözünün 4. paragrafı
60 KAA’nın XX.(2) maddesi
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mahkemelerce doğrudan uygulanmasına ilişkin yaklaşım ülkeden ülkeye değişmektedir.
Örneğin, AB üyesi devletlerin ulusal mahkemeleri önünde DTÖ mevzuatının uygulanması, AB’nin kabul ettiği bir yönerge veya tüzüğün belli DTÖ hükümlerini uygulama niyetinde olduğu veya anılan tasarrufların belli DTÖ hükmüne açık bir şekilde atıf yapması
durumlarıyla sınırlıdır.61 Bununla birlikte KAA, DTÖ’nün diğer genel anlaşmaları ile kıyaslandığında özel kişiler için DTÖ üyesi ülkelerde bazı haklarını korumak amacıyla ulusal
denetim sisteminin nasıl işlemesi gerektiğine dair özel kurallar kabul etmiş olması nedeniyle daha etkin bir yaklaşım getirdiğini söyleyebiliriz.
İsteklilerin de (firmaların da), bir kamu ihalesiyle ilgili verdikleri teklifin DTÖ KAA’na
uygun olarak muamele gördüğünü takip etmeleri için DTÖ Kamu Alımları Anlaşmasının
farkında olmaları gerekmektedir. DTÖ’deki anlaşmazlıkların çözümü mekanizması sadece Devletler için geçerli olduğundan DTÖ Kamu Alımları Anlaşması, DTÖ sisteminde
kişiler için doğrudan haklar doğurmasa da kişiler, kamu ihalesiyle ilgili şikayetlerini ya
kamu ihalesinin yapıldığı ülkedeki merciler önünde ileri sürebilir ya da Anlaşmayı ihlal
eden ülkeye karşı bir şikayette bulunması için kendi hükümetini ikna edebilir.

Uyuşmazlıkların Halli Mekanizması
Mevcut KAA’nın “Müzakereler ve Uyuşmazlıkların Halli” başlıklı, XXII. maddesi ile Taslak
KAA Metninin aynı tanım başlıklı XX. maddesinde, DTÖ Anlaşması çerçevesindeki Anlaşmazlıkların Halli Konusundaki Kural ve Yöntemleri Tespit Eden Mutabakat Metni hükümlerinin KAA açısından da uygulanacağı belirtilmiştir. Üye devletlerin birbirleriyle,
anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak aralarında çıkan her türlü sorunu danışarak
(müzakere ederek) çözüme bağlaması gerekmektedir. Danışmalarda, taraflar, aralarındaki sorun veya uyuşmazlıklara bir çözüm bulamadıkları takdirde, DTÖ yapısında
kabul edilmiş bulunan uyuşmazlıkların çözümü yöntemine başvurulacaktır. Kamu
Alımları Anlaşması da “panel” usulü olarak bilinen çözüm usulünü esas almaktadır.
Kamu Alımları Anlaşmasının XXII.(2) maddesine göre; “Eğer Anlaşmaya taraf herhangi bir ülkenin, doğrudan ya da dolaylı olarak Anlaşmadan doğan bir menfaatinin
bu Anlaşma altında yok sayıldığını veya zedelendiğini, ya da bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin diğer bir Taraf veya Taraflarca yerine getirilmemesinden dolayı
Anlaşmanın amaçlarından birine ulaşmanın engellendiğini veya diğer bir Taraf veya
Taraflarca bir tedbir uygulandığını düşünüyorsa, bu Anlaşma hükümleri ile çelişsin ya da
çelişmesin, meselede karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak amacıyla ilgili gördüğü
diğer bir Tarafa veya Taraflara yazılı sunumlar ya da öneriler götürebilir. Böyle bir işlem,
ivedi olarak Anlaşmazlıkların Halline Dair Mutabakat Metni ile kurulan ve aşağıda belirtildiği şekilde Anlaşmazlıkların Halli Organına bildirilecektir. Bu tür bir yaklaşımla karşılaşan taraflar, kendilerine yapılan öneri ve sunumları uygun şekilde dikkate alacaklardır”.
Taslak KAA Metninin aynı tanım başlıklı XX.(2) maddesinde de benzer düzenleme vardır.
Uyuşmazlıkların
61

mümkün

olduğu

kadar

müzakereler

yoluyla

halledilmesi

Avrupa Birliği Adalet Divanın kararı, Case C-93/02, P Biret v Council [2003], ECR I-497, para. [61].
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gerekmektedir. Müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varılamazsa veya müzakereler başlatılamazsa, şikayetçi devlet, bir panel kurulmasını talep eder ve Anlaşmazlıkların Halli
Organı tarafından panel kurulur ve olağan süre olarak dört ay içinde rapor hazırlanır,
istisnaî durumlarda en kısa iki ay, en uzun yedi ay içinde rapor tamamlanır. Üye devletlere de dağıtılan rapor aleyhine uyuşmazlık taraflarından biri İtiraz Merciine başvurmazsa, rapor Anlaşmazlıkların Halli Organı tarafından kabul edilir. Rapor için İtiraz Merciine
ancak hukukî konularda başvurulabilir. İncelemesi sonunda İtiraz Mercii raporun değiştirilmesine, reddine veya kabul edilmesine karar verebilir. İtiraz Merciinin raporunun da
Anlaşmazlıkların Halli Organı tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Kamu Alımları Anlaşması İle İlgili Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar
DTÖ kurulmadan önce, Tokyo Turunda müzakere edilmiş ve 1 Ocak 1981 yılında yürürlüğe giren ilk Kamu Alımları Anlaşması ile ilgili olarak, yani Tokyo KAA’sı kapsamında
birkaç ihtilaf konusu olan ve çözümlenen vakıa vardı.62 DTÖ kurulduğundan beri mevcut KAA ile ilgili sadece üç anlaşmazlık söz konusu olmuş ve bu anlaşmazlıklardan ikisi
Panel’in konu ile alakalı olarak inceleme ve karar verme sürecine ulaşmasından evvel
çözüme ulaşmıştır.63
Kamu Alımları Anlaşması ile ilgili Anlaşmazlıkların Halli Organına yansıyan çok az
sayıda başvuru yapılmıştır. Bunlardan birisi ABD ile Kore Cumhuriyeti arasında ortaya çıkan uyuşmazlıktır. DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı -Dispute Settlement
Body- (AHO) tarafından oluşturulan Panelin 1 Mayıs 2000 tarih ve WT/DS163/R sayılı raporunda;64 Kore’nin Inchon havalimanının inşaatına ilişkin yapım ihalesiyle ilgili
çıkan uyuşmazlıkta, Kore bu ihalenin KAA hükümlerine tâbi olan bir ihale olmadığını
belirtmiştir. Kore burada söz konusu ihaleyi gerçekleştiren kuruluşun KAA’nın 1 no’lu
İlavesinde belirtilen kuruluşlardan olmadığı ve dolayısıyla da anılan ihalenin KAA hükümlerine tâbi olmadığını iddia etmiştir. ABD bu iddiayı kabul etmeyerek konuyu
DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı’na çözümlenmesi amacıyla tevdi etmiştir. Panel
de burada söz konusu ihaleyi gerçekleştiren kuruluşun KAA’nın ekli listesinde belirtilen
kuruluşlardan olmadığını ifade etmiştir.65
Ancak Panel KAA’nın ekli listesinde belirtilmeyen bir kuruluşun iki durumda KAA
kapsamında kalabileceğini ifade etmiştir. Bunlar; (i) bu kuruluşun KAA kapsamında yer
alan bir başka kuruluşla birleşmesi halinde (ii) bu kuruluşun KAA kapsamında yer alan
bir başka kuruluş adına hareket ederek ihale yapmasıdır. Burada ikinci durumda KAA
62 DTÖ, EEC – Value-Added Tax (VAT) and Threshold – Report of the Panel (16 Mayıs 1984) BISD 315/247, DTÖ,
United States – Procurement of a Sonar Mapping System–– Report of the Panel (23 Nisan 1992) GPR.DS1/R;
DTÖ, Norway – Tendering Procedures on Trondheim Toll Ring Project – Report of the Panel (28 Nisan 1993) BISD
405/310.
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http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/disput_e.htm, (erişim tarihi 12.02.2014).

64 Panel Anlaşmazlıkların Halli Organınca 16 Haziran 1999 yılında kurulmuş ve 191 sayfadan oluşan raporunu
1 Mayıs 2000 tarihinde sunmuştur.
65 PRIEß Hans-Joachim / PITSCHAS Christian, “Recent Developments within the WTO: Korea-Measures Affecting Government Procurement”, Public Procurement Law Review, 2000, 9, s. 91-96.
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kapsamında kalan bir kuruluşun KAA kapsamında yer almayan bir başka kuruluşu onun
adına ihale yapması için yetkilendirmesinin KAA’nın amaçları düşünüldüğünde öngörülen amaçlara zarar verebileceğinden KAA hükümlerine tâbi olması gerektiği kanaatine
varılmıştır. 66
Aslında, KAA’dan sadır olan yükümlülükler ilk defa bir tarafta Japonya ile Avrupa
Topluluğunun bulunduğu diğer tarafta da ABD’nin bulunduğu bir başka olay nedeniyle DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organının incelemesine konu olmuştur. Bu olayda
Japonya ile Avrupa Topluluğu, ABD’de Massachusetts eyaletince kabul edilen yasal düzenleme ile KAA’nca kabul edilen isteklilerin yeterliliği, ihale usullerinin tespiti ile ihalenin karara bağlanması süreciyle ilgili hükümlerin ihlâl edildiğini iddia etmişlerdir.67
Massachusetts eyaletince 25 Haziran 1996 yılında kabul edilen bir yasa ile Burma
ile iş yapan firmaların kamu ihalelerine katılımını düzenlemekteydi. Bu yasa özünde
Massachusetts eyaleti kamu kurumlarının Burma ile iş yapan kişi ve firmaların düzenlediği kamu ihalelerine katılımlarını kabul etmemesini düzenlemektedir. Avrupa
Topluluğu yaptığı müracaatta, ABD’nin KAA kapsamında kalan kuruluşların listesinde
Massachusetts eyaletinin de yer aldığını ve bu düzenlemenin KAA’nın 8(b), 10 ve 13.
maddelerini ihlal ettiğini, KAA ile elde edilen bazı kazanımları söz konusu yasanın etkisiz
kıldığını ve KAA’nın öngördüğü hedeflere ulaşılmasını tehlike altına attığını iddia etmişti.
DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organınca Japonya ile Avrupa Topluluğunun şikayet talebi üzerine bu konuda bir Panel kurulması kabul edilmişse de şikayetin taraflarının yapılan
incelemenin askıya alınmasını talep etmeleri neticesinde inceleme askıya alınmış ve Panelin
kurulmasından itibaren de 12 aylık bir süre içerisinde incelemenin ve yapılan tahkikatın devamına yönelik herhangi bir talep gelmemesi üzerine 11 Şubat 2000 tarihinde de daha önce
oluşturulan Panel’in konu ile alakalı olarak yürüttüğü incelemesi sona ermiştir.68
Bir diğer niza konusu vaka Avrupa Topluluğu ile Japonya arasında vuku bulan
Japan – Procurement of a Navigation Satellite olayı idi. Avrupa Topluluğu Japonya’nın
KAA’nın 1 no’lu ekinin 1 no’lu İlavesindeki taahhütlerini ve Anlaşmanın VI(2) maddesi
ile XII(II) maddelerini ihlal ettiğini iddia etmişti. Avrupa Topluluğu, Japonya Ulaştırma
Bakanlığının hava trafik yönetimi için çok yönlü bir yapay uydu alımı ihalesinde ayrım
gözetmeme ilkesini ve teknik şartnamelerle ilgili kuralları ihlal ettiğini iddia etmiştir.
Alıma konu yapay uyduya ilişkin şartnamenin ABD teknik sistemine göre hazırlanmasından dolayı AB firmalarının katılımının önemli bir şekilde kısıtlandığı ileri sürülmüştü.
Niza konusuna ilişkin Japonya ve AB’nin karşılıklı kabul ettikleri bir çözüme ulaşılması
üzerine Panel oluşturulmamıştır.69
Yukarıda ifade edildiği üzere KAA’nın Taslak Metninde, DTÖ Kuruluş Anlaşmasının
66 Panel raporu ve diğer açıklamalar için bkz.
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds163_e.htm, (erişim tarihi 12.01.2014).
67 AB ve Japonya, Massachusetts Kanunun KAA’nın VIII.(b), X ve XIII. maddelerini ihlal ettiğini iddia etmekteydiler.
68 Panel raporu ve diğer açıklamalar için bkz.
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds95_e.htm, (erişim tarihi 10.01.2014).
69 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds73_e.htm, (erişim tarihi 10.01.2014).
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2 no’lu ekinde yer alan Uyuşmazlıkların Çözümünün Kural ve Yöntemleri Hakkında
Mutabakat Metninin KAA açısından da uygulanacağı belirtilmiştir. KAA’nın Taslak
Metninin XX. maddesine göre anlaşmalıkların çözüme kavuşturulmasına yönelik yapılacak istişareler ile çözüme ilişkin takip edilecek usul Uyuşmazlıkların Çözümünün Kural
ve Yöntemleri Hakkında Mutabakat Metni doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Mevcut
KAA’nın XX.(7) maddesinde yer alan düzenleme Taslak Metinde de yer almaktadır.70
Kamu Alımları Anlaşması dışındaki Uyuşmazlıkların Çözümünün Kural ve Yöntemleri
Hakkında Mutabakat Metninin 1 no’lu İlavesinde yer alan herhangi bir Anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık, KAA’dan sadır olan taviz ve diğer yükümlülüklerin
askıya alınması ile sonuçlanmayacak ve KAA’dan sadır olan herhangi bir uyuşmazlık da
anılan Uyuşmazlıkların Çözümünün Kural ve Yöntemleri Hakkında Mutabakat Metninin 1
no’lu İlavesinde sayılan herhangi bir Anlaşmadan doğan taviz ve diğer yükümlülüklerin
askıya alınması ile sonuçlanmayacaktır.
Mevcut KAA’nın XXII.(3)-(6) arasındaki madde fıkraları (bazı usuli kurallar),
Uyuşmazlıkların Çözümünün Kural ve Yöntemleri Hakkında Mutabakat Metninin genel
hükümleri ile anılan kurallar arasındaki ilgi nedeniyle Yeni Taslak Metinden çıkarılmıştır.
Bu çerçevede, mevcut KAA’nın XXII.(5) maddesi uyarınca, KAA kapsamında kalan anlaşmazlıkları incelemek üzere Anlaşmazlıkların Halli Organı tarafından kurulan panellerde kamu alımları alanında nitelik sahibi kişileri de içermesi gerektiğine dair düzenleme
KAA’nın Taslak Metninin XX. maddesi metninden çıkarılmıştır.

II. 5. KAA’ya Taraf Ülkelerin İç Mevzuatlarına Aktarımı Gereken Denetim
Prosedürü
Kamu Alımları Anlaşmasının XX. maddesinde şikayet prosedürüne ilişkin genel ve düzenleyici mahiyette bazı kurallar ittihaz etmiştir. Söz konusu madde düzenlemesine
göre; herhangi bir tedarikçi tarafından, bir alım bağlamında bu Anlaşmanın ihlal edildiğine dair bir şikayet olması durumunda, Tarafların her biri alım yapan kuruluşla istişarede bulunarak şikayetini çözmesi konusunda tedarikçiyi teşvik edecektir. Bu gibi hallerde,
alım yapan kuruluş bu tür şikayetleri zamanında dikkate alıp tarafsız davranacak ve
itiraz sistemi dahilinde düzeltici önlemlerin alınmasını riske sokmayacak şekilde hareket
edecektir.
Eğer KAA hükümlerinin bu Anlaşmaya taraf olan ülkelerin iç mevzuatlarında doğrudan etkililiği söz konusu değilse burada “üstünlük ilkesinden” de bahsedilemeyecek
olup bu Anlaşma hükümlerine uygun davranmayan ülkelerin Avrupa Birliği hukukunda
var olan hukuki tazminat sorumluluğundan da bahsedilemeyecektir.
Ulusal iç denetim sistemine ilişkin olarak KAA’nın Taslak Metninde şu hususlarda
açıkça bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ya Anlaşmadaki kuralların ihlal
edilmesi halinde bir denetim başvurusu yapılabilmesine yönelik iç hukukta buna ilişkin bir düzenleme yapılması ya da bu yönde iç hukukta Anlaşma kurallarının ihlal edilmesi halinde bir denetim başvurusunda bulunma imkanı yoksa Taraf ülke tarafından
70

Mevcut KAA’nın XXII.(7) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XX.(3) maddesi.
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Anlaşma kurallarının uygulanmasıyla (iç hukuka aktarılması konusunda veya yanlış uygulanmasıyla) ilgili bir uyumsuzluk başvurusu yapılmasına imkan getirilmesi gerekmektedir. Aslında ilk önlemle ilgili mevcut KAA’da düzenleme var ise de bu düzenleme doğrultusunda Taraf ülkelerin çoğu kendi iç hukuk sistemlerinde Anlaşmanın ihlaline karşı
doğrudan başvuruda bulunma imkanını getirmemiştir. Bu açıdan Yeni Taslak Metindeki
düzenleme, Taraf ülkelerin Anlaşmanın uygulanması konusunda denetim mekanizmalarının gerçek niteliğine daha uygun düşmektedir.71
Kamu Alımları Anlaşmasının düzenlemesine göre; ilgili tedarikçiden, şikayetin dayanağının bilindiği veya mantıki olarak bilinmiş olması gereken tarihten itibaren belli zaman sınırları içinde itiraz yöntemini başlatması ve alım yapan kuruluşu haberdar etmesi
istenebilir, ancak bu süre hiçbir şekilde 10 günden daha az olamaz.72
Buna göre; Anlaşmaya taraf ülkelerden her biri, tedarikçilerin menfaati olan ya da menfaati olmuş bulunan alımlar bağlamında iddia edilen Anlaşma ihlallerine itiraz edebilmesini
teminen zamanında, ayrımcı olmayan, şeffaf ve etkili yöntemler sağlayacaklar ve tarafların
her biri kendi itiraz yöntemlerini yazılı olarak belirleyecek ve genel olarak bunlara ulaşılmasını sağlayacaktır. KAA’nın XX. maddesinde öngörülen etkililik ilkesi AB hukukunda öngörülen etkililik ilkesinden bazı farklılıklar taşımaktadır. Zira, KAA’nın uygulanmasındaki taraf
devletin sorumluluğu ile AB hukukundan kaynaklanan üye devletin sorumluluğu arasında
farklılıklar vardır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, KAA’nın hükümlerinin taraf devletlerde
doğrudan etkiliği hususu tartışmalı olmasının yanı sıra çoğu müellif üye devletlerin ulusal
hukuklarında bu Anlaşma hükümlerinin doğrudan etkililiğini var olan DTÖ prensipleri arasında yer alan “karşılıklılık ilkesi” gereği kabul etmemektedir. Bu nedenle KAA’nın öngördüğü etkililik ve dolayısıyla taraf devletlerin bu Anlaşmanın uygulanmasından doğan sorumluluğu ile AB Hukukunda var olan doğrudan etkililik ilkesi gereğince söz konusu olan üye
devletlerin sorumluluğu tam olarak örtüşmemektedir.
Öte yandan KAA’nın XX. maddesinin 8. fıkrası gereğince; “…ilgili ticari ve diğer çıkarların korunması amacıyla denetim prosedürü uygun zamanda tamamlanmalıdır” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak burada her ne kadar denetim prosedürünün hızlı olması öngörülmüşse de bu madde metninin ifadesi nedeniyle denilebilir ki ticari çıkarlar
haleldar olmuyorsa burada öngörülen hızlı denetim bertaraf edilebilir.
KAA’nın III. maddesinde ifade edilen ulusal muamele ve ayrımcılık yasağı ilkeleri
dolayısıyla KAA’ya taraf olan ülkelerin yetkili otoriteleri kendi ulusal mevzuatlarında
varolan kamu ihalelerine ilişkin denetim prosedürünün KAA’nın öngördüğü kurallara
göre daha lehte olan kural ve prensiplerini KAA’dan sadır olan haklara ilişkin olarak da
uygulamalıdırlar.
KAA’nın denetim prosedürüne ilişkin açık bir şekilde öngördüğü diğer bir husus ise
yapılacak denetim prosedürünün şeffaflık ilkesini de karşılaması gereğidir. Burada da
KAA’nın şeffaflık ilkesine yönelik verdiği önem ayrıca ortaya çıkmaktadır.
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ANDERSON Robert D., s. 268.
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Mevcut KAA’nın XX.(5) maddesi.

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 1–34

Başvuru Yapma Ehliyeti
KAA’nın XX.(2) maddesine göre; Anlaşmaya taraf ülkelerin her biri, tedarikçilerin menfaati olan ya da menfaati olmuş bulunan alımlar bağlamında iddia edilen Anlaşma ihlallerine itiraz edebilmesini temin etmelidir. KAA, başka bir ülkede mukim kişi veya firmalar lehine haklar öngördüğünden başvuru yapılabilmesi imkânını başvuru sahibinin
ikametiyle bağlı olarak düzenlememiş bunun yerine ihale yapan idarenin bulunduğu
yeri esas almış ve dolayısıyla yapılacak müracaatın buna göre yapılmasını öngörmüştür.
Bu nedenle, burada, KAA’ya taraf bir ülke tedarikçisi menfaatleri aleyhine olan hukuka aykırı işlemler hakkında gene aynı Anlaşmaya taraf ihaleyi yapan idarenin bulunduğu başka bir ülkede bu ülke iç mevzuatına göre müracaat yapma imkânına haizdir.
Tabi buradaki varsayım, KAA’nın doğru bir şekilde ihale yapan idarenin bulunduğu ülke
tarafından ulusal mevzuata aktarılmış olması üzerine yapılan varsayımdır.
Ancak bu durum, KAA’nın III. maddesinde yukarıda ifade edilen ulusal muamele kuralı gereğince burada da Anlaşmaya taraf ülkelerin kendi iç hukuklarında öngördükleri kuralları KAA’ya taraf bir başka ülke isteklisinin başvuru ehliyetine ilişkin daha lehine olan
kendi iç mevzuatındaki kuralları uygulama sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Denetim Yapacak Organ
Mevcut KAA’nın XX.(6) maddesi ile Benzer düzenleme KAA’nın Taslak Metninin XVIII.(6)
maddesine göre; itirazlara bir mahkeme, veya alımın sonuçlarından herhangi bir çıkarı
olmayan ve vazife süresince dış etkiler açısından güvenilir üyeleri olan bir inceleme
organı tarafından bakılacaktır. İnceleme organının bir mahkeme olmaması durumunda
söz konusu kurum ya yargısal incelemeye tâbi olacak veya;
•
bir görüş vermeden veya bir karara varmadan önce katılımcıların dinlenebilmesini,
•
katılımcıların temsil edilebilmesi veya bunlara refakat edilebilmesini,
•
katılımcıların tüm yargılamaya katılımının olmasını,
•
yargılamanın kamuya açık olmasını,
•
görüş ve kararların, görüş ve kararın gerekçelerini belirten bir açıklama ile birlikte yazılı verilmesini,
•
tanık dinlenebilmesini,
•
belgelerin inceleme organına iletilmesini öngören usullere tâbi olacaktır.
Buradan da şu sonuç çıkarılabilir ki; KAA’ya taraf olan her ülkeye kendi denetim prosedüründe ilk önce kararları yargısal denetime tâbi bir bağımsız idari otoriteye denetim
yapması konusunda yetki tanınması yasaklanmamıştır. Ayrıca Anlaşma metni bu idari otoritenin taşıması gereken nitelik ve özellikler konusunda sadece dış etkiler açısından bu otoritenin güvenilir üyeleri olan bir inceleme organı olması gerektiğinden bahsetmiş ve diğer hususlar yönünden ayrıntılı özel hükümler içermemiştir. Ancak bu denetimin mevcut KAA’nın
XX. (2) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVIII. maddesi gereğince zamanında, ayrımcı
olmayan, şeffaf ve etkili yöntemler içermesi gerektiği dikkate alındığında bu idari otoritenin
öngörülen doğrultuda denetim yapabilecek şekilde tanzimi gerekmektedir.
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Ara Önlemler
Mevcut KAA’nın XX.(7)(a) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVIII.(7)(a) maddesine
göre; denetim prosedürü gereğince denetim yapan organın başvuru sahibinin başvurusu hakkında ara önlemlere (ihale sürecinin durdurulması gibi) yer olmadığına karar
vermesi halinde bunun nedenlerini yazılı olarak ifade etmesi gerekmektedir. Bu da bize
KAA’nın ulusal mevzuata doğru aktarımının yapıldığı varsayımı altında KAA hükümlerinin ihlâli halinde ara önlemlerin temin edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca,
KAA’nın XX.(7)(a) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVIII.(7)(a) maddesi, bu tür ara
önlemlerin uygulanıp uygulanmaması gerektiğine karar verirken kamu çıkarları ile bireysel çıkarların göz önüne alınması gerektiğini de belirtmektedir.
Gerek mevcut KAA’da gerek KAA’nın Taslak Metninde ihale süreci sonuçlanıp
sözleşmesi imzalanmış ihalelere ilişkin bir ara önlemin uygulanamayacağı konusunda herhangi bir hüküm içermemektedir. Dolayısıyla, bu konuda Anlaşmada herhangi
bir hüküm olmaması nedeniyle ihale süreci sonuçlanıp sözleşmesi imzalanmış ihalelere ilişkin bir ara önlemin alınabilmesine yönelik düzenleme yapmanın takdiri
Anlaşmaya taraf ülkelere bırakılmıştır. Ayrıca alınan bir ara önlemin yerine geçmek
üzere başka bir ara önlem kararı alınabilmesine yönelik olarak da herhangi bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Zararların Tazmini
KAA’nın XX.(7)(c) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVIII.(7)(b) maddesine göre, Anlaşmaya taraf ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarına göre bu Anlaşmanın hükümlerinin
ihlâli nedeniyle oluşan zarar ve ziyanın tazminine yönelik düzenlemeler yapması gerektiği ifade olunmuştur. KAA zarar ve ziyan talebine neden olan ihlâle ilişkin işlemin öncelikle iptali ve sonrasında tazminata ilişkin hüküm tesisinin gerekliliği konusunu Anlaşmaya taraf ülkelere bırakmıştır. Bu nedenle bu yönde düzenleme öngörmek ve tasarrufta
bulunmak üye ülkelere bırakılmıştır.
Gerek mevcut KAA gerek KAA’nın Taslak Metni istenecek tazminatın kapsam olarak
ihaleye katılmak amacıyla yapılan hazırlık masrafları ve/veya itiraz başvurusu yapma
masraflarıyla (negatif kayıplarla) sınırlı tutulması yönünde yapılacak ulusal düzenlemeye imkân tanımaktadır. Ancak bu düzenleme Anlaşmaya taraf ülkelerin kendi ulusal
mevzuatlarında mahrum kalınan kâr gibi pozitif kayıpların da istenebileceği yönünde
düzenleme yapmalarına engel değildir. Kanaatimce, burada KAA’nın öngördüğü düzenleme, asgari bir gereklilik olarak Anlaşmaya taraf devletlerin kendi iç hukuk sistemlerinde başvuru sahibine zorunlu masraflarını temin etmeye yönelik bir imkân verilmesini
içermekle birlikte mahrum kalınan kâr gibi pozitif kayıpların telafisine ilişkin KAA’nın
herhangi bir imkân sağlamadığı ve bu kapsamda bu pozitif kayıpların talep edilemeyeceği şeklinde de yorumlamamak gerekmektedir.
KAA’nın öngördüğü tazminat talebinin kabulü için başvuru sahibinin zarara maruz
kaldığını ispatlaması gerekmektedir. Zira burada öngörülen tazminat sadece maruz kalınan zarar ve ziyanın telafisine yöneliktir.
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Başvuru sahibinin hukuka aykırı işlem neticesinde uğradığı zarar ve ziyanının tazmini için ayrıca söz konusu hukuka aykırı işlem vuku bulmasaydı ihalenin kendi uhdesinde bırakılması imkânının gerçekliğini ispat etmesi gerekmemektedir.
Sonuç olarak denebilir ki KAA aslında ihale süreci içerisinde uğranılan zarar ve
ziyanın telafi edilmesine yönelik çok katı kurallar öngörmemiştir. Ancak bu durum,
KAA’nın III. maddesinde yukarıda ifade edilen ulusal muamele kuralı gereğince burada
da Anlaşmaya taraf ülkelerin kendi iç hukuklarında öngördükleri kuralları KAA’ya taraf
bir başka ülke isteklisinin zarar ve ziyan talebinde kendi iç mevzuatındaki daha lehine
olan kuralları uygulama sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Hukuka Aykırı Olan İşlemlerin İptali ve Düzeltilmesi
Gerek mevcut KAA gerek KAA’nın Taslak Metni, hukuka aykırı işlem nedeniyle ara önlem olarak ihale sürecinin askıya alınmasının gerekliliğini açıkça zikretmiştir. Bunun
yanı sıra KAA’nın XX.(7)(c) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVIII.(7)(b) maddesi,
denetim prosedürünün ihlâlin düzeltilmesini de temin etmesi gerektiğinden bahsetmiştir. KAA hükümlerinin doğru olarak iç hukuka aktarımı yapılmışsa KAA hükümleriyle
çelişen ihale sürecinde alınan karar ve işlemlerin denetim yapmaya yetkili otorite tarafından iptal edilebilmesi gereklidir.
KAA açık olarak ara önlem olarak ihale sürecinin durdurulmasının temininin gerektiği ve ayrıca denetim yapmaya yetkili otorite tarafından yapılan denetim doğrultusunda yapılacak işlemler arasında düzeltici işlemler alınabilmesini de öngörmüştür.
KAA’nın XX.(4) maddesi ile KAA’nın Taslak Metninin XVI.(3) maddesine göre, KAA
kapsamında kalan bir kamu ihalesine ilişkin dokümanların en az 3 yıl süreyle saklanması
gerekmektedir.
Ayrıca; itirazlara bir mahkeme veya alımın sonuçlarından herhangi bir çıkarı olmayan ve vazife süresince dış etkiler açısından güvenilir üyeleri olan bir inceleme
organı tarafından bakılacaktır. Bu konuyla ilgili olarak kurulan otoritelerin, acil ve geçici (ara) önlemler alma yetkileri olmalı, gerektiğinde, ihale sürecini askıya alabilmeli,
yapılan hukuksuzlukları düzeltebilmeli ve ticari imkânları koruyabilmelidir. İlgili ticari
ve diğer menfaatlerin korunması amacıyla, itiraz yöntemi normal olarak gecikmeden
sonuçlandırılmalıdır.

Sonuç
Şu anda DTÖ KAA’na taraf ülkelerin Taslak Metin olarak üzerinde uzlaştıkları yeni
KAA’nın Anlaşmaya Taraf ülkelerin üçte ikisinin kabulü ile 2014 yılı içerisinde yürürlüğe
girmesi beklenmektedir. Yeni Anlaşma Metni mevcut KAA’na oranla taraf ülkeler kapsam dahilindeki kurum ve kuruluşlarının sayısını artırmıştır. Özellikle Amerika, Kanada,
İsrail ve Güney Kore daha önce Anlaşma kapsamına dahil edilmemiş bir kısım merkezi
ve yerel yönetim kurumlarını Anlaşma kapsamına dahil etmişlerdir. KAA kapsamında
kalan Anlaşma ekindeki listede yer alan hizmet ihaleleri ile yapımla ilgili hizmet ihalelerinin çeşidi artırılarak kapsam genişletilmiştir. Bazı ülkeler de Anlaşmaya taraf başka
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ülke isteklilerinin ihalelere katılımı sağlamak adına eşik değerleri düşürmüştür. Bunun
dışında bazı ülkeler Anlaşmanın tarafı olan bazı ülkeler lehine yapım işi imtiyaz ihalelerine katılımına imkan sağlayacak taahhütler kabul etmiştir.
Şeffaflığı artırmak adına ihale ilanı ile ihale sonuç ilanının elektronik ortamda
yayımlanmasına imkan tanınması ciddi bir gelişmedir. Piyasada halihazırda alınıp satılan
ticari ürünlerin temininde tanınan esneklik ve elektronik ortamda ihale ilanın yapılmış
olması halinde ilan bekleme süresinin kısaltılması idareler açısından bir yenilik olarak
görülmelidir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından, Anlaşmaya taraf ülkelerin kabul
ettiği eşik değerlerden daha yüksek eşik değerlerin kabulü ile bu ülkelerin kendi ulusal
ürün veya firmaları lehine tanınacak avantajlar konusunda bazı esneklikler kabul edilmiştir. Taslak Metinde tanınan bazı yeni esnekliklerin Anlaşmaya bu ülkelerin katılımını
ne derecede teşvik edici olduğu önümüzdeki süreç içerisinde görülecektir. Bununla birlikte, işin asıl zor yanı da gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerin kendi açılarından Kamu Alımları Anlaşmasına taraf olmayı kendi ihale piyasalarına gelişmiş ülkelerin
girişini kolaylaştıran mekanizma olarak algılamalarıdır.
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ÖZET

H

ukukun iktisadi analizi, hukuk kuralları ve kurumlarının değerlendirilmesinde mikro iktisat araçlarını kullanan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Bu analizin temel amacı, “toplam iktisadi etkinlik”
olarak tanımlanan sosyal refahın artırılmasıdır. Bu analiz, hukukun farklı alanlarında kullanılan bir
yaklaşım olmakla birlikte, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri rekabet hukukunda önemli bir etki yaratmıştır. Hukukun iktisadi analizinin, Avrupa Birliği rekabet hukukunda da uygulanmasına yönelik
olarak literatürde ve politika geliştiren Komisyon’da tartışmalar yapılmaktadır. Bu makalede, öncelikle, hukukun iktisadi analizinin iktisadi ve hukuki temelleri incelenecektir. Daha sonra, bu analizin Amerika Birleşik Devletleri rekabet hukukunda, özellikle refah ekonomileri ve Chicago Okulu’nun etkisiyle
uygulanışı ele alınacaktır. Son bölümde ise, bu analizin Avrupa Birliği rekabet hukuku ve politikasıyla
uyumu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hukukun iktisadi analizi; refah ekonomileri; iktisadi etkinlik; rekabet hukuku; tüketici refahı.

ABSTRAC T

THE COMPETITION LAW WITHIN THE SCOPE OF THE ECONOMIC ANALYSIS
OF LAW

T

he economic analysis of law is an approach which applies the methods of microeconomics to the
analysis of legal rules and institutions. The main purpose of this analysis is to maximise social
welfare which is defined as total economic efficiency. This analysis has been widely used in United
States Antitrust Law. There are ongoing debates as whether this approach should also be applied in
European Union competition law. This article examines the economic analysis of law and its impact on
United States Antitrust enforcement through the influence of welfare economics and Chicago School.
It then discusses whether it should also be enforced in European Union competition law.
Keywords
Economic analysis of law; welfare economics; economic efficiency; competition law; consumer welfare.
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Giriş
20. yüzyıl boyunca, hukukun iktisat bilimi ile iç içe geçtiği, rekabet hukuku, sermaye
piyasaları hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi pek çok alan gelişmiştir. Bu alanlar,
disiplinlerarası olarak adlandırabileceğimiz, farklı bilim dallarının birlikte uygulanmasını
gerektiren alanlardır. Bu alanlar, günümüzde “hukuk ve ekonomi” başlığı altında ele
alınmaktadır. Hukukun iktisadi analizi ise, hukuk ve ekonominin çatısı altında toplanan,
görece yeni hukuk alanları ve disiplinlerarası çalışmalardan farklı bir yaklaşımdır. Bu
yaklaşım, en çok hukuk ve ekonomi başlığı altında incelediğimiz hukuk dallarında
etkili olmakla birlikte, hukukun tüm alanlarında uygulanabilecek bir yaklaşım ve
yöntem oluşturma iddiasındadır. Hukukun iktisadi analizi, temel olarak, mikro iktisadın
araçlarının, hukuk kuralları ve kurumlarının analizinde kullanılmasıdır. Bu çerçevede,
mikro iktisatta bir ölçüt olarak kullanılan iktisadi etkinlik (efficiency), hukuk analizinde
de kullanılır1. Bu yaklaşım ilk olarak 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı
iktisat ekollerinin etkisiyle ortaya çıkmış2 ve piyasanın düzenlenmesini öngören rekabet
hukukunda çok etkili olmuştur. Rekabet hukukunun, ekonomi ve hukukun neredeyse eşit
oranda kullanıldığı karma bir hukuk alanı olması3 nedeniyle, bu yaklaşımın en fazla ve
en görünür şekilde etki ettiği hukuk dalı olması doğaldır. Bu makalede, hukukun iktisadi
analizi ana hatlarıyla değerlendirildikten sonra, bu yaklaşımın en etkili olduğu alan olan
rekabet hukukundaki gelişimi incelenecektir.

Hukukun İktisadi Analizi Nedir?
“Faydacı felsefe” akımının en önemli teorisyenlerinden Bentham’ın, hukukun iktisadi
analizinin ortaya çıkışında esin kaynağı olduğunu söylemek mümkündür4. Bentham,
hukuk kurallarının oluşturulması ve değerlendirmesinde, kıstas olarak, bu kuralların
yaratacağı sonuçların dikkate alınması gerektiğini savunur5. Bu anlayışa göre, cezanın
hedefi ve işlevi, kişileri suç işlemekten caydırmaktır. Dolayısıyla, hukuk kuralları
tasarlanırken, ölçüt olarak, cezaların caydırıcılığı esas alınmalıdır. Bentham, etik
felsefesinde önemli bir ayrım olan “niyet” ve “sonuç” ikilemini hukuk felsefesine de
yansıtmış, hukuk kurallarını, bu kurallardan doğacak sonuçlar üzerinden değerlendiren
bir teori geliştirmiştir. Özetlenecek olursa, bu teorinin amacı, caydırıcı cezalara
başvurarak, kişilerin suç işlemesini engellemek ve böylece hukuk kurallarından elde
edilebilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmaktır.
Bentham’dan sonra, hukuk kurallarının, bu kurallardan doğan sonuçlar dikkate
alınarak incelenmesi gerektiğini vurgulayan bir yaklaşım, ilk olarak 1960’lı yıllarda
ABD’de ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın ortaya çıkması, Chicago Üniversitesi’nden Ronald
1

POSNER, Richard, Economic Analysis of Law, 8. Basım, Kluwer, Law, New York, 2011

2 Stanford Encyclopedia of Philosophy, Economic Analysis of Law, 2011 http://plato.stanford.edu/entries/
legal-econanalysis/, siteye erişim tarihi 19 Mayıs 2014
3

ASLAN, Yılmaz, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, 2010

4

SHAVELL, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004 s. 4

5 BENTHAM, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1907, Oxford Clarendon
Press

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 1–54

Coase ve Aaron Director ve sonrasında onları takip eden Richard Posner sayesinde
olmuştur6. Özellikle Coase ve Posner, hukukun iktisadi analizi kapsamında, derinlikli ve
çok yönlü bir teori ve analizin temellerini atmıştır.
Bu noktada, literatüre yansımış bir ayrıma dikkat çekmekte fayda vardır: hukuk
ve ekonomi ile hukukun iktisadi analizi birbirinden farklıdır7. Hukuk ve ekonomi, hukuk
normlarının, doğrudan doğruya piyasaya etki ettiği alanların ele alındığı bir yaklaşımdır.
Chicago Okulu’nun öncülerinden Director ve Coase, hukuk kurallarının ve bu kuralların
uygulanışının piyasayı ne şekilde etkilediğini ortaya koyan analizlerinde bu yaklaşımı
geliştirmiştir8. Oysa Becker, bundan farklı bir bakış açısına sahiptir. Becker, iktisadın,
yalnızca belli alanlarda değil, her alanda metodolojik olarak kullanılabileceğini iddia
eder 9. Becker’in bu görüşünü geliştiren Posner ise, iktisat metodolojisine, hukukun
sadece piyasayı ilgilendiren alanlarında değil, her alanında başvurulabileceğini ortaya
koyar10. Nitekim günümüzde, bu anlayışın etkileri sadece rekabet hukuku, fikri sınai haklar
hukuku gibi alanlarda değil, borçlar hukuku ve hatta ceza hukukunda görülebilmektedir.
Posner’in öncüsü olduğu bu yaklaşım, hukukun iktisadi analizidir.
Hukukun iktisadi analizinde, hukuk kuralları iki tür analize tabi tutulur: Betimleyici
analiz ve normatif analiz11. Betimleyici analiz, Bentham’ın geliştirdiği hukuk felsefesi
ile benzer özellikler taşımaktadır ve bu analiz vasıtasıyla hukuk kurallarının etkileri
değerlendirilmektedir. Betimleyici analizde, hukuk kurallarının etkileri ölçülürken,
bireylerin her durumda “rasyonel” davrandığı ve kendi faydalarını en üst seviyeye
çıkaracak tercihleri yaptığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla, bu yaklaşıma göre bireyler,
bir eylemi gerçekleştirmeden önce onun olası sonuçlarını değerlendirebilmekte ve
hesaplayabilmektedir. Betimleyici analiz, bireylerin tam anlamıyla rasyonel olarak hareket
ettiklerini varsayarak, nasıl davranacaklarını önceden kestirmenin mümkün olacağı
sonucuna varmaktadır. Öyleyse, hukuk kuralları karşısında bireylerin nasıl bir tepki
vereceğini ve nasıl davranacağını saptamak da mümkündür. Örneğin, piyasayı doğrudan
ilgilendiren hukuk ve ekonomi alanlarında bu varsayım, “homo economicus” kavramında
vücut bulmuştur. “Homo economicus”, tam bilgi sahibi, geleceği düşünebilen ve buna
göre davranabilen, ürünlerin sunumları karşısında akılcı ve tarafsız fikirler oluşturabilen,
sadece kendini geliştirmeye odaklanmış, yani rasyonel hareket edebilen bireydir12.
Rasyonel bireyin en temel özelliği, her durumda kendi faydasını en üst seviyeye
çıkaracak davranışlarda bulunmasıdır. Kurumlardan ziyade, bireylerin davranışları
6

COOTER, Robert B. Jr. / ULEN, Thomas, Law and Economics, 2011, Pearson, Edinburgh

7 HARNAY, Sophie / MARCIANO, Alain, “Posner, economics and the law: From “law and economics” to an
economic analysis of law”, Journal of the History of Economic Thought, 2009, V: 31, No:2
8 VAN OVERTVELDT, Johan, The Chicago School: How the University of Chicago Assembled the Thinkers who Revolutionized Economics and Business, Agate, Chicago, 2007, s. 291
9

HARNAY / MARCIANO, 2009, s. 15

10 VAN OVERTVELDT, 2009, s. 305
11

SHAVELL, 2004, S.5

12 BENNETT, M. / FINGLETON, J. / FLETCHER, A. / HURLEY, L. / RUCK, D. “What does Behavioral Economics
Mean for Competition Policy?” Competition Policy International, 2010, 6 (1), 111-137.

37

38 Ayata

üzerine odaklanan betimleyici analiz için, mikro ölçekte (yani bireysel veya özel
piyasa düzeyinde) incelemeler yapan mikro iktisadın araçları hâliyle daha uygundur.
Betimleyici analiz, mikro iktisat yöntemlerini kullanarak, hukuk kuralları ve bireyler
arasındaki ilişkileri düzenlemede en fazla fayda ve etkinlik sağlayacak kuralların nasıl
tasarlanabileceğine yoğunlaşır. Örneğin, Chicago Okulu’nun öncülerinden Director ve
Coase, piyasanın kendi kendini düzenleme kapasitesinin, siyasi müdahaleden daha üstün
olduğunu ve siyasi müdahalenin özgürlüğü kısıtladığını, toplumsal refahı azalttığını
savunan bir yaklaşım geliştirmiştir13. Bu anlayışa göre, piyasada en temel mesele
iktisadi etkinliğin artırılmasıdır. O halde, piyasada faaliyet gösteren özel teşebbüsler
kadar, piyasaya müdahale eden devlet ve yasa koyucu da etkinliği artırmayı bir amaç
olarak benimsemelidir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, hukukun iktisadi analizinde, betimleyici analizin yanı sıra,
normatif analiz de kullanılmaktadır. Normatif analiz, ekonominin normatif bir bilim olarak
kullanılabileceği anlayışına dayanmaktadır14. Buna göre ekonomi, yasaların öngördüğü
cezaların yol açacağı sonuçları ortaya koyabilen ve hatta önceden kestirebilen bir bilimdir15.
Rekabet hukukundan bir örnek verilecek olursa, azami fiyatın belirlenmesini yasaklayan
bir kuralın, piyasada fiyatlar açısından ne tür sonuçlar doğuracağını iktisadi olarak ortaya
koymak mümkündür. Örneğin, yine Chicago Okulu’nun önemli temsilcilerinden olan
Calebrisi, borçlar hukuku alanındaki kuralların, idari maliyetler, kaza maliyetleri, kazanın
önlenmesinin maliyeti gibi her türlü maliyeti azaltacak şekilde tasarlanması gerektiğini
savunur16. Hangi hukuk normunun maliyetleri düşüreceğini görebilmek için de iktisat
bilimin metodolojisine ihtiyaç vardır. Böyle bir analiz, koyulan kuralların doğuracağı
ekonomik sonuçları tahmin etme bağlamında yasa koyucuya ve idareye bilimsel bir
bakış açısı sağlayabilir. Dolayısıyla, yasa koyucu, belirleyeceği yasak ve kuralları iktisadi
etkinliği artıracak şekilde17 tasarlayabilir. Böylece, bu anlayışla geliştirilen politikaların,
kaynakların doğru ve etkin şekilde tahsis edilmesini sağlayacağı savunulmaktadır.
Normatif analizin cevap aradığı belirleyici soru yine nihai olarak hangi değerin
maksimize edilmesi gerektiği sorusudur. Normatif analiz bu soruya net bir cevap getirir:
Hukuk kuralları ve kurumları tasarlanırken, sosyal refahın en üst seviyeye çıkarılması
gerekir18. Bu durumda, hukukun iktisadi analizi, mikro iktisat düzeyinde bireylerin kendi
çıkarlarının, makro iktisat düzeyinde ise sosyal refahın artırılmasını hedeflemektedir.
Sosyal refahın nasıl tanımlandığı aşağıda detaylı olarak incelenecektir. Ancak bu
noktada belirtilmesi gereken, hukukun iktisadi analizinde yer alan bu normatif boyutun
13 PRIEST, G. L., “The Limits of Antitrust and the Chicago School Tradition”. I. Lianos, & D. D. Sokol, The
Global Limits of Competition Law içinde (pp. 15-21). Stanford, California: Stanford University Press. 2012
14 GERBER, David J. “Two Forms of Modernization in European Competition Law” Fordham International
Law Journal, 31, 1235-1265, 2008
15

COOTER / ULEN, 2011, s.5

16

VAN OVERTVELDT, 2009, s. 289

17 Yasa koyucu iktisadi etkinliği artırmak ister; çünkü politika geliştirirken, tasarruf ve ziyanları göz önünde
bulundurmak ve en etkin olacak politikayı tercih etmek gerekir. (COOTER VE ULEN, 2011, s. 4)
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“nötr” bir unsur olmadığıdır19. Başka bir deyişle, hukuk sistemlerinin amacının ne olması
gerektiği konusunda, olası farklı amaçlar arasında bir “tercih” yapılmaktadır. Örneğin,
hukuk normları tasarlanırken, sosyal refahın artırılması yerine, “toplumsal eşitliğin
tesisi” de hedeflenebilir. Sosyal refahın artırılması hedefinin temeli, belli bir iktisat
teorisi ve geleneğine, yani refah ekonomilerine dayanmaktadır.

Hukukun İktisadi Analizi ve Refah Ekonomileri
Refah ekonomilerinin hukukun iktisadi analizinde bu kadar etkili olmasında en önemli
rolü Posner oynamıştır. Posner’e göre, hukuk kuralları iktisadi etkinliği artırmalıdır.
Etkinlik ise toplumun ya da bireylerin bir ürün, hizmet ya da işlem için ‘ne kadarlık bir
maliyet ödemeyi kabul edeceği’ olarak tanımlanır20. Bu görüşe göre, her yasal süreç
etkin kuralları tercih etmelidir. Çünkü rasyonel bireyler, hukuk kurallarına ekonomik
tepkiler verir. Başka bir deyişle, bireyler, etkinliği artırma çabalarına paralel olarak,
etkin hukuk sistemlerini tercih edecektir. Dolayısıyla, hukuk sistemi de iktisadi etkinliği
artırıcı kurallara dayanmalıdır. Posner de refah ekonomileriyle uyumlu olarak, iktisadi
etkinliği “Pareto etkinliği” olarak tanımlar.
Her iktisadi yaklaşım gibi, refah ekonomilerinin de temel amacı, politika tercihlerini
oluşturmak ve değerlendirmek için birtakım standartlar ve kıstaslar ortaya koymaktır.
Bu sisteme göre, bir toplumdaki eylem veya kararların, o toplumdaki etkinliği
artırmayı amaçlaması gerekmektedir21 . Bununla beraber, refah ekonomileri, bu amacı
gerçekleştirmeye yarayacak sistemi, önemli başka bir görüş ile harmanlamaktadır.
Bu görüşe göre, piyasaya müdahale edilmemesi halinde, piyasa kendi kendini
düzenleyebilecektir. Adam Smith’in “görünmez el”ine (invisible hand) dayanan
bu görüşte, piyasanın kendi haline bırakılması gerektiği (laissez-faire) ve devletin
müdahalede bulunmadığı durumlarda, piyasanın kendi dengelerini oluşturulabileceği
savunulmaktadır. Adam Smith’den bu yana refah ekonomileri, liberal ekonomik
teorilerin yapı taşı haline gelmiş olan bu temel savı kabul etmektedir22. Dolayısıyla,
refah ekonomileri serbest piyasa ekonomisinin kendi kendini düzenleyebileceği
görüşünü, önerdiği sistemin temeline yerleştirmektedir.
Refah ekonomilerine göre, bir iktisadi aktörün piyasadaki durumunda meydana
gelen iniş ve çıkışlar, birbirinden ayrı ve bağımsız olarak ölçülemez23. Bunun yerine,
tüketicinin durumunun, karşılaştırmalı olarak her durumda bir diğerinden daha iyi olup
olmadığı değerlendirilmelidir. Üretim veya tüketici açısından, ancak “Pareto optimal”
durum ölçülebilir ve bu durumu yaratacak/sürdürecek politika tercihleri ve kurumsal yapı
oluşturulabilir. Buradan hareketle, politika tercihlerinde belirleyici unsur, “ölçülebilirlik”
olmalıdır. Bu çerçevede, karar vericilerin ölçmesi gereken, iktisadi etkinliktir.
19
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20 POSNER, 2011
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JOHANSSON, P.-O., An Introduction to Welfare Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

22 BOADWAY, R. / BRUCE, N. Welfare Economics. Oxford: Basil Blackwell, 1984, s. 12
23 JOHANSSON, 1991, s.11
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“Pareto optimumu koşulları” olarak adlandırılan üç tür iktisadi etkinlik vardır:
mübadele etkinliği, üretim etkinliği ve toplam etkinlik 24. Pareto optimumu, toplumun
tüm kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasıyla sağlanabilir. Dolayısıyla bu üç tür
iktisadi etkinlik açısından, kimsenin daha iyi bir duruma getirilemeyeceği, yani toplam
etkinliğin artırılamayacağı denge, “mükemmel” piyasa dengesi sayılacaktır. Başka bir
deyişle, eğer bir politika değişikliğiyle kimse daha iyi bir duruma gelemiyorsa, optimal
denge sağlanmış demektir25. Refah ekonomilerinde “mükemmel” piyasa ekonomisi,
Pareto optimumunun sağlandığı ekonomidir. Dolayısıyla, pazarın başarısızlığı durumu
da Pareto optimumunun oluşmadığı durumdur.
“Mükemmel” piyasa ekonomisin koşullarının, piyasanın kendi kendini düzenlemesi
sonucunda oluşmadığı ve serbest piyasanın başarısız olduğu hallerde, başka bir
düzenleyicinin müdahalesi meşru hale gelir. Zaten refah ekonomileri, Pareto kriterlerinin,
bütün bir sosyal düzeni sağlayamayacağını da kabul etmektedir26. Piyasadaki aktörlerin
bilgi asimetrisi veya bilgi edinmek amacıyla yaptığı yanlış yatırımlar neticesinde,
piyasa başarısız olabilir. Piyasanın başarısızlığına yol açacak önemli başka bir nedense,
fiyatın, piyasa koşullarından bağımsız olarak belirlenmesine yol açabilen tekeller veya
kartellerdir. Piyasada istenen dengenin kendiliğinden oluşmadığı durumlarda, devletin,
kaynakların tahsisinde aktif rol üstlenmesi gerekebilir. Bu aktif rol, devletin daha doğru
tercihler yapacağı varsayımına dayanmadığı gibi, devletin müdahalesi bilginin tahsisini
sağlamak şeklinde de olmamalıdır. Refah ekonomileri, devletin ancak “düzeltici” ya
da “onarıcı” bir rol oynamasının kabul edilebilir olduğunu savunur. Buna göre, örneğin
devletin “düzeltici” vergi uygulaması veya piyasada istenmeyen etki yaratabilecek bazı
davranışları yasaklaması mümkün olabilir27. Devlet, bu şekilde, kaynakların daha etkin
bir biçimde yeniden dağıtılmasını sağlayabilir.
Pareto optimumunun sağlanması, “birinci tercih” veya “en iyi durum” olarak da
adlandırılır28. Piyasanın başarısız olduğu durumlar içinse, etkinlik amacının uygulanması
devreye girer. Adını Meade’den alan bu “ikinci en iyi durum”, Pareto optimumunun
mümkün olmadığı durumlarda oluşturulması gereken politika hedeflerini belirler29. Yani
refah ekonomilerinde devlet eliyle etkinliği artırmayı amaçlayan politikalar, yalnızca
Pareto optimumunun sağlanamadığı durumlarda uygulanmalıdır. Tabii ki bu durumlarda
devlet, yalnızca, etkinliği artırıcı politikalar uygulayabilecektir. Özetlemek gerekirse,
devlet, piyasanın kendi kendini düzenleyemediği durumlarda, sadece etkinliği artıracak
şekilde müdahalelerde bulunup, ortaya çıkan bu etkinliğin daha iyi şekilde tahsis
edilmesini sağlamalıdır. Bu durumda refah ekonomileri, devlet müdahalesinin asgari
düzeye indirildiği ve hatta tercihen hiç olmadığı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
24
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Refah ekonomilerinin sunduğu politika tercihinin açıklanması, bu iktisat akımının getirdiği
standartların ve uygulamaların analizinde önemli bir role sahiptir. Çünkü bu kriterlerin
uygulanması, belli bir piyasa ve ekonomi politikası anlayışını da beraberinde getirecektir.
Ayrıca, bir o kadar önemli başka bir tespit ise, bu akımların, iktisadi etkinliği artırmayı
piyasanın temel amacı olarak tanımlaması ve buradan hareketle, piyasadaki aktörlerin
başarılarını, ürettikleri iktisadi etkinlikle ölçmeleridir30. Buna rağmen, yine burada da
refah ekonomilerinin bir politika tercihi olarak iktisadi etkinliği artırmayı amaçladığı
görülmektedir.
Yukarıda anlatılanların ışığında, refah ekonomilerinde sosyal refah olarak
tanımlanan kavramın, aslında iktisadi etkinlikten ibaret olduğunu söylemek mümkündür.
O halde, hukukun iktisadi analizi de iktisadi etkinliği artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.
Hukuk sisteminde, “sosyal refah” adı altında aslında iktisadi etkinliği artırma hedefinin
gözetilmesi gerektiğini savunan anlayış, bu yaklaşımın normatif boyutunu ortaya
koymaktadır. Bu görüşün, hukukun farklı alanlarındaki yansımaları da, her zaman için
iktisadi etkinliğin artmasını hedefleyen şekillerde olmuştur.

Hukukun İktisadi Analizinin Rekabet Hukukundaki Kavramsal Etkileri
Hukukun iktisadi analizinin en etkili olduğu alan, rekabet hukuku olmuştur. Rekabet
hukukunda tasarlanan sistem ve normların piyasayı etkilemesi nedeniyle, iktisadi
analizler bu alanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yani hukuk ve ekonomi yaklaşımı açısında
değerlendirildiğinde, rekabet hukukunda hukuk normlarının piyasayı nasıl etkilediğini
anlamaya yönelik çalışmaların yapılması beklenebilir ve hatta gereklidir. Diğer taraftan,
hem Chicago Okulu hem de hukukun iktisadi analizinin Posner ve Bork gibi öncüleri de
başından beri bu yaklaşımın rekabet hukukunda nasıl uygulanabileceği üzerine kapsamlı
öneriler geliştirmiştir. Hukukun iktisadi analizi, hukuk normlarının geliştirilmesinde
ve uygulanmasında iktisat metodolojisinin kullanılması ve böylece iktisadi etkinliğin
artırılması gerektiğini savunur. Bu yaklaşımın öncülerinden Posner ve Bork’un da ilk
uygulama alanı rekabet hukuku olmuş ve bu isimler, ABD rekabet politikası ve hukukunu
dönüştürücü bir rol oynamıştır31. Bu nedenlerden ötürü, rekabet hukuku, hukukun iktisadi
analizini derinlemesine inceleyebilmek için oldukça elverişli bir alan sunmaktadır.
“Tüketici refahı” kavramının, rekabet politikası ve hukukunda bir ölçüt olarak
kullanılması da hukukun iktisadi analizi ile refah ekonomilerinin kesiştiği bir duruma
tekabül eder. İktisadi bir ölçüt olarak tüketici refahı, rekabet politikasının oluşturulması
veya rekabet hukukunun uygulanması sürecinde, bu politika veya uygulamaların
doğruluğunu ve yerindeliğini, iktisadi etkinlik üzerinden ölçmeyi sağlar. Tüketici refahı,
özellikle ABD’deki uygulamalarda yer alan bir kavram olmakla birlikte, iktisat teorisinde,
bilhassa “refah ekonomileriyle” beraber ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır32.
30 Buna alternatif olabilecek kriterler, örneğin piyasada adil dağılım veya bazı zayıf kesimlerin korunması
olabilir.
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32 BUTTIGIEG, Eugene, Competition Law: Safeguarding the Consumer Interest: A Comparative Analysis
of US Antitrust Law and EC Competition Law. The Netherlands, Wolters Kluwer, 2009, s. 6-7
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Tüketici refahı standardı da, esasen hukuk teorisi alanında ortaya çıkmış bir kriter
değildir. Tüketici refahı kavramı, hukuk bilimi ve özellikle rekabet hukuku çerçevesinde
kullanılan bir iktisadi standart olarak incelenmelidir. Dolayısıyla, bu kavramın hukuk
teorisi ve uygulaması alanında kullanılmasını ve bu suretle gelişimini anlamak için,
kavramın, iktisat bilimi tarihi içerisindeki yeri ve rekabet hukuku alanında nasıl ele
alındığı birlikte değerlendirilmelidir33.
Rekabet hukuku, ekonomisi ve politikasının en temel hedefi, piyasada rekabetin
korunması ve sürdürülmesidir. O halde, rekabetin korunması ve sürdürülmesinin neden
önemli olduğunun açıklanması gerekir. Bu, aynı zamanda, rekabetin, piyasada daha iyi
bir iktisadi durumu nasıl sağlayacağının, rekabet politikasının bazı piyasa oyuncularını
neden başkalarından daha olumlu etkileyeceğinin açıklanması anlamına gelecektir. Diğer
yandan, rekabet hukukundaki en önemli meselelerden birisi, piyasanın düzenlenmesini
ve devletin müdahalesini meşrulaştıracak hedefleri belirlemektir. Devletin piyasaya
müdahalesi ise, siyasi tercihlere bağlıdır. Aynı şekilde, bu hedeflere ulaşılmasını
sağlayacak yollar da, rekabet yetkililerinin sorumluluğu dâhilindeki seçimlerdir. Zira
rekabet hukuku, bu tür ekonomi politikası tercihlerinin son derece önemli olduğu hukuk
alanlarından biridir34.
Rekabet hukukunun ekonomik boyutu, belki de ilk olarak, 1950’li yıllarda ABD’de
ortaya çıkmıştır. Piyasada rekabeti düzenleyen ilk mevzuat35, 1890 yılında kabul
edilen Sherman Yasası’dır. Sherman Yasası’nın idare ve mahkemeler tarafından
nasıl yorumlanması gerektiği sorunu, uzun süre tartışılmıştır36. Bu tartışma, yasanın
uygulandığı ilk yıllarda, Yüce Mahkeme (Supreme Court) de dâhil olmak üzere Amerikan
yargısının, ticareti kısıtlayan her eylemi rekabete aykırı eylem olarak yorumlayıp,
katı olarak nitelendirilebilecek kararlar almasına neden olmuştur37. Bu dönemin
bitişini sağlayan en önemli gelişme, Chicago Üniversitesi’nin önde gelen hukukçu
ve iktisatçılarının öncülüğünü yaptığı hukukun iktisadi analizi yaklaşımının ortaya
çıkmasıdır38.
Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren, Chicago Okulu’nun etkisiyle rekabet hukukunda
hem idarenin hem de mahkemelerin yaklaşımına yansıyan bir rekabet politikası
anlayışı gelişmiştir39. Bu politika, siyasi otoritenin piyasaya müdahale etmesine, bu
33 GERBER, David J, Global Competition, Law, Markets and Globalization, New York, Oxford University
Press, 2010
34 GÜRKAYNAK, Gönenç, Türk Rekabet Hukuku Uygulaması için “Hukuk ve İktisat” Perspektifinden
“Amaç” Tartışması. Ankara, Rekabet Kurumu, 2003
35 Daha öncesinde, özellikle İngiltere’de rekabet hukukuna ilişkin mahkeme kararları, Avusturya’da yasa
tasarıları ve bazı Avrupa ülkelerinde ceza hukuku kapsamında karteller ile mücadele örnekleri görmek mümkündür. Ancak doğrudan ve yalnızca rekabet hukukunu düzenleyen ilk mevzuat, ABD’de 1890 yılından kabul
edilen Sherman Yasası’dır.
36
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müdahalenin toplumsal refahı azalttığı gerekçesiyle karşı çıkar. Buna göre, piyasa kendi
haline bırakıldığında, yani Adam Smith’in “görünmez eli” piyasayı düzenlendiğinde,
etkinlik artacak ve bu etkinliğin adil şekilde paylaşımı da doğal olarak sağlanacaktır40.
Dolayısıyla, idarenin veya yargının, sosyal adaleti sağlamak için dahi olsa piyasaya
müdahale etmesi yersizdir.
Bu anlayışa göre, siyasi iradenin olduğu kadar, özel teşebbüslerin davranışlarının
yerindeliği de, bunların piyasada ürettiği etkinlik baz alınarak ölçülmeli41 ve etkinliği artıran
davranışlar rekabete uygun olarak kabul edilmelidir. Bu yaklaşımın bir başka önemli özelliği
de hukukun temeline iktisadi kriterleri yerleştirmesidir. Bu anlayışta iktisadın normatif
bir bilim olduğu42 ve dolayısıyla doğrulanabilir, objektif sonuçlar verebileceği düşüncesi
hâkimdir. Bu yöntem uygulandığında idarenin ve yargının sosyal ve siyasi motivasyonlarla
değil, makul ve ölçülebilir kriterlerle hareket etmesi mümkün olacaktır.
Chicago Okulu 1960’lı yıllardan sonra bazı değişimler geçirmişse de, bu iki temel ilke
bu okulun rekabet anlayışında hep belirleyici olmuştur. Bu ilkelerin rekabet hukukuna
tesir etmesi, yine Chicago Okulu’nun bir üyesi sayılan Bork ile gerçekleşmiştir 43 . Daha
sonra detaylı olarak açıklanacağı üzere, Bork, piyasanın ürettiği etkinliğin, rekabet
hukukun esas ölçütü olması gerektiğini savunmuştur. Bork, Sherman Yasası’nın da
aslında bu amaca yönelik bir düzenleme olduğunu iddia etmektedir. Yüce Mahkeme’nin
ilk dönemlerinde geliştirdiği yapısal yaklaşımı eleştiren Bork, yargının da iktisadi
kriterleri kullanarak daha objektif kararlar alabileceğini savunmuştur.
Bork ile birlikte, rekabet hukukunda bir amaç olarak tüketici refahı literatürdeki
yerini almakla kalmamış, özellikle 1970’li yıllardan itibaren idare ve mahkeme
kararlarında da etkisini göstermeye başlamıştır44. Chicago Okulu ve refah ekonomisi
teorisinin önerdiği etkinlik savunmaları doğrultusunda ilerleyen bu anlayış, tüketici
refahını piyasa etkinliği, yani toplam etkinlik üzerinden ölçme eğiliminde olmuştur. ABD
rekabet hukukunda tüketici refahı, 2000’li yıllara dek etkisini devam ettirmiş ve toplam
refahın artırılmasını hedefleyen bir amaç olarak bu alanda önemli bir yer tutmuştur.
İdare veya yargı kararlarının tümünde aynı amaca ağırlık verilmemiş olabileceği
doğruysa da, bazı önemli kararlar incelendiğinde yargının dahi kabul ettiği bir biçimde
tüketici refahının, bir toplam etkinlik standardı olduğu anlaşılmaktadır45.
Chicago Okulu’nun etkisiyle giderek ‘ekonomikleşen’ ABD rekabet hukuku
uygulaması, belirgin bir biçimde, iktisadi analize dayanır hale gelmiştir. Chicago Okulu,
savunduğu tüketici refahının objektif ve ölçülebilir bir iktisadi kriter olduğunu ileri
sürmektedir. Aslında tüketici refahının, ne kadar objektif bir kriter olarak kullanıldığı
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tartışmalıdır. İktisat bilimi de, elbette, farklı siyasi akımlar doğrultusunda veya bu
akımların etkisi altında gelişir ve evrilir. Daha sonra değinileceği üzere, ABD rekabet
hukukunda da tüketici refahı standardının uygulanışı da, iddia edildiği gibi objektif
ve siyasetten tamamen bağımsız olmaktan uzaktır46. Yine de, rekabet hukukunda ve
hukukun başka alanlarında, iktisadi, ölçülebilir ve nispeten objektif sayılabilecek kriterler
kullanılması konusunda bu yaklaşımın öncülüğü ve yadsınamaz katkıları da olmuştur47.
Tüketici refahı özellikle rekabet hukukunda kullanılan iktisadi bir kriterdir. İktisat
biliminin hukuk alanındaki kullanımı, 1960’lı yıllardan itibaren ABD’de gelişmiştir48. Bu
anlayış ilk olarak rekabet hukukunda kendini göstermiştir. Böyle olmakla birlikte, bu
yaklaşım, rekabet hukuku ve fikri sınai haklar hukuku gibi iktisatla etkileşim içinde olan
alanlar dışında da etkili olmuş; ceza hukuku ve borçlar hukuku gibi hukukun en temel
alanlarında da etkisini göstermiştir49.
Tüketici refahının iktisatta tanımı ve kullanımı ise iktisadi etkinliği temel alır. Ancak
üretici etkinliğinden farklı olarak tüketici etkinliğini tanımlamak ve ölçmek çok güçtür50.
Bu nedenle, refah ekonomilerinde, tüketici refahının bir standart olarak uygulanması,
aslında toplam refahın ölçüt alınmasına yol açmaktadır. Zira doğrudan tüketicinin geliri,
kaynakları ve artısını hesaplamak oldukça güçtür ve iktisat teorisinde bu hesaplamanın
ne şekilde ve hangi kriterlere göre yapılması gerektiği konusunda uzlaşı yoktur51.
Görüldüğü gibi, hukukun iktisadi analizi, kavramsal açıdan oldukça kapsamlı bir
çerçeveye sahiptir. Bu yaklaşım, literatürde zengin teorik tartışmalara da yol açmıştır.
Diğer taraftan, bu anlayış, özellikle ABD rekabet hukuku uygulamasında etkili olmuş ve
pek çok yargı kararına da yansımıştır.

Hukukun İktisadi Analizinin ABD Rekabet Hukuku Uygulamasına Etkileri
Hukukun iktisadi analizinin ABD rekabet hukukunda önem kazanması, Chicago
Okulu’nun etkisiyle olmuştur. Bu okulun piyasa ve regülasyon anlayışı, ortaya koyduğu
rekabet politikasında da belirleyici rol oynamıştır. Rekabet hukuku, piyasanın doğrudan
ve dolaylı olarak regüle52 edildiği bir alandır. Bu nedenle, rekabet hukukunda yer alan
46 LANDE, Robert, H. “The Rise and (Coming) Fall of Efficiency as the Ruler of Antitrust”, Antitrust Bulletin,
33, 429-465, 1988
47
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48 COOTER / ULEN, 2011
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50 EVANS, David, “The Known Knowns and the Known Unkowns” Consumer Policy Review, 17(2), 48-51,
2007
51 SALOP, S. C. Question: What is the Real and Proper Antitrust Welfare Standard? Answer: The True Consumer Welfare Standard. Retrieved from Social Science Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1491302, Kasım 2005, siteye erişim tarihi 19 Mayıs 2014
52 Rekabet hukukunun uygulamasında yetkili idari kurumların asıl görevi, piyasada düzenleme yapmak değildir. Rekabet hukukunun piyasada düzenleyici etkisi esasen dolaylı olarak, rekabetçi olmayan piyasalarda,
yani bir ihlal oluştuğunda, alınan kararlar ve uygulanan cezalar yoluyla gerçekleşir. Ancak yoğunlaşmaların
denetlenmesi, özelleştirmeler ve kamu ihaleleri gibi alanlarla ve rekabet idarelerinin oluşturduğu muafiyet sistemlerinde, eylem henüz gerçekleşmeden rekabet hukuku açısından denetleme yapılabilecek olması nedeniyle
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norm ve yaptırımların piyasada ölçülebilir bir iktisadi etkisi vardır. Bu açıdan bakıldığında,
rekabet hukuku, hukukun iktisadi analizi için elverişli bir alandır. Rekabet hukuku
alanında da Chicago Okulu etkin bir piyasaya, doğrudan veya dolaylı müdahalenin
asgariye indirilmesi gerektiğini savunur53. Okul, bu nedenle ABD rekabet hukukunda
yer alan per se ihlal uygulamasına karşı çıkar. Bilindiği gibi, bu uygulamada bazı
davranışlar, piyasadaki etkileri dikkate alınmaksızın ihlal unsuru sayılır. Chicago Okulu,
bazı istisnalar dışında, rekabet hukukunda tamamen muhakeme kuralı uygulamasına
başvurulması gerektiğini savunur54. Muhakeme kuralında, bir davranışın rekabete
uygunluğu veya aykırılığı, onun piyasada yarattığı etkiler göz önünde bulundurularak
ölçülür. Chicago Okulu, bu uygulamayı etkinlik savunmasıyla birleştirerek, piyasada
bir davranış etkinliği artırıyorsa o davranışın rekabete uygun, azaltıyorsa rekabet
aykırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunur55. Burada ölçüt olarak alınan
etkinlik, tüketici refahı yani toplam refahtır. Zira Chicago Okulu temsilcileri de rekabet
hukukunda toplam refahın kullanılması gerektiğini kabul eder56.
Belli dönemlerinde Chicago Okulu, ABD rekabet hukukunda oldukça etkili olmuştur.
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren, ABD rekabet hukukunda iki eğilimin ağırlık kazandığı
gözlenebilir. Bunlardan ilki, muhakeme kuralı uygulamasının kapsamının genişlemesi ve
rekabet hukukunun farklı alanlarında uygulanır hale gelmesidir. Bu süreç, en iyi şekilde,
dikey kısıtlamalar alanında görünürlük kazanmaktadır. Bu alanda, neredeyse yüz yıllık
bir süreçte, dikey anlaşmalarda fiyat ve diğer koşulların belirlenmesine ilişkin unsurlar,
Yüce Mahkeme tarafından per se ihlal olmaktan çıkarılmış ve bunlar muhakeme kuralı
uygulamasına tabi tutulmuştur57. Yukarıda anılan ikinci eğilim ise, tüketici refahı
standardı adı altında etkinlik savunmalarının uygulanmasıdır. Uygulamaya baktığımızda,
teorik çerçevede olduğu gibi, mahkeme kararlarında da tüketici refahının toplam etkinlik
ile özdeşleştirildiğini söylemek mümkündür58.
ABD rekabet hukukunda farklı iktisadi analizlerin etkili olduğu kararlardan59 ve
dönemlerden60 söz etmek mümkündür. Farklı yaklaşımların iktisatta bu denli etkili
olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan ilki, ABD’de yalnızca idarenin değil, aynı
doğrudan müdahale de söz konusu olabilir.
53

BORK, 1978

54 POSNER, 2001; HOVENKAMP, Herbert. J. The Antitrust Enterprise: Principle and Execution. Cambridge, Harvard University Press, 2005
55 BORK, 1978; POSNER, 2001
56 LANDE, 1988
57 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co. 220 U.S. 373, 1919; Continental T. V. Inc v. GTE Sylvania, 433
US 36, 1977; State Oil Co. v. Khan, 522 US 3, 1997; Leegin Creative Leather Products , Inc v. PSKS, Inc dba Kay’s
Kloset Kay’s Shoes, No. 06-480 551 US 877, 168 L. Ed.2d 623, 2007
58 Leegin Creative Leather Products , Inc v. PSKS, Inc dba Kay’s Kloset Kay’s Shoes, No. 06-480 551 US 877,
168 L. Ed.2d 623, 2007; United States v. General Dynamics Corp., 415 U.S. 486, 1974
59 Kathleen R. Reiter v. Sonotone Corporation, 442 US 330, 1979;
60 Örneğin birleşme ve devralmaların kontrolünde 1982’de kabul edilen Kılavuz ve General Dynamics kararından önce yapısal analizlerin hâkim olduğu bir dönemden söz etmek mümkündür. Bkz. United States v. Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 1963.
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zamanda yargının da iktisadi analize açık olmasıdır. ABD’de rekabet hukuku uygulaması
da idari kararlarla değil, özel hukuk mahkemeleri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. ABD
yargı sisteminde, ifşa ve ispat ilkeleri Kıta Avrupası geleneğinden farklıdır. ABD’deki
sistem, tarafların öne sürdüğü savların jüri veya hâkim önünde “çatışması” ve sonunda
haklı olan tarafın kazanması anlayışına dayanır. Rekabet hukukunda ise tarafların
mahkemeye sunduğu ekonomik analizler bu anlamda delil teşkil eder61. Amerikan rekabet
hukuku içtihadının ilk yıllarında böyle bir anlayışın yerine katı denilebilecek hukuk
kuralları uygulanmıştır62. Bununla birlikte, hukukun iktisadi analizi yaklaşımın ortaya
çıkması, daha ekonomik bir yaklaşımın gelişmesini sağlamıştır 63 . Bu yeni dönemde,
özel hukuk mahkemelerinde de taraflar, rekabet hukukuna aykırı davranmadıklarını
ispatlamak için iktisadi analizleri kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, ekonomik analize
dayalı bir rekabet hukuku anlayışı, Amerikan hukuk sistemi ile bağdaşmaktadır.
Diğer taraftan, ABD’de, özellikle Yüce Mahkeme’ye yapılan atamalarda, dönemin
siyasi iktidarının etkisi olmaktadır64. Siyasi iktidarlar, Yüce Mahkeme’ye, kendi görüşlerine
yakın duran yargıçları önerebilmekte ve onamayı yapacak olan Senato da yargıçların
siyasi yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak karar alabilmektedir. Bu nedenle, Yüce
Mahkeme’nin yaklaşımları, dönemin siyasi iktidarını birebir takip etmese dahi, uzun
vadede değişen siyasi iktidarların yaklaşımlarını yansıtabilir. Rekabet hukuku alanında
alınan kararlar da bu eğilime bir istisna değildir. Bu nedenle, yargının farklı iktisadi
akımlardan etkilenebileceği öne sürülürken, bu iktisadi akımların farklı görüş ve ideolojileri
temsil edebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir deyişle, refah ekonomileri
ve Chicago Okulu’nun, rekabet hukuku alanında verilen yargı kararlarındaki etkisi, bu
okulların temsil ettikleri siyasi görüş ve ideolojilerin de etkisine denk düşmektedir65.
Özetle, bu yaklaşım belli siyasi tercihlerin çıktısıdır ve ABD’de belli bir dönemde ekonomi,
hukuk ve siyaset alanlarında hâkim olan siyasi görüşleri yansıtmaktadır.

Hukukun İktisadi Analizine Yönelik AB Rekabet Hukuku Kapsamındaki
Tartışmalar
Avrupa Birliği (AB) rekabet hukuku geleneği, ABD’deki mevcut sistemden farklı bir
anlayışa dayanır. Önce Avusturya’da gelişen Viyana Okulu’ndan, daha sonraysa
Almanya’da gelişen Ordo-liberal Freiburg Okulu’ndan etkilenen AB sistemi, rekabet
hukuku kurallarının oluşturulması ve uygulanmasının öncellikle kamu idaresi tarafından
sağlanması gerektiği fikrine dayanır 66. Kıta Avrupası’nda yaygın olan bu anlayışa göre,
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rekabet hukuku gibi doğrudan veya dolaylı olarak piyasaya müdahale eden hukuk
alanlarında, “düzenleyici kurumlar” bağımsız idari otoriteler olarak işlev görmelidir. Bu
kurumların her biri ayrı alanlarda düzenleme ve değerlendirme yapmaktan sorumludur.
Bu sistem, özellikle Ordo-liberal teoride öngörülür. Ordo-liberal anlayışa göre
rekabet hukuku, özel bir idari otoritenin kurulmasını ve bunun da uygulamada belirleyici
rol oynaması gerektiğini savunur67. Bu sistem, biraz da Ordo-liberal düşüncede yasal
düzenleme ile piyasa ekonomisi arasında kurulan ilişkiden kaynaklanır. Ordo-liberal
akıma göre, hem devletin hem de piyasadaki ekonomik aktörlerin gücünün ve etkisinin
sınırlandırılması gerekir. Bu akım, devletin piyasaya müdahale yetkisini sınırlandırmayı
istediği için, liberal bir yaklaşım olarak adlandırılmıştır. Diğer taraftan, Ordo-liberal akım,
istenilen piyasa ve ekonomik sistemin yasa ile oluşturulması gerektiğini savunan bir
akımdır68. Bu anlayış, “ekonomik anayasa” kavramı çerçevesinde ifade edilir. Ekonomik
anayasa vasıtasıyla, piyasaya doğrudan veya dolaylı olarak müdahale teşkil edebilecek
tüm alanlarda, kapsamlı ve bütünlüklü bir yasal düzen geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çünkü yasal normlar ve ekonomik sistem birbirine “bağımlıdır”69.
AB rekabet hukukunda bu teori, çeşitli nedenlerle, özellikle kuruluş döneminde çok
etkili olmuştur. Bunun ilk nedeni, Almanya’nın kurucu devletler arasında kapsamlı bir
rekabet hukukuna sahip tek ülke olmasıdır70. Buna ek olarak, Komisyon’un ilk yıllarında,
Alman kökenli yetkililer rekabet alanında önemli rol oynamıştır71. Bu yetkililerin
sahip olduğu yaklaşımlar, rekabet hukukunun uygulanması ve rekabet politikalarının
geliştirilmesi bağlamında önemli bir yeri olan hukuk normlarının oluşturulması
sürecinde belirleyici rol oynamıştır. Dolayısıyla, özellikle Avrupa Topluluğu’nun ilk
yıllarında Ordo-liberal akıma yakın olan isimlerin rekabet hukuku ve politikasına yön
vermesi, bu teorinin etkisini açıklayan nedenlerden biridir.
Yukarıda açıklanmaya çalışılanlardan başka, Ordo-liberal teorinin AB rekabet
hukuku sisteminde etkili olması bağlamında değinilmesi gereken daha önemli bir neden,
bu anlayışın Avrupa Topluluğu’nun (AT) oluşum sürecine çok uygun bir teorik çerçeve
sağlamasıdır. AB’de entegrasyon süreci her şeyden önce ekonomik bir birlik kurma çabası
ile başlamış ve Avrupa Topluluğu’nun ilk yıllarında sosyal veya siyasi birlik oluşturma
çabaları başarısız olmuştur. Bu ekonomik birliğin nasıl oluşturulduğu incelenecek olursa,
her zaman için önce yasal düzenlemenin yapıldığı, yani antlaşmaların kabul edildiği,
sonra ekonomik düzeyde mevzuatta öngörülen normların hayata geçirildiği fark
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edilecektir. Sürecin her zaman bu şekilde ilerlemesi son derecede doğaldır. Çünkü AB,
sadece, üye devletlerin kendisine devrettiği yetkiler dâhilinde karar alabilir. Yetki devri
ise ancak antlaşmalar vasıtasıyla mümkün hale gelir. Dolayısıyla, AB’nin yapısından
gelen bu düzenleme anlayışına, Ordo-liberal düşüncenin ekonomik anayasa kavramı iyi
bir teorik zemin sağlayabilmektedir.
AB’de gördüğümüz bu farklı sistem, rekabet hukukunun uygulamasını da doğrudan
etkilemektedir. ABD’deki gibi, tarafların neredeyse “yarıştığı” bir sistemden ziyade; AB’de
idarenin, usulü olduğu kadar maddi hukuku da belirlediği bir sistem gelişmiştir. Elbette
bu sistem, mahkemelerin en az Komisyon kadar güçlü olduğu bir sistemdir. Buna rağmen
politika geliştiren ve uygulayan Komisyon, aslında rekabet hukukunun esaslarını da çoğu
kez tek başına belirlemiştir. Zira AB Kurucu Antlaşmalarda, maddi hukuk bakımından
elli seneyi aşkın bir süredir değişmeyen rekabet hukuku kuralları yer almıştır. Antlaşma
maddeleri, kısa ve öz olarak nitelendirilebilecek, ana hatlarıyla rekabet yasaklarını ortaya
koyan maddelerdir. Oysa bu maddelerin yorumu ve uygulaması, Komisyon’un kabul ettiği
esnek hukuk normlarına bağlıdır. Diğer taraftan Komisyon, soruşturma süreçlerinde
ortaya koyduğu argüman ve analizlerle de politikayı ve hukukunun uygulanışını belirler.
Bu nedenle karşımıza ABD’den oldukça farklı bir uygulama çıkar. Ordo-liberal akımın
AB rekabet hukukundaki etkisi, normatif anlamda, hukukun iktisadi analizinden son
derecede farklı bir temele dayanır. Ordo-liberal yaklaşım rekabet hukukun amacı olarak
iktisadi etkinliği değil, ekonomik özgürlüğü gösterir.
Diğer taraftan, ABD ile karşılaştıracak olursak, AB mahkemelerinin yapısal olarak
farklı özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Öncellikle, AB mahkemelerinde henüz
değişmemiş olan genel kurala göre, mahkemelerde her üye devletten bir hâkim
bulunmaktadır. Üye devlet hükümetleri tarafından önerilen bu hâkimlerin, siyasi kariyer
yapmamış olmaları gerekmektedir. Diğer taraftan Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
(Court of Justice of the European Union) ve Genel Mahkeme’de (General Court), görev
yapan hakim sayısı 1986’da on beşer hakim iken, giderek artmış ve 2013’de yirmi sekizer
hakim olmuştur. 1995’ten bu yana, AB Mahkemelerinde, ABD Yüce Mahkemesi’ne göre
daha fazla sayıda hâkim görev yapmaktadır. Bu nedenle, bir görüşün tüm mahkemeye
hâkim olması veya bir grubun kararlara yön vermesi çok daha zordur. AB hâkimleri
üye devletleri temsil etmezler ve AB adına karar alırlar. Tüm bu unsurlar birlikte
değerlendirildiğinde, AB mahkemelerinin farklı siyasi eğilimlere daha kapalı olduğunu
söylemek mümkündür. Diğer taraftan, AB Kurucu Antlaşmaları’nda rekabetin her zaman
için ortak pazar amacı çerçevesinde yer alması, mahkemelerin, rekabet hukukunu da bu
doğrultuda yorumlamasına neden olmuştur. Mahkemeler, tutarlı bir biçimde, öncelikle
ortak pazarın kurulması, işleyişi ve sonrasında iç pazarın işleyişi amacına vurgu yapmıştır.
Kurucu Antlaşmalar ve içtihattaki bu tutarlılığa rağmen, 1990’lı yılların sonunda
AB’de farklı bir yaklaşım arayışı başlamıştır. Bu arayışı üç ana nedene bağlamak
mümkündür. Bunlardan birincisi, ortak pazarın oluşturulması ve işler hale gelmesinden
sonra, iç pazar çerçevesinde kapsamlı ekonomik politikalar oluşturulmasının gerekli
olmasıdır. AB bu dönemde, gerçek anlamda işlev gören bir serbest piyasa ekonomisini
kurmuştur. Böyle olmakla beraber, serbest piyasa ekonomisi bir politika değil; bir
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ekonomik düzendir72. Bu ekonomik düzen içinde farklı amaçlar güderek ve farklı alanlara
ağırlık vererek politika geliştirmek mümkündür. İkinci neden, AB rekabet hukukunun
“modernleşme” sürecidir. Bu süreç sonunda AB rekabet hukukuna adem-i merkezi sistem
getirilerek, Komisyon’un uygulamadaki tekeli kaldırılmış, ulusal mahkeme ve örgütlere
de yetki verilmiştir. Bu yeni usulün başlıca sebebi, AB’nin 2004 yılında gerçekleştirdiği
büyümedir. On yeni ülkenin AB’ye katılımı ile birlikte, AB rekabet hukukunu uygulamada
tek yetkili kurum olan Komisyon’un iş yükü bakımından sorunlu hale gelecek olmasına
çözüm olarak, ulusal mahkemelerin de rekabet hukukunu uygulamasını öngören ademi
merkezi sistem getirilmiştir. Ancak bu sistem de, rekabet hukukunun yeknesak şekilde
uygulanması sorununu ortaya çıkarmıştır. Daha önce tartışılan hukukun iktisadi analizi
yaklaşımı, iktisadı normatif olarak kullanması nedeniyle uygulamada bir bütünlük
sağlayabilecek bir anlayış teşkil etmektedir. Daha ekonomik bir yaklaşım arayışının bir
nedeni de, bu soruna daha objektif kriterlerle yeknesak bir uygulama getirme beklentisi
olabilir. Son olarak, Genel Mahkeme’nin Komisyon’u daha fazla iktisadi analiz yapmaya
çağıran bazı kararlar aldığından söz etmekte fayda vardır. 2000’li yılların başında,
birleşme ve devralmaların kontrolü alanından Komisyon’un almış olduğu üç ret kararını,
Genel Mahkeme bozmuştur73. Bozma kararlarının temel gerekçesi, Komisyon’un
yeterince iktisadi analiz kullanmıyor olmasıdır. Bu durum, yoğunlaşmaların denetimi
alanında adeta bir krize yol açmış, sonrasında Komisyon yeni bir mevzuat çalışması
başlatmış ve 2004 yılında yeni bir ekonomik test getiren bir Tüzük kabul edilmiştir.
Bu üç unsurun her biri veya tümü, AB’de “daha ekonomik bir yaklaşım”
geliştirilmesine dönük arayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yine bu çerçevede,
AB rekabet hukukunda tüketici refahı ve etkinlik, yani hukukun iktisadi analizi, hem
literatürde, hem politikayı oluşturan yetkililerin söylemlerinde, hem de mevzuatta
tartışılmaya başlanmıştır. Bu yeni arayış sonrasında, Ordo-liberal anlayış ve bu anlayışın
rekabet politikasına etkileri ciddi olarak eleştirilmiştir. Pek çok yazara göre, AB artık
Ordo-liberal piyasa düzeni anlayışından sıyrılıp, etkinlik savunmalarına yer vermelidir74.
Diğer taraftan Komisyon yetkilileri de, tüketici refahının rekabet politikasının en önemli
ve hatta tek amacı olduğunu dillendirmeye başlamıştır75. Komisyon bürokrasisinde, baş
72

MONTI, 2013, s.29

73 Schneider Electric v Commission Case T-310/01, 2002; Airtours plc v. Commission, Case T-342/99 ECR II2585 5 CMLR, 2002; Tetra Laval v Commission Case T-5/02 ECR-II-4381, 2002
74 Economic Advisory Group for Competition Policy, An Economic Approach to Article 82, Brussels, European Commission, 2005; ETRO, Frederic, “Competition Policy: Toward a New Approach”, European Competition Journal, 2 (1), s. 29-55, 2006, AHLBORN, C. / PADILLA, J. “From Fairness to Welfare: Implications for
the assessment of unilateral conduct under EC Competition Law” 12nd Annual Competition Law and Policy
Workshop (pp. 1-42). Florence, European, University Institute, 2007; MOTTA, M. Competition Policy: Theory
and Practice, New York, Cambridge University Press, 2004
75 MONTI, Mario, “The Future for Competition Policy in the Europan Union” Speech at Merchant Taylor’s Hall,
2001; MONTI, Mairo, “Merger Control in the European Union: A Radical Reform, Speech at the European Union
Commission IBA on EU Merger Control” Brussels, 2002; KROES, Nellie “Competition Policy: Achievements
in 2006; Work Programme in 2007; Priorities for 2008 (SPEECH/07/425)”, Brussels, European Parliament
Economic and Monetary Affairs Committee, 2007; KROES, Nellie, “The Place of Competition Law in the Future
Community Legal Order” (SPEECH/07/689). A Renewed Commitment to Competition Policy in Europe (s.
2-5). Brussels: The Global Competition Law Centre, The Institut Montaigne, 2007
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ekonomist atanması gibi, yapılan bazı değişiklikler yeni politika arayışında ne kadar
kararlı olunduğunun da bir göstergesi olarak görülebilir. Son olarak Komisyon’un
2000’li yıllardan itibaren kabul ettiği pek çok esnek hukuk normunda, tüketici refahı ve
etkinlik kavramlarının yer aldığının da altını çizmek gerekir.
Bu söylem, mevzuat ve yapı değişikliklerine rağmen, rekabet hukuku alanındaki
içtihatta bu yönde değişiklikler olmamıştır. Komisyon henüz tüketici refahı ve etkinlik
savunmaları uygulamasını açıkça ortaya koyan kararlar almamıştır. Daha ekonomik bir
yaklaşım oluşturulmasında Komisyon’un aslında gayret göstermiş olmasına rağmen, bunu
henüz kararlarına yansıtmadığı söylenebilir. Bu açıdan Genel Mahkeme, derinlemesine
incelenmeye değer bir kurumdur. Genel Mahkeme, pek çok kararında, Komisyon’un
daha fazla ekonomik analize dayalı karar alması gerektiğini vurgulamıştır76. Ne var ki
Genel Mahkeme’nin bu yöndeki bazı kararları, ABAD tarafından onaylanmamıştır77. Son
olarak Ryanair kararında, Genel Mahkeme’nin ekonomik gerekçelerin diğer gerekçelere
göre üstünlüğe sahip olmadığı yönündeki görüşü, Genel Mahkeme’nin ekonomik analize
daha açık olabileceği görüşüne varmamıza engel olabilir78. Buna rağmen, Komisyon ve
Genel Mahkeme arasında böyle bir fark olması da dikkat çekicidir.
AB rekabet hukukunda iktisadi analizlerin daha fazla kullanılmasına ve daha
ekonomik bir yaklaşım geliştirilmesine dönük arayışlar olumlu karşılanmalıdır. ABD’de
olduğu gibi, AB’de de rekabet hukukunun, hukuktan olduğu kadar iktisattan da beslenen
ve uygulamada her iki anlayışı da kullanan bir alan olması gerekir. Avrupa Birliği
Antlaşması’nın (ABA) 3. maddesi ile AB Kurucu Antlaşmaları’na giren “sosyal piyasa
ekonomisi” kavramı, pek çok tartışmaya yol açmıştır. Sosyal piyasa ekonomisi kavramı,
Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmaları’na girmeden önce, Avrupa
Anayasası’nın oluşturulması için çalışmalar yürüten Konvansiyon tarafından gündeme
alınmıştır. Bu değişiklikte AB üye ülkelerinin Birlik düzeyinde artan bir biçimde sosyal
meselelere ağırlık vermesinin payı vardır79. O halde, şu anda AB rekabet politikasında
sosyal piyasa ekonomisi ile uyumlu bir iktisadi yaklaşım geliştirilmelidir. ABA’nın 12.
maddesi, tüketicinin korunmasının, AB’deki tüm politikalara yön vermesi gereken bir
amaç olduğunu belirtmektedir. Rekabet politikası da, tüketicinin durumunu doğrudan
etkileyen bir politika olarak bu hükmün dışında kalamaz. Diğer taraftan, ABA’nın ikinci
maddesindeki “rekabetçi sosyal piyasa ekonomisi” kavramı da, rekabet politikasının
sosyal politikalara da önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Son olarak
ABAD da TeliaSonera kararında açıkça, “tüketicinin zararına olacak şekilde rekabetin
76 Schneider Electric v Commission Case T-310/01, 2002; Airtours plc v. Commission, Case T-342/99, ECR
II-2585 5 CMLR, 2002; Tetra Laval v Commission Case T-5/02 ECR-II-4381, 2002; Bertelsmann AG and Sony
Corporation of America v. IMPALA, Case C-413/06P, ECR I-4951 5 CMLR 17, 2008; GlaxoSmithKline Services
Unlimited v. Commission, Case C-501-06P, ECR I-9291 4 CMLR 2 October 6, 2009
77 Bertelsmann AG and Sony Corporation of America v. IMPALA, Case C-413/06P, ECR I-4951 5 CMLR 17,
2008; GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Commission, Case C-501-06P, ECR I-9291 4 CMLR 2 October 6,
2009
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bozulmasının”80 AB rekabet hukukunda bir kriter olabileceğini belirtmiştir. Örneğin
tüketici yararı kriteri ve davranışsal iktisat yaklaşımları81, tüketicinin korunmasını
amaçlayan ve dolayısıyla rekabet hukukuna gerçekten sosyal bir boyut kazandıran
anlayışlardır. Hukukun iktisadi analizi gibi iktisadi ölçütleri temel alan bu yaklaşımlar,
toplam etkinlik yerine, tüketicinin gelir durumu veya davranışını da dikkate almaktadır.
Bu nedenle, tüketici faydası ve davranışsal iktisat gibi yaklaşımlar, tüketici refahı ve
etkinlik savunmalarına göre, AB rekabet hukuku mevzuat ve içtihatı ile uyumlu ve daha
yerinde iktisadi yaklaşım alternatifleri oluşturmaktadırlar.

Sonuç
Hukukun iktisadi analizi ve tüketici refahı standardı, ABD’de belli bir siyasi iktisat
anlayışı çerçevesinde ortaya çıkmış ve uygulanmış bir standarttır. Bu anlayış, piyasada
siyasi müdahalenin en alt seviyede tutulmasını ve toplam etkinliğin artırılmasını
savunmaktadır. Burada, ekonomiyi ilgilendiren politikaların ekonomik ve sosyal
adaleti doğrudan sağlayabileceği görüşü reddedilmekte, bunun ancak dolaylı olarak
sağlanabileceği iddia edilmektedir. Rekabet hukukunda ise, yalnızca toplam iktisadi
etkinliğin artırılması amacının uygulanabileceği ileri sürülmektedir.
Bununla beraber AB rekabet politikasında daha ekonomik bir yaklaşım kapsamında
hukukun iktisadi analizinin, refah ekonomilerini destekleyen ve iktisadi etkinliği
hedefleyen bir politika olarak uygulanması doğru bir tercih olmayacaktır. Öncellikle,
AB rekabet hukuku içtihadında, iktisadi etkinliğin artırılması amacı henüz kabul
edilmemiştir. Dolayısıyla, tüketici refahı standardı içtihat ile uyumlu değildir. Ayrıca
Lizbon Antlaşması, “sosyal piyasa ekonomisi” amacını getirmiştir. Bu amaç, AB rekabet
politikasında uygulanabilecek siyasi iktisat tercihlerini kısıtlamaktadır. Çünkü AB,
ekonomik olduğu kadar sosyal düzeni de gözeten politikalar geliştirmek zorundadır.
Hukukun iktisadi analizinde, siyasi iktisat ile sosyal politikaların birleşemeyeceği görüşü
geçerli olduğu için, bu analiz, Lizbon Antlaşması’nın ikinci maddesi ile de uyumsuzdur.
Rekabet politikasında hedeflenebilecek en doğru ve anlamlı sosyal amaç, tüketicinin
korunmasıdır. Bu amaç zaten ABA gereğince AB’nin tüm politikalarında yer almalıdır.
AB rekabet politikasında, tüketici yararı kriteri veya davranışsal iktisat gibi, tüketiciyi
doğrudan koruyan ekonomik politikalar geliştirilmelidir. Bu şeklide, hem ekonomik
analizleri ön plana çıkaran, hem de AB mevzuatı ve içtihadı ile uyumlu bir yaklaşım
oluşturmak mümkün olacaktır.
80 Konkurrensverket v. TeliaSonera Sverige AB, Case C-52/09, 4 CMLR 18, 2011, paragraf 22
81 Tıpkı refah iktisadı gibi bir iktisadi teori olan davranışsal iktisat teorileri, rekabet hukukunda da etkili olmaya başlamıştır. ABD’de özellikle birleşme ve devralmalara ilişkin kılavuz ve kararlarda 1980’li yıllardan itibaren
gündemde olan davranışsal iktisadın etkilerini görmek mümkündür (Filippelli, 2013). Bu teori de Chicago Okulunun yaklaşımını, tüketiciye yeterince önem vermemesi bakımından eleştirir. Tıpkı tüketici yararı kavramında
olduğu gibi, davranışsal iktisatta da piyasanın durumundan ve teşebbüslerin davranışlarından tüketicinin nasıl
etkilendiğini ölçme kaygısı vardır. Davranışsal iktisat, piyasadaki etki ölçülürken sadece arz değil aynı zamanda
talep durumuna da bakılması gerektiğini savunur. Özellikle tüketicinin davranışlarından dolayı ortaya çıkabilecek sapmalara dikkat çekmesi nedeniyle rekabet politikasında dikkate alınması gereken bir bakış açısı ortaya
koyar.
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ÖZET

E

tkin ve verimli bir muhakemenin gerçekleştirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde teminat altına alınan adil yargılanma
hakkının sağlanması ile eş anlamlıdır. Soruşturma ve kovuşturma sürelerinin uzunluğunun önemli bir
nokta olduğu kuşkusuzdur. Adil yargılanma hakkının gerçekleştirilmesi bakımından hâkim ve savcıların yeterli düzeyde mesleki birikime sahip olmaları önem taşımaktadır. Bu makalede öncelikle Türk
Ceza Adalet Sisteminin bazı problemleri adil yargılanma hakkı çerçevesinde istatistiksel verilerden
yararlanılarak değerlendirilecek daha sonra ise bazı çözüm önerileri tartışmaya açılacaktır. Kısacası,
hâkim ve savcıların yetkinliklerinin arttırılmasının çözümün vazgeçilmez noktası olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler
Adil yargılanma hakkı, hâkim ve savcıların eğitimi, Türk Ceza Adalet Sisteminin bazı problemleri,
soruşturma ve kovuşturma sürelerinin uzunluğu, etkin ve verimli bir ceza adalet sistemi

ABSTRAC T

THE ROLE OF TRAINING OF JUDGES AND PROSECUTORS IN THE CONTEXT
OF THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

T

he economic analysis of law is an approach which applies the methods of microeconomics to the
analysis of legal rules and institutions. The main purpose of this analysis is to maximise social
welfare which is defined as total economic efficiency. This analysis has been widely used in United
States Antitrust Law. There are ongoing debates as whether this approach should also be applied in
European Union competition law. This article examines the economic analysis of law and its impact on
United States Antitrust enforcement through the influence of welfare economics and Chicago School.
It then discusses whether it should also be enforced in European Union competition law.
Keywords
Right to a fair trial, training of judges and prosecutors, some problems of Turkish Criminal Justice
System, length of investigation and proceeding periods, efficient and productive criminal justice system

*Bu çalışma, 23-25 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu”nda sunulan tebliğin genişletilmiş halidir.

GİRİŞ
Etkin ve verimli bir muhakemenin gerçekleştirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
(AİHS) 6. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde teminat altına
alınan adil yargılanma hakkının sağlanması ile eş anlamlıdır. Öte yandan, tüm bireyler
için adalete erişimdeki yetersizlik, demokratik sistemleri zayıflatan bir etken olarak
kabul edilmektedir.1 Bu bağlamda, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yeterli mesleki
birikime sahip olmalarının ise, adalete erişimin yeterliliğinin sağlanmasındaki temel
etkenlerin başında geldiği kuşkusuzdur.
Adil yargılanmanın bir diğer deyişle etkin ve verimli bir muhakemenin
gerçekleştirilmesi hedefine ulaşılması anlamında, hukuk fakültesi lisans eğitiminden
itibaren adaylık süreci ile nihayet hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tabi tutulacakları
eğitimin önemi tartışmasızdır. Belirttiğimiz bütünün “ceza ve ceza muhakemesi hukuku
yönünden hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitimi” kısmı değerlendirmelerimizin
sınırını oluşturmaktadır.
Çağımızda birçok ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de “etkin
ve verimli bir muhakeme sistemine sahip olmak” süratle ulaşılması gerekli bir hedef
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, öncelikle ülkemizde “ceza muhakemesi sürecinin
işleyişinin ağırlaşmasına sebep olan bazı problemlerin” istatistiksel verilerden yola
çıkarak ortaya konulması, yürütülecek teşhis faaliyeti yönünden gereklidir. Bu
bağlamda, kriminoloji biliminde büyük faydalar ve imkânlar sağladığı bilinen istatistiksel
verilerden yararlanılarak2 Ceza Adalet Sistemimizdeki kronikleşmiş denilebilecek bazı
problemler, adil yargılanma hakkı (AİHS md. 6) çerçevesinde irdelenecek; sonrasında
ise ortaya konulan problemleri ivedilikle ortadan kaldırmaya yönelik olmak üzere
hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eğitimine ilişkin değerlendirme ve önerilerimizden
söz edilecektir. Kısacası, ceza muhakemesi sürecindeki önemli bazı problemlerden
yola çıkılarak hâkim ve savcıların eğitim sürecinde “çözüm odaklı” bir anlayışa öncelik
verilmesi gerekliliğine ilişkin düşüncelerimiz ortaya konulacaktır.

1.1. Adil Yargılanma Hakkı
Bilindiği üzere adil yargılanma hakkı normatif olarak ilk defa İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin (İHEB) 10. maddesinde yer almış nihayet AİHS’nin 6. maddesinde
değişik yönleriyle ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. AİHS’nin anılan maddesi,
Divan’a göre aynı zamanda demokratik yönetimin temel unsurlarından birisi olan
hukukun üstünlüğünü de içermektedir. 3
Adil yargılanma hakkının kapsamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

1
TREBİLCOCK, Michael J. / DANİELS, Ronald J., Rule of Law Reform and Development Charting the Fragile Path of Progress, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham – Northampton, 2008, s. 236.
2

Ayrıca bkz. DÖNMEZER, Sulhi, Kriminoloji, 7. Bası Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984, s. 35-48.

3

GÖLCÜKLÜ, A. Feyyaz / GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması,

Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s. 238.
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kararlarıyla sürekli olarak genişletilmektedir.4 Mahkemeye göre adil yargılanma hakkı
demokratik bir toplumda öyle önemli bir yer teşkil eder ki Sözleşme’nin 6. maddesinin
dar bir yoruma tabi tutulması için hiçbir gerekçe meşru kabul edilemez. 5 Bu anlamda
adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından birisinin “davaların makul sürede
bitirilmesi” olduğu kuşkusuzdur. Söz edilen hak Anayasa’nın “Hak Arama Hürriyeti”
başlıklı 36. maddesinde yer almaktadır.6 Anayasa’nın 141/4. maddesine göre de
“Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” 7
Kişiler açısından bir hak olarak ortaya çıkan adil yargılanma,8 adaletin
geciktirilmemesi ile muhakemenin etkin ve isabetli olarak yürütülmesini de içermektedir.
Belirtilen unsurların yerine getirilmemesi ise “masumiyet (suçsuzluk) karinesinin”9
ihlali ile eş anlamlıdır. Bu bağlamda hukuk devletinin en temel görevlerinden birisinin
uyuşmazlıkları adil yargılanma hakkına uygun biçimde ve süratle çözmek olduğu
kuşkusuzdur. Kişileri uzun süre suç isnadı altında tutmak veya masumiyet karinesini
ağır biçimde ihlal edecek uygulamalarla dava açma kolaycılığına başvurmak hukuk
devletinde hiçbir surette kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu itibarla adil yargılanma
hakkı ihlallerine yol açabilecek bu hallerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözümlerin
ivedilikle hayata geçirilmesi zorunludur.

1.2. Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi ile Liyakatinin Önemi
Etkin ve verimli bir muhakeme hedefine ulaşılmasında hukuk fakültesi öğrenciliğinden
başlayarak hâkimlik ve savcılığa varıncaya kadar olan tüm aşamalarda eğitimin önemi
tartışmasız olup tüm bu süreç gerçekte bir bütünlük göstermektedir. Bu anlamda,
ceza ve ceza muhakemesi hukuku yönünden hâkim ve savcıların eğitimi konusu ceza
davalarının adil yargılanma ilkesine uygun olarak sonuçlandırılması bakımından özel bir
önem taşımaktadır.
Ehliyet ve liyakatin hâkimlik makamının gerektirdiği performansın ön koşulu
olduğu hususu, Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği İlkeleri arasında açıkça ifade
4 TEZCAN, Durmuş / ERDEM, Mustafa Ruhan / SANCAKDAR, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002, s. 222. Krş. GÖLCÜKLÜ/
GÖZÜBÜYÜK, 1998, s. 237-238.
5 Perez/ Fransa 2004-I: 40 EHHR 909 parag. 64 BD.
Belirtilen karar ve değerlendirmeleri için bkz. HARRIS, David / O’BOYLE, Michael / BATES, de /
BUCKLEY, Carla / WARBRICK, Colin / KILKELLY, Ursula / CUMPER, Peter / ARAI, Yutaka / LARDY,
Heather, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, (Çev. BİNGÖLLÜ KILCI, Mehveş / KARAN, Ulaş)
Avrupa Konseyi Yayını, Ankara, 2013, s. 203.
6

Ayrıca bkz. ÇELİK, Adem, “Makul Süre İçerisinde Yargılanma Hakkı” Adalet Dergisi, Ocak 2008, Sayı: 30,

s. 96-110.
7

Ayrıca bkz. DİNÇ, Güney, Adil Yargılanma Hakkı, İzmir Barosu Yayınları, İzmir, 2006, s. 72-100.

8 KAŞIKARA, M. Serhat, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Çerçevesinde Makul Süre
İçerisinde Yargılanma Hakkı” TBB Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 84, s. 253.
9

Ayrıca bkz. FEYZİOĞLU, Metin, “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi” AÜHFD, Yıl: 1999, C: 48, S: 1-4, s. 135-163.
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edilmiş;10 yine hâkimlerin mesleğe alınmaları ile kariyerlerinin nitelik, dürüstlük,
yetenek ve etkinliklerine dayanan liyakat esasına göre gerçekleştirilmesini amaçlayan
objektif kıstaslar belirlenmesi gereğine pek çok uluslararası belgede yer verilmiştir.11
Bu anlamda, ülkemizde de gerek Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gerek Adalet
Bakanlığı tarafından kapsamlı çalışmalar yapıldığı bilinmektedir.

1.3. Etkin ve Verimli Ceza Muhakemesi Amacına Ulaşmak için Yargı Reformu
mu Yoksa Adlî Kültür Değişikliği mi?
Ülkemizde, etkin ve verimli muhakemenin gerçekleştirilmesi denildiğinde, ilk olarak akla
“yargı reformu” olarak adlandırılan kanun değişiklikleri yapma usulü gelmektedir. Hukuk
tarihimiz bu geleneğin örnekleriyle dolu olmasına rağmen12 halen belirtilen amaca
ulaşılabilmiş değildir. Halbuki ceza adaletinde reform konusunda çözüm, kriminoloji
ve sosyoloji bilimlerinin yöntemlerinden yararlanılarak ve sistem analizleri uygulanıp;
mevcut mekanizmanın fonksiyonel olmayan unsurlarının belirlenmesi tarzında yapılacak
kapsamlı bir çalışma ile mümkün olabilecektir.13 Hukuk ve yargı reformu adıyla sadece
kanunların değiştirilmesi, belirli konuları çözebilir; ancak, hâkim ve savcıların düşünce
biçimi ve kültür yapısı beklenen sonuçların alınmasında daha etkilidir.14 Bu itibarla, “adlî

10 Bkz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilen Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği İlkeleri (2003/43 Sayılı), Değer 6.
Metnin Türkçe çevirisi için bkz. http://www.abgm.adalet.gov.tr/ (erişim tarihi 08.03.2014).
11 Yargı Bağımsızlığına Dair Birleşmiş Milletler Temel İlkeleri (1985), Paragraf 13. için bkz. http://www.
undp.org.tr. (erişim tarihi 08.03.2014).
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolüne Dair Üye Devletlere
R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararı [Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member
States on the Independence, Efficiency and Role of Judges] İlke I/2-c’de de aynı ilke yer almaktadır. Bkz.
http://wcd.coe.int/wcd/WievDoc.jsp? id = 524871&Site = CM (erişim tarihi 08.03.2014).
Venedik Komisyonunun 82. Genel Kurul Toplantısında 12-13 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) Raporu, Yargı Sisteminin Bağımsızlığı, Bölüm I:
Hâkimlerin Bağımsızlığı Paragraf 82, Sonuç 2.
Söz edilen raporun Türkçe metni için bkz. http:www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD (2010) 004-tur.pdf
(erişim tarihi 08.03.2014).
Ayrıca, yarı resmî bir kaynak olarak benimsenebilecek olan, 8 – 10 Temmuz 1998 tarihlerinde kabul edilen
Hâkimlerin Statüsü Hakkında Avrupa Şartı (European Charter on the Statutes of Judges) da benzer ilkeye
yer vermiştir.
Bkz.http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/legal_professionals/judges/instruments_
and_documents/charte%20eng.pdf (erişim tarihi 08.03.2014).
12 Bu anlamda, birçok yasal değişikliği içeren kapsamlı bir çalışma hakkında bkz. T.C. Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Ankara, Temmuz 1994.
13 DÖNMEZER, Sulhi, “Ceza Adaletinde Reform İlkeleri” Ceza Adalet Reformu İlkeleri Sempozyumu Raporlar-Tartışmalar, (24-26 Şubat 1972) İÜHF Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü yayın No. 15, İstanbul 1972, s.
31-32.
14 ÇINAR, Ali Rıza, Bir Adli Organ Olarak Savcılık Sempozyumu (07-09 Temmuz 2006), isimsiz tebliğ metni,
TBB Yayını, Ankara, 2006, s. 321-322.
Bu anlamda, yargıda zihniyet ve algı kalıplarını tanıma ve tartışmaya açma amacına yönelik olarak
nitelendirilebilecek bir çalışma yapılmıştır. Bkz. SANCAR; Mithat / ATILGAN, Eylem Ümit: Adalet Biraz Es
Geçiliyor..., Demokratikleşme Sürecinde Hâkimler Ve Savcılar, TESEV Yayınları, İstanbul, Mayıs 2009.
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kültür” 15 olarak adlandırılan yerleşik bazı değerlerin ve alışkanlıkların yeniden gözden
geçirilmesinin de davaların makul sürede bitirilmesi bakımından önem taşıdığına
inanıyoruz.16 Bu değişimin sağlanmasının ise, hâkim ve savcıların eğitiminden başka
bir yolunun bulunmadığı kuşkusuzdur. Kuşkusuz, yetkin hukukçuluk adeta bir birikim
sürecidir, bu birikimin ise ancak ve ancak eğitimle sağlanabileceği kuşkusuzdur.

2. Ülkemizde Ceza Muhakemesinde Yaşanan Bazı Önemli Problemlere İlişkin
Beklenti ve Değerlendirmeler
Etkin ve verimli bir ceza muhakemesi hedefine ulaşılmasına engel olan temel
problemlerimizin var olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. İşte bu problemlerin önemli
bir kısmı adlî kültürümüzün değişmesi ile kolaylıkla çözümlenebilecek niteliktedir. Bu
itibarla, belirtilen sorunların açıklıkla ortaya konularak bunların çözümüne ilişkin
atılması gerekli adımlara değineceğiz.

2.1. Dava Yükünün Oluşmasının Engellenmesi Gereği
Ülkemizde yargı mercilerinin ağır bir dava yükü altında bulunduğu ve bunun da adil
yargılanma hakkı ihlallerine yol açtığı dikkate alındığında dava yükünün oluşmasını
engelleme amacına yönelik eğitimlere öncelik verilmelidir. Türkiye’de itham oranının ve
yapay dava oranının yüksek oluşu sonucu ortaya çıkan tablo “ceza davası enflasyonu”
olarak adlandırılabilir.17 “İtham oranının yüksekliği” ülkemiz için yadsınamaz bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten, 2002 yılında kamu davası açılma oranı % 45
iken 2012 yılında % 49.9’a yükselmiş; diğer taraftan kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilme oranı ise 2002 yılında % 44.3 iken 2012 yılında % 37.8’e gerilemiştir.18 Belirtilen
veriler, zaten yüksek olan itham oranının son on yılda daha da arttığını açıkça ortaya
koymaktadır. Bu durum, adlî kültürümüzde var olan ve “dava açma kolaycılığı” olarak
ifade edilebilecek olan ve suçsuzluk karinesinin ihlâl edildiği çok sayıda ceza davası
olarak karşımıza çıkmaktadır.19
Yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, düşme, ortadan kaldırma vb. gibi usuli kararlar ile
sonuçlanan davaların yani yapay dava oranının20 yüksek oluşu da mahkeme kararlarına
bakıldığında dikkat çeken bir diğer husustur. Gerçekten, ülkemizde açılan davaların en az
% 21.4’ü (beraat kararları) olmak üzere, yaklaşık % 50.2’sinin “yapay dava” niteliğinde
15

DÖNMEZER, Sulhi / YENİSEY, Feridun, Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği 1998, TESEV Yayınları,

İstanbul, 2000, No. 28. http://www.kriminoloji.com ((erişim tarihi 05.03.2014).
16 BAŞTÜRK, İhsan: “Ceza Adalet Sisteminde İş Yükünün Azaltılması ve Adil Yargılanma İlkesinin Gerçekleştirilmesine Yönelik [Bazı Çözüm Önerileri] ” Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, C. 7, S.
85-86, s. 199.
17

BAŞTÜRK, 2011, s. 201.

18 Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler 2012, Ankara, (yayın
tarihi belirtilmemiş), s. 7.
19

Aynı yönde bkz. BAŞTÜRK, 2011, s. 217.

20 YÜCEL, Mustafa Tören, Türkiye’de Yargının Etkinliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2008, s. 9091.
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olduğu, 21 diğer taraftan haklarında soruşturma yürütülen kişilerin ise sadece % 40’ından
azına kamu davası açıldığı düşünüldüğünde22 bu durumun diğer davalara ayrılması
gereken zamanı adeta çaldığı ve sonuçta adil yargılanmanın gerçekleştirilmesinin
önündeki önemli engellerden birisini oluşturduğu düşünülmektedir.
Sonuçta, itham oranının yüksek oluşu ve usuli kararlar veya beraat kararı ile
sonuçlanan yani “yapay dava” olarak nitelendirilen dava oranının yüksekliği şeklinde
ortaya çıkan tablo, kamu davalarının etkin soruşturma yapılmadan açılması sebebiyle
ceza davası enflasyonunun oluştuğunu açıkça ortaya koymaktadır. 23 Bu denli verimsiz
çalışan ve memnun ettiğinden çok daha fazla insanı mağdur eden sistemin kilidinin
ve anahtarının savcılarda olduğu ileri sürülmektedir. 24 Bu bağlamda, ceza davası
enflasyonunu azaltmaya yönelik eğitimlere öncelik tanınması yerinde bir çözüm olarak
gözükmektedir.

2.2. Etkin Soruşturma Yapılmasında Zorunluluk
Yüksek yapay dava oranı ile başa çıkmanın anahtarının savcılık kurumunda bulunduğu
gözetildiğinde, Cumhuriyet savcılarınca etkin bir hazırlık soruşturması yapılmasını
sağlayıcı eğitim programlarına öncelik tanınmasının da yargı erkinin verimliliğini
arttıracağı düşüncesindeyiz. Gerçekten, ceza muhakemesinde verilen kararlar
içinde mahkûmiyet oranının düşük oluşu davaların isabetli olarak açılmadığını yani
etkin bir soruşturma yapılmadığını akla getirmekte; bu durum ise etkili ve verimli
bir muhakemenin gerçekleşmesi önünde bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
itibarla, etkin soruşturma yapılmasının önündeki engellerin kaldırılması ivedilikle
sağlanmalıdır. Etkin soruşturma yürütülmesinin, davalarda isabet oranını arttıracağı
ve suçsuzluk karinesi ihlâllerini asgariye indirme yönünde doğrudan etki göstereceği
kuşkusuzdur.
Savcılar için suçun öğrenilmesinden başlayarak, iddianame düzenlenmesine kadar
geçen tüm ceza muhakemesi süreci için geçerli bir guideline (kılavuz-rehber liste)
oluşturulması usulüne eksik delille dava açılmasını önlemek amacıyla başvurulabilir. 25
Araştırma ve delil toplama yönünden savcıları bağlayıcı olmayıp; kılavuz niteliğinde
olacak ve örneğin, “iddianame düzenlenmesi için gerekli asgarî kriterler ve kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilmesi için gerekli asgarî kriterler” adı verilebilecek kılavuz

21

Bkz. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2012, s. 44-45.

22 BERKAN, İsmet, Sistemin Kilidi de Anahtarı da Savcılarda, Hürriyet Gazetesi, 17 Ocak 2014 tarihli nüshası.
23 Aynı yönde bkz. BAŞTÜRK, 2011, s. 210-211.
24 BERKAN, 2014.
25 Krş. BAŞTÜRK, 2011, s. 215.
Dönmezer ve Yenisey, benzer kontrol listesinin bazı hukuk sistemlerinde kolluk düzeyinde uygulandığından söz etmektedir. Bkz. DÖNMEZER / YENİSEY, 1998, No. 336.
Ayrıca, savcılıkta teşkil edilen dosyanın önceden tesbit edilmiş bir şablona göre (kompüterize) edilerek
standartlaşma sağlanması gereğine dair bkz. DÖNMEZER/ YENİSEY, 1998, 51.- Öneri.
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listelerin26 soruşturma evresinde belirli standartların sağlanması bakımından yararlı
olabileceği kanaatindeyiz. Hatta bu kontrol listelerinin, belirli suç tipleri için ayrı ayrı
hazırlanması suretiyle, var olmadığı iddia edilen27 uygulama birliğinin (standardın)
sağlanmasına da destek olunabileceği kuşkusuzdur. 28
Etkin bir hazırlık soruşturması yapılmasını sağlama anlamında, CMK’nin 170/2.
maddesinde kamu davası açmak için gerekli olan “yeterli şüphe” ölçütünün gerekli
düzeyde kavranmasını sağlayacak eğitimlerin de yarar sağlayacağı düşünülebilir. Mülga
CMUK’deki yeterli delil ölçütü ile (md. 148/2) karşılaştırıldığında, CMK’nin benimsediği
ölçütün yerinde olduğu ifade edilmekle birlikte, 29 yerleşik adlî kültür unsuru sebebiyle
bu konuda bazı tereddütler doğabileceği akla gelmektedir. Yeterli şüphe, toplanan
delillerin % 51’i geçecek şekilde veya Alman doktrininde kabul edildiği üzere % 90’a
ulaşacak derecede mahkûmiyet ihtimaline işaret etmesi anlamındadır. 30 Bu itibarla,
“yeterli şüphe” ölçütünün Cumhuriyet savcılarınca benimsenmesinin etkin ve verimli
muhakemeyi sağlamaya hizmet edeceği kuşkusuzdur.
Suç soruşturmasına ilişkin olarak pratikte rastlanılabilen; polis veya jandarmadan
gelen soruşturma evrakının adeta üzerinde fazla durulmadan iddianameye bağlanarak
mahkemeye sevkedilmesi şeklindeki31 adlî kültür değerinin terk edilmesine yönelik32
eğitim faaliyetleri ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 33 Savcıların “ciddi bir hazırlık işlemi
yapmaksızın kamu davası açma” biçimindeki tutumları34 ya da “zabıta ile mahkeme
arasında sadece bir vasıtadan ibaret sayılmaları” olarak ifade edilebilecek pozisyonları, 35

26 Krş. BAŞTÜRK, 2011, s. 216.
27 2008 yılında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların ortalaması % 32.7’i bulurken, en düşüğü %
16.5’le Gaziantep’te, en yükseği ise % 49.3 Gürün’de olurken, 131 merkezden 68’ i ortalamanın altında (-) bulunmaktadır.
Belirtilen veriler için bkz. YÜCEL, Mustafa Tören, “Yeni Türk Ceza Siyasetinin (De Facto) Yansımaları” TBB
Dergisi, Sayı 88, 2010, s. 290.
28 Belirli suç tipleri için ayrı ayrı hazırlanacak listeler, özellikle teknik bilgiyi gerektiren suçlar yönünden de
savcıların işini çok kolaylaştıracaktır. Örneğin, gümrük kaçakçılığı, petrol piyasası kanununa aykırılık, fikrî mülkiyet hakları aleyhine fiillerde belirtilen rehberin sağlayacağı katkı ihmal edilemez.
29 Bkz. CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Bası,
Beta Basım A.Ş. İstanbul 2008, s. 425.
30 YENİSEY, Feridun: “Kamu Davasının Açılması ve İddianamenin İadesi”, Ceza Muhakemesi Kanununun 3
Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Sempozyumu (21 Haziran 2008), Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, İstanbul, Haziran 2009, s. 241.
31

DÖNMEZER / YENİSEY, 1998, 3. – Öneri.

32 Eksik soruşturma sonucu açılmış davalarda mahkemelerin soruşturmayı genişletmek zorunda kaldıkları,
bunun da muhakemenin tâlikine ve dolayısıyla uzamasına sebebiyet verdiği hakkında bkz. TANER, Tahir, “Ceza
Davalarının Uzamasının Sebepleri”, İÜHFM, Yıl: 1946, S. XII, s. 971.
33 BAŞTÜRK, 2011, s. 212.
34 Yücel, bu görüşünü desteklemek üzere, şu verileri aktarmaktadır:
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 1986 yılı denetiminde, hazırlık soruşturmalarının tamamına yakın bir
kısmının zabıtaya yaptırıldığı; derdest 31074 hazırlık evrakından yalnızca 732’sinin (%2.3) savcılarca tahkik işlemine tabi tutulduğu saptanmıştır.” Bkz. YÜCEL, 2007, s. 193.
35 TANER, 1946, s. 972.
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adlî kültürümüzde acı bir gerçek olarak yer etmiş olup; bunun değiştirilmesi yolunda
çaba gösterilmesi bir zorunluluktur. 36
Eksiksiz delille dava açılması ilkesinin hayata geçirilmesi anlamında, iddianamenin
iadesi kurumuna işlev kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin ne denli
önem taşıdığı tartışmasızdır. Bu bağlamda, Yargıtayın CMK’nin 174/1-b maddesini
dar yorumlama eğiliminde olduğu bilinmekle birlikte bu içtihatların değiştirilmesi
yönünde de çaba gösterilmelidir. CMK’nin 174/1-b. maddesinde iddianamenin iadesi
sebepleri arasında gösterilen “Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir
delil toplanmadan düzenlenen iddianamenin iadesine karar verileceği” kuralının işler
hale getirilmesi hayati önemi haizdir. 37 Ancak, Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre
şüphelinin savunması dahi alınmadan hakkında dava açılması mümkün olabilmektedir. 38
Oysa, şüphelinin haklarını korumak ve lehine olan hususları da araştırmakla yükümlü
olan Cumhuriyet savcısının (CMK md. 160/2), şüphelinin savunmasını almadan hakkında
dava açması, lehinde olan hususları ondan iyi bilebilecek kimse olamayacağına göre,
eksik soruşturma ile dava açması demek olacağından bu durum iddianamenin reddi
sebebi olarak kabul edilmelidir. 39

2. 3. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Teşvik Edilmesi
Yargılama dışı (alternatif) çözüm yolları (Alternative Dispute Resolution- ADR) etkin
şekilde işlerliğe kavuşturulmalıdır.40 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ceza
adaletinin basitleştirilmesi konusundaki R (87) 18 numaralı ve 15 Eylül 1999 tarihli R
(99) 19 numaralı Tavsiye Kararlarında, uzlaşma yolu ile basit uyuşmazlıkların mahkeme
dışında çözümlenmesi yolu kabul edilmiştir.
Fail-mağdur uzlaşması (uzlaşma), onarıcı adalet amacının gerçekleştirilmesini
sağlayan yollardan birisidir.41 Uzlaşma benzeri çözüm modellerinin suçtan doğan
mağduriyeti giderici etkisi sebebiyle,42 aynı uyuşmazlığa bağlı olarak açılabilecek
tazminat davalarını da önleyici niteliğiyle, geniş kapsamlı yararları bulunmaktadır.
Alternatif çözüm yolları, adalete erişimde üçüncü dalga olarak benimsenerek kullanımı

36 Krş. BAŞTÜRK, 2011, s. 212.
37 BAŞTÜRK, 2011, s. 214.
38 “… Şüphelinin ifadesi veya savunması dosya içerisindeki delillere göre suçun sübutuna mutlak etki eden bir
kanıt niteliği taşımamaktadır. Belirtilen nedenlerle iddianamenin iadesi kararına karşı yapılan itirazı inceleyen
merciin verdiği ret kararı hukuka aykırıdır…” 4. CD. 11.03.2009 tarih, 2007/8599 E.–2009/4557 K. Sayılı kararı
(UYAP).
39 YENİSEY, 2008, s. 242.
40 Krş. YÜCEL, 2008, s. 132 ve 176-181.
41 Kısaca “uzlaşma” olarak anılacaktır. Bu konuda bkz. YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma (Uzlaştırmacı Eğitimi, Rehber Kitapçık), http:www.uzlaşma.adalet.gov.tr (erişim tarihi 28.03.2014).
Ayrıca bkz. WALDMAN, Ellen A.: “Healing Hearts or Righting Wrongs?: A Meditation on The Goals of “Restorative Justice”, Hamline University Journal of Public Law & Policy, 2004, Volume: 25, s. 355-374. http://
law.hamline.edu (erişim tarihi 28.03.2014).
42 Bkz. ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999, s. 299.
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teşvik edilmelidir.43 Ülkemizde, bugün için uzlaşma kurumunun para ödenerek şikayetin
geri alınması kurumuna dönüştürüldüğü ileri sürülmektedir.44 Bu bağlamda uzlaşmaya
tabi tutulan suçların kapsamının genişletilerek bu kurumun işlevsel hale getirilmesinin
önem taşıdığını belirtmeliyiz.45
Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında uzlaşma kurumuna ilişkin
istatistiklere bakıldığında 2012 yılında Türkiye’deki toplam 5175 adet uzlaşma kararından
3242’sinin (% 62.6) İzmir’de verildiği dikkat çekmektedir. Gerçekten İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığında gönüllü savcıların görev aldığı bir büro kurulması üzerine 2009 yılında
sadece 38 olan uzlaşma kararı sayısının üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 3242’ye
ulaşması yani neredeyse yüz kat birden artmış olması övgüye değerdir.46 Bu anlamda,
“iyi uygulama örneği” olarak adlandırılabilecek İzmir modelinin tüm ülke geneline
yayılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığı ve böylelikle ceza davası enflasyonunun
önlenmesi bağlamında önemli aşamalar kaydedilebileceği inancındayız.

2.4. Hâkim ve Savcıların Uzmanlaşmasına Önem Verilmesi
Çağımızda uyuşmazlık tiplerinin farklılaşarak çoğalması ve bazılarının teknik bilgi
altyapısı gerektirmesi de gözetilerek, hâkim ve savcıların eğitimi ile uzmanlaşmasına ayrı
bir önem verilmesi gerektiği kuşkusuzdur.47 Bu anlamda, belirli bir alanda uzmanlaşmış
ve yetişmiş hukukçunun varlığı adil yargılanmanın hayata geçirilmesinde önemli bir işlev
yerine getirebilecektir. Böylelikle, ihtisas savcılıkları ve mahkemelerinin uzman oldukları
alanlarda uyuşmazlıkları etkin biçimde ve süratle çözümleyebilecekleri ve kararlarda
isabet oranının artacağı muhakkaktır. Gerçekten, fikri ve sınai haklar mahkemeleri
örneğinde bu tezimizin kanıtlandığı görülmektedir.48 Bu itibarla, hâkim ve savcıların
uzmanlaşması yönünde atılacak adımların ceza muhakemesi sürecinin etkinleştirilmesi
ile verimliliğinin arttırılmasında önemli bir işlev yükleneceği inancındayız.

43 TREBİLCOCK / DANİELS, 2008, s. 248.
44 ÜNVER, Yener: “Genel Olarak Ceza Yargılaması” Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu Sempozyumu (18-20 Haziran 2008), TBB yayınları (Yayın yılı belirtilmemiş) s. 69.
45 Uzlaşma kurumunun ülkemizde işlevsel olarak kullanılamadığına dair bkz. ÜNVER (2008), s. 69-70.
Aynı yönde bkz. KOCASAKAL, Ümit: “Adli Yargı Hâkim-Savcı Birlikteliği” Adalet Bakanlığı Yargı Reformu
Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu Sempozyumu (18-20 Haziran 2008), TBB yayınları (Yayın yılı
belirtilmemiş) s. 80.
46 T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2012, s. 6.
47 BAŞTÜRK, 2011, s. 224.
İspanya’dan bir örnek verecek olursak, İspanya’da savcılar için uzmanlık kurslarına katılma zorunluluğu
vardır. Uzman savcılar, yılda en az bir seminere katılmak durumundadırlar. İspanya’da savcılar için 12 tür uzmanlık alanı öngörülmüştür: Aile ve şiddet mağdurları, trafik ve yol güvenliği, ekonomik suçlar, idareye karşı
suçlar, rüşvetle mücadele, bilişim suçları vb. Bkz. ŞAHİNKAYA, Yalçın: “İspanya’da Hâkim ve Savcıların Eğitimi”
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2, s. 167- 168.
Krş. DÖNMEZER / YENİSEY, 1998, No. 352.
48 Bu konuda –ulaşabildiğimiz- resmi veri bulunmamakla birlikte fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kararlarında “onama kararı” oranının –diğer ceza mahkemelerine oranla daha yüksek olduğu bilinmektedir.
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2.5. Yüksek Mahkeme Mensuplarının Birikimlerinin Paylaşılması Gereği
Ülkemizde, muhakemelerin uzun sürmesinin sebeplerinden birisi de yüksek
mahkemelerce verilen bozma kararlarının oransal olarak yüksek oluşudur. 2012
yılında Yargıtay ceza dairelerinde verilen 427.406 kararda onama oranı % 27.7 iken
bozma oranı % 19.5 ve bir bölümde onama bir bölümde bozma oranı ise % 35.8’dir.
Kısacası, Yargıtay ceza dairelerince verilen kararlardan % 55.3’ünde bozma kararına
rastlanılmaktadır.49 Bu anlamda, belirli alanlarda uzmanlık kazanmış yüksek mahkeme
başkan ve üyeleri ile hâkim ve savcılarının tecrübe ve birikimlerini ilk derece mahkemeleri
nezdinde görev yapan meslektaşlarına aktarmalarının sağlanması, birçok uyuşmazlığın
daha baştan isabetli olarak çözülebilmesi sonucuna ulaşılmasına önemli katkılar
sağlayabilecektir. Diğer taraftan, yüksek mahkemelerde görev yapan Cumhuriyet
savcısı ve tetkik hâkimlerinin yerine getirdikleri işlevin önemi ile gerektirdiği uzmanlık
düşünüldüğünde, bu kişilerin sürekli olarak eğitim programlarına tabi tutulmasının
davaların adil yargılanma hakkına uygun olarak karara bağlanmasına katkı sağlayacağı
muhakkaktır. Bu itibarla, yüksek yargıda programa bağlanmış düzenli bir hizmet içi
eğitimin uygulanması da yararlar getirebilecektir.

2.6. Eğitim Süreçlerinin Etkinliğinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Hâkim ve savcıların meslek içi eğitim süreçlerinin etkinliği ile verimliliğinin titizlikle
takip edilmesi konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Uygulanan eğitim programlarının
mutlaka geri dönüşlerinin alınarak, sonuçlarının titizlikle ölçümlenmesi gereklidir. Bu
kapsamda, profesyonellerin eğitim sürecinde aktif olarak yer almasını sağlayacak
eğitim modellerinin tercih edilmesi de verimliliğin sağlanması anlamında önem
taşımaktadır. Öte yandan, uzaktan eğitim gibi metodların tercih edilmesi; maliyet/ fayda
karşılaştırması yönünden de etkili olabilecek ve nisbeten fazla sayıda hâkim ve savcıya
eğitim sunulmasına imkân sağlayabilecektir.

2.7. Performans ve Kariyer Değerlendirmesinde Eğitimin Belirleyiciliği
Eğitim sürecinde edinilen kazanımların performans ve kariyer değerlendirilmesinde
önemli bir belirleyici unsur olarak benimsenmesi gerekliliğini de vurgulamalıyız.
Gerçekten, hâkim ve savcıların kariyer planlamasında eğitim unsurunun liyakat kriteri
olarak dikkate alınması gerektiği muhakkaktır. Böylelikle, kariyer bağlamında eğitime
verilen önemin genç hâkim ve savcılar tarafından daha iyi fark edilmesi de somut olarak
sağlanabilecektir. Böylelikle ortaya çıkan döngü, eğitime olan talebi kartopu etkisi
şeklinde büyütebilecektir.

Sonuç Yerine
AİHS’nin 6. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. maddesinde teminat
altına alınan adil yargılanma hakkının sağlanmasının anahtarı, “yargı reformu” adı
altında salt mevzuat değişiklikleri yapmak değil adlî kültür değişimini gerçekleştirmektir.
49 T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2012, s. 149.
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Bu değişimin yolunun ise hâkim ve savcıların eğitiminden geçtiği kuşkusuzdur. Ülkemiz
için belirtilen hedefe bir an önce ulaşmak anlamında en etkili metodun ceza muhakemesi
sürecinde somut olarak yaşanan önemli bazı problemlerden yola çıkılarak hâkim ve
savcıların eğitim sürecinde “çözüm odaklı” bir anlayış olacağına inanıyoruz. Hâkim ve
savcıların meslek içi eğitim süreçlerine ilişkin politikalar belirlenmesinin etkin ve verimli
bir yargılamanın gerçekleştirilmesini sağlayacağı; bu durumun ise, demokratik sistem
ile hukuk devletini güçlendireceğine inancımız tamdır.
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ÖZET

B

u çalışma işleyen bir piyasa ekonomisi içinde bireyin sahip olması gereken asgari normatif gerekler olarak ekonomik özgürlüklerin kamu hizmetinin görülüş usulleriyle ilişkisini incelemektedir.
Ekonomik özgürlükler mülkiyet, sözleşme, çalışma ve özel teşebbüs özgürlüklerinden oluşan bir kategori olarak kabul edilmiştir. Ekonomik özgürlüklerin kamu hizmeti hukukuyla ilişkisi normatif gerilimleri harekete geçirmektedir. Çalışmamız göstermiştir ki, kamu hizmeti hukuku her durumda ekonomik özgürlüklere bir kısıtlama getirmektedir. Ancak, bu durum kamu hizmetlerinin geniş bir kategori
olarak öngörülmesiyle ya da hizmetin kamu eliyle yürütülmesiyle daha bir belirginleşmektedir. Kamu
hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesinde ise ekonomik özgürlüklerin kısıtlanmasından öte Anayasada o haklar için öngörülen sosyal işlevler etkin bir rol üstlenmektedir. Başka bir deyişle, mevcut
kamu hizmeti hukukumuz bireyin hizmetin görülmesine katılmasını temin etmekle birlikte ekonomik
özgürlükler için öngörülen normatif korumayı da neredeyse etkisiz kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ekonomik özgürlükler, kamu hizmeti, yetkilendirme usulü, mülkiyet hakkı, sözleşme ilişkisi kapsamında
kamu hizmeti görülmesi.

ABSTRAC T

RELATIONS BETWEEN ECONOMIC FREEDOMS AND EXECUTION
OF PUBLIC SERVICE

T

his paper examines the relations between execution of public services and economic freedoms,
which are minimum normative requirements for individuals in a functioning market economy. Economic freedoms are recognized as a category, consisting of property rights, freedom of contract,
right to work, and freedom of private enterprises. The relations between economic freedoms with
public services incite normative tensions. This paper indicates that the public service law introduces
a restriction on economic freedoms in each case. However, provision of public services as a broad
category or execution of public services by the public sector crystallizes this effect. In case of public
services run by private law agents, in addition to the intervention to economic freedoms, social functions of rights that are stipulated by the norms in the Constitution prevail. In other words, current
public service law ensures the rights of private law persons to execute public services, in spite of the
fact that it almost disables the normative protection envisaged for economic freedoms.
Keywords
Economic liberties, public services, authorization, property rights, execution of public services via
administrative contracts.
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Giriş1
İnsan toplumlarının fiktif bir üretimi olarak hukuk düzenlerinin en tartışmalı kavramlarından birisi olan modern insan hakları teorisi, en başta doğal hukuk düşüncesine dayandırılmaktadır2. Hem ülkemizde hem de yabancı yazında alternatif açıklamalara da
yer verilmektedir. Günümüzde insan haklarına dair ileri sürülen hemen bütün yaklaşımların özünde “insanın sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar”3 biçiminde bir hareket
noktası4 vardır. İşte insan hakları teorisinin temelini ideoloji ve coğrafyadan bağımsız
olarak5 insanlar üzerinde yönetim hakkı iddia eden tüm otoritelere karşı ileri sürülebilen
ve bireylere kişisel, ekonomik, sosyal ve politik bakımdan asgari yaşam düzeyi sağlamayı
amaçlayan talepler oluşturur6. Modern hak ve özgürlük anlayışı ise, özellikle ekonomik
ve siyasal haklar bakımından, günümüz politik ekonomi görüşlerinin de etkisinde evrilmektedir. Aslında genelde hukuk özelde insan hakları düşüncesi ekonomik ve sosyopolitik düşününce dünyasına paralel bir gelişme göstermektedir. Nitekim hukukun gölge
niteliği hukuksal kurumların bu evrime uygun biçimlenmesini sonucunu doğurmaktadır.
İnsan hakları teorisinin önemli bir sacayağı da ekonomik hak ve özgürlüklerdir. Hak
ve özgürlük ikilemi tartışmaları kapsam dışında bırakılarak ekonomik özgürlük niteliği
birçok gerekçeyle kabul edilen mülkiyet, sözleşme, özel teşebbüs ve çalışma özgürlükleri
bu çalışmamızda ‘ekonomik özgürlükler’ olarak kabul edilecek ve kamu hizmetleriyle
ilişkisi sorgulanacaktır.
Mamafih günümüz kamu hizmeti müktesebatı devletin ekonomik faaliyetlerinin
hem doğrudan bir parçası hem de onun ekonomiyle ilişkisinden etkilenen en büyük
patrimuanı olarak ekonomik özgürlüklerle yakın bir ilişki içindedir. Topluma doğrudan
yararlı faaliyetler olarak kamu hizmetleri de objektivist ve sübjektivist kamu hizmeti
yaklaşımı çerçevesinde dönemin hakim politik ekonomi görüşlerinden etkilenmiştir.
1
Bu makale yazarın yayımlanmış doktora tezinden üretilmiştir. Bkz. Refik TİRYAKİ, Ekonomik Özgürlükler ve
Anayasa, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2008, (TİRYAKİ, 2008).
2 Mustafa ERDOĞAN; Anayasal Demokrasi; Siyasal Kitapevi, Ankara, 2005, s. 153 (ERDOĞAN, 2005); Oktay
UYGUN, “İnsan Hakları Kuramı”, Gökçen ALPKAYA vd., İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, 13-44,
s. 16 (UYGUN, 2000). Cemal Bali AKAL vd., İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, Toplumsal Katılım ve Gelişim
Vakfı, İstanbul, 2003, s. 11 vd. (AKAL vd, 2003); Norman BARRY (Çev. Mustafa Erdoğan-Yusuf Şahin), Modern
Siyaset Teorisi, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s. 253–265 (BARRY, 2004). Bu konularda ayrıntılı bilgi çin bkz.
Refik TİRYAKİ, Ekonomik Özgürlükler ve Anayasa, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2008, (TİRYAKİ, 2008) 21 vd
3 Jack DONNELY, Teori ve Uygulamada Evrensel insan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 22 (DONNELY, 1995); Jerome SHESTACK (Çev. Ali Rıza Çoban&Bilal Canatan), “İnsan Haklarının Felsefi Temelleri”, LDD,
Yıl 11, Sayı 43, Yaz 2006, ss. 87–119, s. 89 (SHESTACK, 2006).
4 İnsan haklarının tanımı konusunda bizce en başarılı deneme J. MOURGEON tarafından yapılmıştır. Yazar
insan haklarını “kişinin tek tek kişilerle ve iktidarla ilişkileri içinde kendi malı olarak elinde bulundurduğu, kurallarla yönetilen ayrıcalıklar” biçiminde tanımlamıştır. [Jacques MOURGEON (Çev. Ayşen Ekmekçi-Alev Türker), İnsan Hakları, İletişim Yayınları, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, Basım Yeri ve Tarihi Belirsiz, s. 9 (MOURGEON)] J.
MADISON’un mülkiyet hakkı konusundaki görüşleri için bkz. Walter DELLINGER, “The Indivisibility of Economic
Rights and Personal Liberty”, 2004 CSCR 9, (DELLINGER, 2004) ve James A. DORN, “Introduction: Economic
Liberties and the Judiciary”, CJ, Volume 4, Number 3 (Winter 1985), ss. 661-687, s. 665 vd. (DORN, 1985).
5

SHESTACK, 2006: 89.

6

Andrew FAGAN: “Human Rigths”, http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm, 17.4.2006, s. 8, (FAGAN, 2006).
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Modern devletin hukuksal bir kurumu olarak kamu hizmetleri kendisini ortaya çıkaran
sosyo-ekonomik koşullardan ve toplumun beklentilerinden soyutlanamaz. İşte bu sebeple hem görülmesi hem de bir hukuksal kurum olarak inşası hukuka hakim düşünceye
paralel biçimde seyredecektir.
Çalışmamızın ilk bölümü kavramsal çerçeveye ayrılmıştır. Bu kapsamda insan
hakları literatürü bakımından ekonomik özgürlüklerin düşünsel çerçevesi ve normatif
dayanakları ilk evvel ele alınacak ve sonra kamu hizmeti kavramına teorik planda
değinilerek hukukumuza hakim kamu hizmeti yaklaşımı olarak Anayasa Mahkemesi’nin
yaklaşımı resmedilecektir. İkinci bölümde ise kamu hizmetlerinin görülüş usulleri incelenecek ve bu usullerin ekonomik özgürlüklerle ilişkisi ele alınacaktır. Buna göre kamu
hizmetinin görülüş usulleri bakımından ikili bir ayrıma gidilecek ve konu kamu eliyle ve
özel kişiler eliyle kamu hizmeti görülmesi yaklaşımına göre incelenecektir. Son olarak
da kamu hizmetinin görülüş usullerinin Anayasamızda yer verilen, bizim de bir kategori
olarak birlikte ele aldığımız, ekonomik özgürlüklerle ilişkisi irdelenecektir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Ekonomik Özgürlük7 Kavramı
Ekonomik özgürlüklerin hem teorik dayanağı hem de hangi özgürlüklerden ibaret olduğu insan hakları müktesebatına dair bir tartışmadır. Tartışmanın teorik tarafı olduğu
gibi tarihsel pratiği de önemlidir. Aşağıda öncelikle teorik çerçeve çizmeye matuf bazı
görüşlere yer verip sonra tarihsel pratiğe değineceğiz.
Ekonomik hak kavramını kusurlu bir kavram olarak niteleyen Daintith bunun uluslararası alanda ikinci kuşak haklar arasında sınıflandırılan bazı haklar için kullanıldığını
ileri sürmüştür8. Bu çerçevede mülkiyet hakkı ile BM Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar
Sözleşmesinde yer verilen sırasıyla çalışma hakkı, adil ve uygun çalışma koşullarından
yararlanma hakkı, grev hakkına sahip sendika kurma hakkı ve sosyal güvenlik hakkını
(m.6, 7, 8 ve 9) bu nitelikte göstermektedir9.

7 Kavram Anglo-Amerikan literatüründe ‘ekonomik özgürlükler’ olarak, uluslararası hukuk ve bu arada ülkemizde ise daha çok ‘ekonomik haklar’ biçiminde ele alınmaktadır. Biz atıf yaptığımız yazarlar bakımından kendi
özgün ifadelerine özen gösterecek ancak genel olarak ekonomik özgürlük terimini kullanacağız.
8 Yazar ekonomik ve sosyal haklar içinde sınıflandırdığı mülkiyet hakkını temel alarak ekonomik ve sosyal
hakların anayasalardaki düzenlenişi bakımından normatif değeri konusunda geniş kapsamlı bir inceleme yapmıştır. Toplumcu (kolektivist) yaklaşımı benimseyen ve bünyesinde program hükümlere yer veren 17 Avrupa
ülkesi Anayasası üzerinde yaptığı karşılaştırmalı inceleme sonucunda mezkur hakların güvence rejimlerini yedi
başlık altında toplamıştır (DAINTITH, 2004: 68 vd). Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. TİRYAKİ, 2008: 45
vd.
9 DAINTITH, 2004: 1 ve 2. Konuyu Amerikan yazını açısından ele alan DAINTITH mülkiyet hakkını ekonomik
hakların özü olarak niteleyen görüşler yanında bütünü olarak niteleyen görüşlerin varlığına değinerek (bkz.
dp.14) mülkiyet hakkına sözleşme ve değişim özgürlüklerini de ekleyen görüşlere işaret etmiştir (bkz. dp.15
ve 16) Buna ilaveten konuyu İtalyan Anayasası bağlamında da ele alan DAINTITH Anayasanın Birinci Bölüm
Üçüncü Başlık altına ele aldığı ekonomik hakların hem yetersiz bir kategori hem de kişisel ve siyasal haklar arasındaki bazı haklardan farklı olmayan haklardan oluşan bir kategori olduğunu savunmuştur. DAINTITH, 2004:
3-5.
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Amerikan yazınında ekonomik özgürlüklerin anayasal koruması konusunda etkili10
görüşlere sahip Siegan11 ise ekonomik özgürlükleri mülkiyet hakkı12 ve sözleşme hakkına13
ilaveten üçüncü bir kategori olarak ele almaktadır. Yazar ekonomik özgürlükleri, (i) kişinin
başkalarıyla birlikte veya tek başına kendi tercihiyle ticaret yapma, meslek veya iş seçme
özgürlüğü, (ii) serbestçe ticari girişim başlatma, kurma ve işletme ile (iii) serbestçe mal ve
hizmet üretme ve dağıtma hakkı biçiminde sıralamaktadır14.
Aynı konuda M. Friedman ise ekonomik özgürlüğün bileşenlerini (özel) mülkiyetin
korunması, üretim araçlarının mülkiyetinin özel olması ile ticaret-rekabet ve teşebbüs
özgürlüğü biçiminde sıralamaktadır15.
Türk doktrininde genellikle ekonomik ve sosyal haklar kategorisi içinde ele alınıp
incelenen ekonomik özgürlüklerin son yıllarda yayımlanan bazı eserlerde kişisel haklar
kategorisinde sınıflandırıldığı görülmektedir. Örneğin Erdoğan “iktisadi özgürlükleri” 16
mülkiyet hakkı, sözleşme ve özel teşebbüs özgürlüklerinden ibaret olarak negatif statü
hakları arasında sınıflandırmıştır17.
Ekonomik özgürlüklerin tanımlanması konusunda Türk yazınında Tanör ekonomik
hakları “içerik ve konuları itibariyle ekonomiyle ilgili haklar”18 biçiminde; Gürbüz “kulanı (lı) şları ülkenin ekonomik yapısıyla yakından ilişkili olan haklar”19 biçiminde; Savcı
10 DORN, 1985: 661.
11 “Sınai ve ticari faaliyet özgürlüğü, özel girişim özgürlüğü ve serbest ticaret özgürlüğü şeklinde de isimlendirilmesi mümkün olan bu özgürlükler mülkiyet ve sözleşme özgürlükleriyle bütünleştiklerinde klasik liberal felsefenin taleplerini tam olarak karşılayan (ve belki de aşan) ekonomik haklar olduğunda şüphe yoktur.” Bernard H.
SIEGAN, “Constitutional Protection of Property and Economic Rights”, HeinOnline–29 San Diego Law Review,
1992, 162-174, (SIEGAN, 1992). Öte yandan Amerikan yazın ında hukukun oluşumunu ekonomik özgürlükler, olarak nitelendirilen mülkiyet, özel girişim ve sözleşme özgürlükleri, bağlamında ele alan ve özellikle Doğu Avrupa
ülkelerinde ‘hukuk’un oluşabilmesi için bu özgürlüklere gelenek biçiminde sahip çıkılmasını ön şart olarak ileri
süren yazarlar da vardır. Bkz. Bruce L.BENSON, “Economic Freedom and the Evolution of Law”, CJ, Vol. 18 No.
2, Fall 1998, ss. 209-232.
12 Özellikle mülkiyet hakkının ekonomik özürlüklerden ayrı ele alınması Amerikan yazınında, bizim bilebildiğimiz kadarıyla, genel kabul görmüş durumdadır. Nitekim ekonomik özgürlüklerle mülkiyet hakkını kişisel
özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası (özellikle s. 11) fakat farklı kavramlar olarak ele alan KMIEC Amerikan Yüksek
Mahkemesinin de bu yöndeki yaklaşımına vurgu yapmaktadır. Douglas W. KMIEC, “Property and Economic
Liberty as Civil Rights: The Magisterial History of James W. Elly Jr”, 52 Vanderbilt Law Review, 737, 1999, (18
sayfa) s. 9, (KMIEC, 1999).
13 SIEGAN bir başka çalışmasında da benzer bir yaklaşım izlemiş ve mülkiyet hakkı ile sözleşme özgürlüğünü
ekonomik haklardan ayrıca ele almıştır. Bkz. Bernard H. SIEGAN, “Economic Liberties and the Constitution: Protection at the State Level”, CJ, Volume 4, Number 3 (Winter 1985), ss. 689-702 (SIEGAN, 1985).
14 SIEGAN, 1992: 168-169.
15 Milton FRIEDMAN, “Economic Freedom Behind The Scenes”, James GWARTNY at. all. (Editors), Economic
Freedom of the World 2002 Annual Report, ss. xvii-xxi, s. xviii.
16 ERDOĞAN, 2005a: 220.
17

ERDOĞAN, 2005: 178.

18 TANÖR&YÜZBAŞIOĞLU, 2001: 176.
19 Yaşar GÜRBÜZ, “Cumhuriyet Dönemi Anayasalarında Sosyal ve Ekonomik Haklar”, Çağdaş Anayasalarda
Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar ve Görevler (Uluslararası Seminer), İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi, 5–7 Şubat 1982, İstanbul, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ss. 113–126, s. 117 (GÜRBÜZ,
1982). GÜRBÜZ ekonomik hakların liberal devlet dönemini müteakip nitelik değiştirdiklerini öncekinin aksine
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ise “kişi lehine belli bir iktisadi formu gerçekleştirecek haklar”20 biçiminde tanımlamıştır. Tanör bu hakları, “mülkiyet, sözleşme, ticaret– sanayi”21 (özel teşebbüs?) şeklinde
sıralayarak birinci kuşak haklar içinde sınıflandırmıştır22. Uygun’da mülkiyet ve çalışma
haklarını klasik haklar arasında saymıştır23. Savaş ise farklı bir yaklaşım izlemekte ve
ekonomik hakların klasik liberal felsefenin mülkiyet, sözleşme ve özel teşebbüs hürriyetlerine ilaveten “işçi ve işveren ilişkileriyle ilgili hakları da kapsayacak şekilde kullanılması
ve doğrudan ekonomik nitelikte olmayan hakların bu kapsam dışında bırakılması” gerektiğini savunmaktadır24.
Öte yandan Kaboğlu mülkiyet hakkı ile özel teşebbüs ve çalışma özgürlüklerini ‘iktisadi özgürlükler’ adı altında ancak ekonomik sosyal hak kategorisi içinde sınıflandırmaktadır25. Ekonomik özgürlüklerin belirlenmesi konusunda Duran “… Bu zıt zorunluluklar dolayısıyla, kalkınma ve çağdaşlaşma çabalarını, örneğin mülkiyet çalışma ve özel
teşebbüs serbestliği (özgürlüğü?) gibi haklarını, liberal bir toplumda kabul edilenin ötesinde sınırlama…” ifadeleriyle aslında mülkiyet, çalışma ve özel teşebbüs hürriyetlerinin
klasik haklar olduğunu kabul etmiş sayılmalıdır26.
Ekonomik özgürlüklerin teorik dayanağını klasik liberal felsefeye atıfla en iyi
Gwartneya, Lawson ve Bloc’dan alıntıyla Akalın tespit etmiştir. Buna göre ekonomik özgürlüklerin temelinde kişisel tercih, özel mülkiyet ve mübadele serbestisi yer
almaktadır27.
insanın kendiliğinden sahip olduğu haklar olmayıp yasalar tarafından tanınan haklar olduğunu ileri sürmüştür.
Yazar daha da ileri giderek ekonomik hakları kanun koyucu tarafından tanınmış tavizler biçiminde nitelemektedir. Bkz. Aynı yer.
20 Bahri SAVCI, İnsan Haklarının Kanunilik Yoluyla Korunması, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş, Ankara, 1953 s. 39’dan aktaran Bülent ALGAN, Ekonomik Sosyal Kültürel Hakların Korunması, Seçkin Kitabevi,
Ankara, 2007, s. 28, (ALGAN, 2007).
21

TANÖR, 1978: 51 ve 82.

22 Bülent TANÖR, Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, 3. Baskı, İstanbul, 1999, s. 380 (TANÖR, 1999). Öte
yandan TANÖR&YÜZBAŞIOĞLU da ekonomik hakları aynı şekilde sınıflandırmış ve yukarıda verilenlere çalışma
özgürlüğünü de eklemiştir. TANÖR&YÜZBAŞIOĞLU, 2001: 176–177; TANÖR, 1978: 82.
23 UYGUN, 2000: 22.
24 Vural Fuat SAVAŞ, “Anayasalarda Ekonomik Hak ve Özgürlükler: TC Anayasaları Örneği”, Anayasa Yargısı, S. 6,
Yıl: 1989, ss. 175–203, s. 186 (SAVAŞ, 1989).
25 KABOĞLU, 2005: 228; KABOĞLU, 2002: 448–460.
26 Lütfi DURAN, “J.RİVERO’nun Tebliği Üzerine Yorum”, Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Temel
Haklar ve Görevler (Uluslararası Seminer), İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi, 5–7
Şubat 1982, İstanbul, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ss. 49–55, s. 50 (DURAN, 1982a), (Parantez içindeki ifade
bize aittir).
27 J. Gwartney, R. Lawson, W. Block, Economic Freedom of the World: 1975-1995, Vancuver, 1995, s.12’den
aktaran, Güneri AKALIN, Türkiyede Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz, TİSK Yayınları, Yayın No: 215, 2002, s. 91 (AKALIN, 2002). Benzer bir yaklaşım için bkz., Mehmet O. TAŞAR, “Ekonomik Özgürlük
Kavramı ve Türkiyede Ekonomik Özgürlüklerin Gelişimi”, SÜHFD, C. 15, S. 1, Yıl 2007, ss. 143-167, s. 145-149.
Öte taraftan Akalın’ın alıntı yaptığı yazarlardan ikisi, dayanak eserden sonra yayımladıkları bir makalede bu
dayanakları “kişisel tercih, gönüllü mübadele, rekabet serbestisi, kişilerin ve mülkiyetin korunması/güvenliği”
şeklinde dört unsur biçiminde sıralamıştır. Bkz. James GWARTNEYA–Robert LAWSON, “The concept and measurement of economic freedom”, European Journal of Political Economy Cilt. 19 (2003) ss. 405 – 430, s. 406.
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Tarihsel pratik bağlamında ise insan hakları mücadelesinin erken sonuçlarından
olan 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 2 nci maddesinde özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme haklarını her siyasal toplumun temeli olarak benimsemiş, 17 nci maddesinde ise mülkiyet hakkının güvencesini öngörmüştür. Feodal dönemde
bir özgürlük ve eşitlik mücadelesi karakterinde olan insan hakları mücadelesi mülkiyet
hakkını yeterli yaşam standardı sağlayan kazanımlara temel ve bağımsızlık ve özgürlüğe dayanak oluşturmak bakımından iki/dual işlevli bir hak olarak ortaya çıkarmıştır28.
Diğer taraftan sözleşme ve özel teşebbüs hürriyetlerinin de ekonomik özgürlükler
arasında varlığı klasik liberal felsefe açısından tartışılmayan bir postüladır29.
Öte yandan mülkiyet talebine kaynaklık eden ilişki ve o ilişkinin var olması sürecinde
ihtiyaç duyulan talepler olarak mülkiyet hakkı, sözleşme özgürlüğü, çalışma ve özel teşebbüs hürriyetleri30 bireyle ekonomik sistem ilişkisinden kaynaklanan ve meşruiyeti
bakımından hukuk sistemine ihtiyaç duymayan taleplerdir. Bu itibarla söz konusu talepler hukuk sistemine yabancı birisi veya vatansız birisi tarafından da kolaylıkla ileri sürülebilmek bakımından özgürlük talebi31 olarak benimsenmek niteliğini hak edecektir32.
Biz ekonomik özgürlük kavramının tanımı için piyasa ekonomisinin kurucu unsuru
olması noktasından hareket etmeyi hem tarihsel hem ampirik bakımdan doğru buluyoruz.
Nitekim Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet yürüten Venedik Komisyonunca Doğu
Avrupa ülkelerinin anayasa reformları sürecine katkı amacıyla hazırlanan Raporda da
bu hususlar ele alınmıştır. Rapor anayasalarda piyasa ekonomisinin çerçevesini oluşturacak hükümler babında (i) mülkiyet hakkı, (ii) sanayi ve ticaret özgürlüğü, (iii) sözleşme hürriyeti, (iv) toplanma ve dernek kurma hürriyeti, (v) kanun önünde eşitlik ilkesini
saymaktadır33. Bu bağlamda ekonomik özgürlüklerin bu raporda da yer verilen ilk üç
özgürlükten oluştuğu savunulabilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki sanayi ticaret
28 Asbjorn EIDE, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights”, A. EIDE, et all. (Editors) Economic Social
and Cultural Rights, A Textbook, 2nd Edition, Kluwer Law International, 2001, Printed in Netherlands, ss. 9–28, s. 18
(EIDE, 2001).
29 ERDOĞAN, 2005: 178; TANÖR, 1978: 52.
30 Özel girişim özgürlüğünün hukuk öncesi döneme ait fiktif değil gerçek kavramlar olduğu konusunda FIKENTSCHER’n şu ifadeleri dikkate değerdir: “İngilizlerin ‘East –India Company’si veya Hollandalıların
‘Oostindische Compagnie’sinin normal bir insan hayatını aşan gerçek kişilere kıyasla daha büyük iktisadi güce
sahip olabilen ve bu nedenlerle de hukukun çizdiği sınırlar ve kontrol mekanizması içine alınmaları gerekli
teşekküller (bugünkü hukuk dilimizde tüzel kişiler) oldukları fark edildi” Wolfrang FIKENTSCHER (Çev. Tuğrul
Ansay-Mustafa Ünal), “İktisadi Kontrolün Üç Fonksiyonu (Tekelleri Önleme Hukuku) ”, BATİDER, C.10 S. 3 Haziran 1980 ss.711–732, s. 712 (FIKENTSCHER, 1980).
31 Söz konusu özgürlük talebinin ayakta kalabilmesi için bir hukuk düzenine ihtiyacı olduğunun altının çizilmesi de gerekir. FIKENTSCHER, 1980, 725–26.
32 Nitekim DAINTITH’in de belirttiği üzere mülkiyet hakkı Amerikan yazınında ekonomik hakların özü ve hatta
bizzat kendisi şeklinde de kabul edilmektedir. Ancak hemen belirtilmelidir ki başka yazarlar (örneğin Jon ELSTER ve Randy E.BARNET) mülkiyet hakkına sözleşme ve değişim (freedom of contract and exchange) özgürlüklerini de eklemektedir. DAINTITH, 2004: 59.
33 Michel HERBEIT, “The Legal Foundations of the Economic System During A Period of Transition From Planned Economy to a Market Economy”, Report of the European Commission for Democracy through Law, 1994,
http://www.venice.coe.int/docs/1994/CDL (1994) 009-e.asp, 13.7.2007 (HERBEIT, 1994).
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özgürlüğünün özel teşebbüs hürriyeti olarak ele alınması daha doğru olacaktır. Ayrıca
bu kategorinin mülkiyet hakkıyla doğrudan bağlantı içinde olan çalışma özgürlüğüyle
de tamamlanması gerekir.
Ekonomik özgürlüklerle ekonomik sosyal hakların net bir ayrımını ise J.Rivero’da
bulabilmekteyiz. Yazar, ekonomik sosyal hakları belirlemek için ele aldığı insan haklarının tarihsel gelişimi sonucunda şu sonuca ulaşmıştır;
“Sonuç şu ki, ‘ekonomik ve sosyal’ hakların flokal takdiminde, keyfiliğe (arbitraire) sürüklenme tehlikesi vardır. Bununla birlikte, toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri itibariyle XVIII y.y. sonlarında Birleşik Amerika’da ve Fransa’da ve Alman Haklar
Beyannamelerinin geleneksel kişi özgürlükleri çerçevesini aşan özgürlükleri (hakları),
ekonomik ve sosyal haklar’ kategorisinde saymak yerinde bir sıralama olur.”34
Rivero’nun bu ifadelerinin anlamı şudur: XVIII yy haklar beyannamelerinde olan
haklar, klasik haklardır. Bunları nitelikleri itibariyle benzer başka haklar nedeniyle ekonomik ve sosyal hak ilan etmek tarihsel gerçekle uyuşmadığı gibi teorik açıklamalarla
da haklı kılınamaz. Nitekim yazar tebliğinde, tarihsel süreç içinde klasik haklar arasında
olduğunu göstermeye çalıştığımız mülkiyet, sözleşme, çalışma ve özel teşebbüs hürriyetlerini, ekonomik ve sosyal haklardan ayrı tutmakta bunları –ekonomik– özgürlükler
olarak nitelemektedir.
Anayasamız bakımından konuya yaklaşıldığında ise mülkiyet hakkı ile diğerleri ayrı
kategorilerde düzenlenmiştir. Nitekim ilki Anayasamızın 35. maddesinde kişinin hakları
yani medeni haklar arasında düzenlenirken diğerleri 48. ve 49. maddelerde ekonomik
haklar arasında düzenlenmiştir. Bu durum hukuk sistemimizde hakların normatif etkileri
bakımından bazı farklılıklar doğurmaktadır. Ancak bu durum bireyin ekonomik yaşamına etkileri bakımından bir bütün olarak ele alınmalarına engel değildir. Bu sebeple
bireyin devletle belki de en çok karşı karşıya geldiği hukuksal alanlardan biri olan kamu
hizmeti alanı ile bireyin ekonomik varlığını korumaya matuf mezkur haklar arasındaki
ilişki ancak bu surette doğru analiz edilebilecektir.

Kamu Hizmeti Kavramı
a) Genel Olarak
Kamu hizmeti kavramı idare hukukumuzun sacayağı kavramlarından biridir. Anayasamız kavramı sadece ‘bazı faaliyetleri’ ifade etmek için değil de ‘faaliyeti yürüten teşkilat’ anlamında da kullanılmıştır. 35 Kavram hukuk düzenimizde genellikle ‘bazı faaliyetler’
şeklinde anlaşılmaktadır. Toplumsal ihtiyaçların tatmini bağlamında kamu hizmetlerinin

34 Jean RİVERO, “Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar ve Görevler”, Çağdaş Anayasalarda
Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar ve Görevler (Uluslararası Seminer), İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi, 5–7 Şubat 1982, İstanbul, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, ss. 33–48, s. 36 (RİVERO,
1982), (Parantez içindeki ifade bize aittir).
35 Anayasamız kamu hizmeti terimini hem ‘faaliyet’ hem de ‘faaliyeti yürüten teşkilat’ anlamında kullanmıştır.
Anayasamızın 47, 125, 126, 127, 128 ve 155 inci maddelerinde “bazı faaliyetler” anlamında kullanılan terim 70, 71,
76, 121, 137 ve 146 ncı maddelerde “bazı faaliyetleri gören teşkilat” manasında kullanılmıştır.
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tarihi oldukça zengindir36. Modern kamu hizmetleri ise genel olarak 18 yy burjuva devrimleri sonrasına takvimlenir37. Bu dönemde gelişen kamu hizmetleri daha çok sanayi
devrimi sonrasında ortaya çıkan yoksulluğun ürünü olan faaliyetler ile kent olgusunun
doğurduğu ortak ve benzer ihtiyaçlara yöneliktir.
Kamu hizmetlerinin düşünsel çerçevesi de tarihsel gelişime paralel oluşmuştur. Önceleri
devlete asgari faaliyet alanı öngören liberal kuramın etkisi altında Chapus ve Hauriou tarafından sınırlı bir kapsamda tanımlanan kamu hizmetleri; toplum hayatındaki faaliyetlerden
niteliği gereği kamu hizmeti olanların devlet tarafından kamu hizmeti olarak sunulmasını
öngörmekte ve objektivist kamu hizmeti anlayışı olarak isimlendirilmektedir38. Bu yaklaşım
en iyi Duguit tarafından “Toplum hayatı için mutlaka gerekli olan ve yerine getirilmesi için
kamu müdahalesinden başka bir olanak bulunmaması nedeniyle yöneticiler tarafından sağlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi gereken faaliyetler” biçiminde tanımlanmıştır39.
20 yy’ın ikinci çeyreğinde devletin işlevlerinde yaşanan değişim hukukun dönüşümüne40 de kamu hizmeti alanına da etki etmiştir41. Artan devlet müdahaleciliğinin düşünsel
çerçevesi Jeze’nin sübjektivist kamu hizmeti görüşünde ifadesini bulmuştur. Yazar kamu
hizmetlerinin tek ve geçerli kriterinin yönetenlerin iradesi olduğunu savunmuş42; “toplumsal yaşam için vazgeçilmez olduğuna ve özel girişimce gereği gibi yürütülemeyeceğine yöneticiler tarafından karar verilen faaliyet”leri kamu hizmeti olarak tanımlamıştır43.
Klasik Osmanlı döneminde kamu hizmetleri vakıflar eliyle görülürken 19 yy reformları kapsamındaki yeniden yapılanma44 modern anlamda idare uzvunu ortaya çıkarmış
36 David HALL, Kamu Hizmetleri İşe Yarar, Geleceğimiz İçin Bilgiler, Öngörüler ve Fikirler, Kamu Hizmeti
Enternasyonali Araştırma Birimi Yayını (Kitapçık), tarihsiz, s. 10. Ayrıca bkz. KARAHANOĞULLARI, 2002: 85 vd.
37 Modern kamu hizmetleri anlamında idari kamu hizmetleri olarak kabul edilen güvenlik, adalet, eğitim vb.
hizmetleri oluşturmak ve korumak modern devlete ait kavramlardır. ULER bu durumu “Kamu Hizmeti ulus
devletle birlikte ortaya çıkmıştır. … vatandaş olmadan kamu hizmeti olamaz” şeklinde açıklamaktadır. Yıldırım
ULER, “Anayasa Hukukunda ve İdare Hukukunda Kamu Hizmeti”, Anayasa Yargısı, S. 15, ss. 252–256, s. 263
(ULER, 1998). Ayrıca bkz. Tony PROSSER, “Public Service Law: Privatization’s Unexpected Offspring” Law and
Contemporary Problems, Vol. 63, No: 4, Year: Autumn 2000, ss. 63-82, s. 64 (PROSSER, 2000).
38 Aydın GÜLAN, “Kamu Hizmeti Kavramı”, İHİD, Özel Sayı, Lütfi Duran’a Armağan, S. 1-3, Yıl 1988, ss. 147–159,
s. 154 (GÜLAN, 1988)
39 Ali ULUSOY, “Anayasa Mahkemesinin Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesine ve Bunlara İlişkin Uyuşmazlıkların Çözüm Yollarına Yaklaşımı Hakkında Bir Değerlendirme”, İçinde Özel Hukuk ve Anayasa
Mahkemesi Kararları Sempozyumu II, Bildiriler Tartışmalar, 26 Mart 2004, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, ss. 59–79, s. 70 dp 18, (ULUSOY, 2004a). Bu yaklaşımın dönemin ekonomik
düşüncesi bakımından değerlendirilmesi için bkz. TİRYAKİ, 2008:216-217.
40 KARAHANOĞULLARI, 2002: 92.
41 KARAHAOĞULLARI, 2002: 96. Yazar J.M.Keynes’in iktisat literatürüne hediyesi olan piyasa yetersizliği/
başarısızlığı (= market failure) kavramını Türk kamu hizmeti düşüncesinin iki temelinden biri olarak sunmaktadır. Hemen eklemek gerekir ki piyasa başarısızlığı ülkemizden daha öte Kıta Avrupa’sında sosyal devlet ilkesinin
dayağı ve böylece hem devletin ekonomiye müdahalesinin hem de millileştirme hareketlerinin menşe kavramı
olarak kamu hizmeti alanını genişletilmesinin temel kavramlarındandır. Piyasa başarısızlığı ve devlet başarısızlığı kavramları, kapsamları ve örnekleri için bkz. AKALIN, 2002: 67 vd.
42 KARAHANOĞULLARI, 2002: 39; AZRAK, 1976: 33.
43 KARAHANOĞULLARI, 2002: 96.
44 GÜLAN, 1998: 101.

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 1–106

ve vakıfların işlevleri idare ya da imtiyazcılara terkedilmiştir45. Bu durum Avrupa’da
sosyal devletin gelişimi ve kârlılık sonucu sermayenin kıta dışına çıkması akımıyla46 bütünleşince yaşamın hemen her alanına sirayet eden bir imtiyaz sistemi ortaya
çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk döneminde de süren bu uygulama 1930’lu yıllarda başlayan
karma ekonomi uygulamaları sonucu kamu hizmetlerinin devlete taşınmasıyla büyük
oranda son bulmuştur. Bu dönemin en önemli yanı kamu hizmetlerinin hem alanının
hem de anlamının genişlemiş47 olmasıdır48. Böylece Türk idare hukuku kamu hizmetine
yaslanarak evrilmeye başlamıştır49. Bu kapsamda doktrinde ilk defa Özkan, Türk idare hukukunu “umumi ve müşterek ihtiyaçları karşılamak için kurulmuş olan amme hizmetlerinin hukuku” şeklinde; kamu hizmetini de “hükümet edenlerin verdikleri veçheler
dâhilinde cemiyetin umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin etmek üzere
kurulmuş birer teşebbüs” şeklinde tanımlamaktadır50.
Türk doktrininde kamu hizmetlerinin sübjektivist görüşe yani yasama iradesine bağlı olarak belirlenmesi yaklaşımı hakim olup Derbil, Duran, Gözübüyük&Tan, Günday,
Özay, Gözler, Atay, Ulusoy, Akyılmaz-Sezginer-Kaya ve Yasin halen bu görüşü temsil etmektedir51. Ancak aksi yönde düşünenler de olup bunlar arasında Uler, Gülan ve
45 Yıldızhan YAYLA, İdare Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, s. 70 (YAYLA, 2009); Sıddık Sami ONAR,
İdare Hukukunun Umumi Esasları, İkinci Cilt, Üçüncü Baskı, Hak Kitabevi–İsmail Akgün Matbaası, 1966, İstanbul, s. 663-668 (ONAR, II, 1966); Coşkun ÜÇOK- Ahmet MUMCU, Türk Hukuk Tarihi, 7. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1993, s. 228-230 (ÜÇOK&MUMCU, 1993); Aydın GÜLAN, “Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Gelişimi”,
İÜHFM, C.LVI S. 1–4, (1998), ss. 97–107, s. 97 (GÜLAN, 1998); Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku I, Genel
Konular, AÜSBF Yayınları No: 326, Ankara, 1970/72, s. 37–38 (BALTA, 1972). ÖZAY bu durumu “ (u) zun lafın
kısası, Osmanlı vakıfları, dinsel birer kuruluş değil, fakat güncel anlamıyla birer kamu hizmeti örgütü olmuştur”
şeklinde özetlemektedir. İl Han ÖZAY, “Türkiye’deki Klasik Kamu Hizmeti Anlayışı: “Çok Yaşa” ya da “A Tes Amour””, İÜHFM, C. LVI, S.1–4, ss. 293–295, s. 294 (ÖZAY, 1998).
46 Bu gelişim için bkz. ONAR, II, 1966: 690 vd; BALTA, 1972: 46 vd; KARAHANOĞULLARI, 2002: 113–116; GÜLAN, 1998: 97–98.
47 Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Birinci Cilt, Üçüncü Baskı, Hak Kitabevi–İsmail
Akgün Matbaası, 1966, İstanbul, s. 37 (ONAR, I, 1966).
48 ÖZAY, 1998: 294.
49 KARAHANOĞULLARI, 2002: 116.
50 Karahanoğulları, başka eserlerde yer verilmeyen, bir karşılaştırmalı inceleme sonucunda yazarı kamu hizmeti ekolünün kurucusu olarak nitelemektedir. KARAHANOĞULLARI, 2002: 96-107, 98. Öte yandan bir kısım
yazarlar kamu hizmeti ekolünün kurucusu olarak ONAR’ı anmaktadırlar. ÖZAY, 1998: 293; GÜLAN, 1998: 97,
102; ÇAL, 2008, 14.
51 Süheyp DERBİL, İdare Hukuku, C.II, İdari Faaliyet, AÜHF Yayınları, İstiklal Matbaacılık ve Gazetecilik Koll.
Ort., Ankara, 1952, s. 426 ve özellikle 429 (DERBİL, 1952); Lütfi DURAN, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler
Matbaası, İstanbul, 1982, s. 304 (DURAN, 1982); Şeref GÖZÜBÜYÜK & Turgut TAN, İdare Hukuku, C.I, Genel
Esaslar, 4.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 646-647 (GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006); Metin GÜNDAY, İdare
Hukuku, 8. Baskı, İmaj Kitabevi, Ankara, 2003, s. 298 (GÜNDAY, 2003); İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim,
Alfa Yayınları, İstanbul, 1996, s. 231 dp 344 (ÖZAY, 1996); Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, C. II, Ekin Kitabevi,
Bursa, 2003, s. 227 (GÖZLER, II, 2003); Ender Ethem ATAY, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009,
s. 588 (ATAY, 2009); Ali ULUSOY, Kamu Hizmeti İncelemeleri, Ülke Kitapları, İstanbul, 2004, s. 21 (ULUSOY, 2004); Bahtiyar AKYILMAZ- Murat SEZGİNER- Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara,
2009, s. 459, (AKYILMAZ ve ark., 2009); Melikşah YASİN, “Kamu Hizmeti”, İçinde İdare Hukuku II, XII Levha
Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 87- 125, s. 88, (YASİN, 2010). Bu noktada Yasin’in niteliği gereği kamu hizmeti
görüşüne haklılık tanıyan görüşlerine de (s. 95) dikkati çekmek gerekir.
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Çal’ın anılması52 gerekir53.
Kamu hizmeti bir faaliyet olarak anlaşıldığına göre onun “bazı özellikler taşıyan bir
faaliyet”54 olarak tanımlanması gerekir. Böylece bir faaliyetin kamu hizmeti olup olmadığının anlaşılması için çeşitli unsurlarının tahliline ihtiyaç doğmuştur. Bu kapsamda bazı
yazarlar55 iki, bazıları56 ise üç ölçüt kullanılmaktadır; Organik, maddi ve şekli kıstaslar.
Organik unsur, en basit şekliyle bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesi için idare tarafından yürütülmesi anlamına gelir. Bizce bu unsurun (i) kamu hizmetini fiilen ifa edecek organ ve (ii) kamu hizmetinin görülmesinden kullanıcılar/yararlanıcılar karşısında
sorumluluk taşıyacak (kamu hizmeti sorumlusu) organ olmak üzere iki boyutta anlaşılmasını daha yerinde olur. Bu kapsamda objektivist yaklaşımın devletin varlık sebebi57
olarak gördüğü kamu hizmeti ifası, tarihi gelişim içinde merkezi devlet yapısı yanında
belediyeleri58 ve sonradan imtiyaz sözleşmesi kapsamında imtiyazcıları da kapsar biçimde59 anlaşılmıştır.
Öte taraftan kamu hizmeti toplumsal çıkarı tatmine matuf olduğundan hizmetin faili
önemli olmaksızın övüncü idareye ait olduğundan sorumluluğunun da idareye ait olması beklenir. Burada hizmetin ifasında bulun (a) mayan idarenin, hizmetin kuruluşundan
karşılanacak ihtiyacın tatminine kadar her aşamaya müdahil ve dahi sorumlu kabul edilerek fiili eksikliğinin hukuksal tedbirlerle telafi edilmesi söz konusudur60.
Kamu hizmetini fiilen ifa edecek organ ve onun sorumluluğunu taşıyacak organ
anlamlarında organik unsur, bireyin ekonomik özgürlüklerine ciddi sınırlamalar getirir61.
52 ULER, 1998: 263; GÜLAN, 1988: 105; Sedat ÇAL, Türkiye’de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü, TOBB Yayınları, Ankara, 2008, s. 35. (ÇAL, 2008a).
53 Kamu hizmetlerinin ülkemiz gelişiminin incelenmesi konusunda bkz. GÜLAN, 1988 ve Abdullah DİNÇKOL, “Sosyo Ekonomik Değişmelerin Türk Pozitif Hukuk Sistemine Etkileri”, Hukuk Araştırmaları, C.8, S.1-3, 1994, 165-191.
Gülan ve Dinçkol’un sınıflandırma ve görüşlerinin karşılaştırmalı analizi için bkz. TİRYAKİ, 2008: 222 vd.
54 CHEVALLIER’den aktaran GÜLAN, 1988: 148.
55 BALTA yaptığı tanımda organik unsur ve maddi unsur olmak üzere iki belirleyici seçmiş görünmektedir.
BALTA, 1972: 18; GÜLAN, 1988: 148 vd; GÖZLER, II, 2003: 219.
56 DURAN, 1982: 304–305; GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 645; GÜNDAY, 2003: 295–296; ÇIRAKMAN, 1976: 76;
ULUSOY, 2004a: 61–62; Esin ÖRÜCÜ, “Kamu Hukuku – Özel Hukuk: Kavram ve Ölçüt Karmaşası”, İHİD, C. 12, Yıl
1991, S. 1–3, ss. 303–316, s. 304 (ÖRÜCÜ, 1991);
57 ONAR, I, 1966: 14.
58 HALL, 10 vd; ONAR, I, 1966: 15. Aynı görüşü Anayasa Mahkemesi de benimsemektedir. Bkz. E. 1994/70,
s.408;
59 DURAN imtiyaz sözleşmesi usulünün liberal dönemde uygulanan “kuralı bozmayan bir istisna” sayıldığını savunmaktadır. DURAN, 1982: 304. Onar ise devletin iktisadi politikasının hukuk sahasında kamu hizmeti
süjelerinin karakterine ve sayısına etki ettiğini yazmıştır. ONAR, I, 1966: 16. Benzer yaklaşım AYM tarafından da
benimsenmiştir. E. 1990/4, s. 134–135.
60 Bu konuda bkz. TİRYAKİ, 2008; 224 vd. Aynı husus AYM kararında “Kamu hizmetleri, (nin) … yerine getirilmesi de ilke olarak Devlete aittir. Ancak toplum hayatının gittikçe genişlemesiyle çoğalan kamu hizmetlerinin
mutlaka klasik idare kuruluşları tarafından görülmesi koşulu artık aranmamakta, bunların dışında özel kişilerce
de gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. … Bu sebepledir ki, kamu hizmetleri ne suretle yürütülürse yürütülsün kamu kurum ve kuruluşlarının gözetim ve denetimleriyle hizmeti yönlendirme yetkileri var olduğu sürece,
hizmet kamusal niteliğini korumuş olur” E. 1990/4, s. 134–135.
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DURAN, 1982: 313; GÖZLER, II, 2003: 318; YILMAZ, 2006: 49; ULUSOY, 2002: 7-8.
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Bu müdahale mülkiyet hakkı bakımından; (i) kamu hizmetinin görülmesi için araç–gereç
ve özellikle taşınmaz edinilmesi yoluyla özel kişilerin alanlarını kısıtlanması, (ii) Kamu
hizmeti görülmesine lazım edinimler ile hizmetin giderleri için gereken mali kapasitenin
oluşturulmasına yönelik vergi ve vergi benzeri mali yükümlülükler salınması yoluyla ortaya çıkacaktır. Ayrıca idarenin bir faaliyeti kamu hizmeti olarak yürütmesinin faaliyet
sahasını hukuken ve/veya ekonomik olarak özel girişimcilere kapatması ya da kısıtlama
etkisi nedeniyle özel teşebbüs özgürlüğüne de müdahale niteliği taşır. Ayrıca kamu hizmeti teşkilatı olarak idarenin özellikleri (personel rejimi, sözleşme ilişkileri gibi) bireylerin diledikleri alanda çalışabilmeleri bağlamında çalışma ve eşit şartlarda sözleşme
ilişkileri oluşturabilmeleri anlamında sözleşme özgürlüklerine kısıtlar getirecektir.
Bu nedenlerle kamu hizmetinin organik unsurunun teşkili anlamında bir idare uzvunun kurulması ya da kamu hizmetinin asli sorumlusu idarenin faaliyetlerinin gerçek veya özel hukuk kişilerince yapılmasının ancak kanunla öngörülebilmesi gerekir.
Özgürlüklerin sınırlandırılmasının kanun dışında bir işlemle yapılması kabul edilemeyeceği için kamu hizmeti yürütücüsü organın ve/veya kamu hizmeti sorumlusu organın
mutlaka kanunla teşkil ve tespit edilmesi icap eder62. Bu cümleden olarak kanunun kural
olarak kamu eliyle mi yoksa özel kişiler eliyle mi yürütüm usulünün uygulanacağına
karar vermesi beklenmektedir.
Maddi unsur ise en basit şekliyle bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesi için toplumun ortak ve genel gereksinimlerini karşılaması gerektiği anlamına gelir63. Bu yaklaşım
objektivist kamu hizmeti anlayışı olup faaliyeti faalinden ve şeklinden (hukuki rejiminden) bağımsız ele almaktadır64. Anayasamızın 47 nci maddesinde yer verilen “Kamu
hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir” hükmü niteliği gereği kamu hizmeti anlayışını çağrıştırmaktadır. Bu durumda
bir faaliyetin kamu yararını sağlaması kendinden mülhem olup sorun çıktığında tespiti
yargıçlar tarafından yapılacaktır. Nitekim AYM’nin yaklaşımını da bu anlayış biçimlendirmektedir65. Ancak Mahkemenin bu yaklaşımı kamu hizmetinin gelişimi sürecinde geride kalmış bir evre olup esasında kamu yararını sağlayacak faaliyeti, diğer bir deyimle
kamu yararının66 ne olduğunu belirleme işlevi olarak kamu hizmeti teşkil ve teçhizi artık
siyasal karar organlarının işlevi halinde dönüşmüştür67. Günümüz demokrasileri bakımından hangi faaliyetlerin kamu hizmeti olacağı, siyasal karar organı olarak yasama
62 KARAHANOĞULLARI, 2002: 257–258; ATAY, 2009: 589.
63 GÖZÜBÜYÜK&TAN bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesini “toplumun ortak gereksinmelerini
karşıla”masına bağlamakta; ÖZAY toplumsal gereksinimin “sürekli” ve “genel” olması gerektiğini savunmaktadır. GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 645, 652; ÖZAY, 1996: 231.
64 Günday’ın “tatmininde kamu yararı olan toplumsal bir gereksinimi karşılayan faaliyet” tanımı bunu göstermektedir. GÜNDAY, 2003: 296.
65 AYM Kararı E. 1996/63 K. 1997/40 K.T. 26.3.1997 AMKD, S.37 C.1 ss. 107–138, s. 129–130.
66 Kamu yararının ne olduğu ve belirsizliği konularında bkz. ÇIRAKMAN, 1976: 77; Tekin AKILLIOĞLU, “Kamu
Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler” AİD, C.24, S. 2, 1991, ss. 3–15, s. 3 (AKILLIOĞLU, 1991) Aynı makale için bkz.
İHİD, C.9, S.1–3, 1988, ss. 11–22; GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 6546; GÖZLER, II, 2003: 226; DURAN, 1982: 304.
67 Bu hususta ayrıntı için bkz. TİRYAKİ, 2008: 228 vd.
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organlarının yaslandıkları siyasal çoğunlukların görüşünü toplum yaşamına egemen kılmak misyonu çerçevesinde değişecektir. Zira kamu hizmeti salt bir biçim veya ritüeller
topluluğu olmayıp her siyasal görüşün anlam dünyasını inşa eden ideoloji aysberginin
yüzeydeki kısmı, idare ve belki de kamu hukuku patrimuanının en önemli görünümüdür68.
Bu sonuç kamu hizmetlerinin hukuki bir kategori olmaktan çok siyasal bir karar haline
dönüştüğü şeklinde yorumlanmaktadır69. Bu çerçevede kamu hizmeti alanının genişlemesi70 veya daralması öngörülmelidir71.
Son olarak şekli unsur ise en basit şekliyle kamu hizmetinin hukuki rejimini ifade
eder ki buna göre kamu hizmeti kamusal yetki ve usuller kullanılarak (kamu gücüne dayanan yöntemlerle72) yerine getirilen faaliyetler demektir73. Geçtiğimiz yüzyılda sosyal
devlet ilkesinin gelişmesi sürecinde idarenin özel mallar edinmesi ve faaliyetlerinin çeşitlenerek genişlemesi idarece yürütülen bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesi için ancak
“kendine özgü yetki ve usullerle yürütülmesi”ni gerekli kılmıştır74.
Sosyal devlet kavramı kapsamında ortaya çıkan KİT’lerin faaliyetlerinin kamu hizmeti olarak benimsenmesi75 ancak bu faaliyetlerinin kamusal yetki ve usullerle görülemediğinin ortaya çıkmasıyla76 gerçekleşmiştir. Böylece kamu hizmetlerinin hukuki
rejiminin tek ve saf olamayacağı, faaliyetin konu ve amaçlarına göre değişik ölçülerde
kamusal ve özel hukuktan oluşan bir karma niteliği olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır77. Diğer bir ifadeyle organik unsurdaki çözülme şekli unsurdaki homojenliğe katkı
sağlamıştır. Bu cümleden olarak organik unsurdaki çözülmenin şekli unsurun belirleyici
niteliğini teyid ettiği söylenebilir. Zira idarece ya da idarenin yakın gözetimi altında özel
hukuk kişisince yürütülen faaliyet, aynı faaliyeti yürüten bir özel hukuk kişisinden ancak
farklı hukuksal rejime tabi tutulması halinde kamu hizmeti olabilecektir. Böylelikle hukuksal rejim kamu hizmetleriyle özel faaliyetlerin en geçerli ayracı haline gelmektedir78.
68 Cüneyt OZANSOY, “Kamu Hizmetinde İdeolojik Boyut”, İçinde 2000 Yılı İdari Yargı Sempozyumu, 11–12
Mayıs 2000, Danıştay Yayınları, No: 59, Ankara, 2000, ss. 33–36, s. 36 (OZANSOY, 2000).
69 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 646; Turgut TAN, “Kamu Hizmeti, Kriz ve Yeniden Yapılanma”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Danıştay Yayınları, Ankara, 1991, ss. 329-335, s. 330, (TAN, 1991a); ULUSOY, 2004: 20.
Kamu hizmeti konusunun karşıt iki siyasal görüş açısından incelenmesi için bkz. Cüneyt OZANSOY, “Türkiye’de
Kamu Hizmeti Tartışmaları: Bir Hamaset ve Habaset Alanı”, AÜHFD, C.46, S. 1–4, 1997, ss. 85–100, (OZANSOY,
1997).
70 Ülkemizde genelde bu yönde bir değişim benimsenmektedir. DURAN, 1982: 205 ve 316. Benzer yaklaşım ONAR,
I,1966: 16; ÖZAY, 1998: 294; TAN, 1991a: 331; GÜNDAY, 2003: 299; AYM Kararı E. 1994/71 K. 1995/23 K.T. 28.6.1995,
AMKD, S. 32 C. 1, ss. 144–168, s.161. Aynı yönde bir başka kararı zikreden TAN, 1991a: 331.
71

Bu hususta bkz. TİRYAKİ; 2008; 230 vd.

72 ÖRÜCÜ,1991: 305.
73 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 648; GÜNDAY, 2003: 296.
74 TAN, 1991a: 331; ULUSOY, 2004: 19.
75 İl Han ÖZAY, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Dramı”, İHİD, Yıl 5, S.1–3, Aralık 1984, ss. 93–106, s. 96 (ÖZAY,
1984)
76 ÖZAY, 1984: 97.
77 DURAN, 1982: 306.
78 ULUSOY, 2004: 15. Ayrıntılı açıklamalar için bkz. TİRYAKİ, 2008: 233.
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Nitekim ekonomik özgürlüklerin hukuki belirlilik ortamında korunmasını gerekli kılan
hukuk devleti ilkesi ve karşılaştırmalı hukuk verileri79 de bu yaklaşımı doğrulamaktadır.
Şekli unsurun dayandığı farklı hukuksal sonuçlar arasında faaliyeti ifa eden özel
kişiye sağlanan kamusal ayrıcalıklar; hizmetin tekel biçiminde işletilmesi, yararlananlardan mecburi katkı payı alınması, vergi muafiyeti, resim, harç vb. ödemelerden muafiyet,
yardımlar, kamulaştırma imkanları, hizmetin/ürünün tarife kapsamında satılması zikredilebilir80. Kamusal rejimin kapsamı tartışmalı81 olmakla beraber faaliyetin, kamu hizmetlerine egemen ilkelere göre yürütülmesini garanti edecek düzeyde ayrıcalık tanınmasının
gerekli ve yeterli bir kriter olduğunu düşünüyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Hizmeti Yaklaşımı
Kamu hizmeti konusunda Anayasa Mahkemesi’nin tanım geliştirmekten çok bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Mahkeme’nin tanımlarından birisi;
“En geniş tanıma göre kamu hizmeti, devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından
ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak,
kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli
ve düzenli etkinliklerdir. / Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği kamu hizmeti olarak görülmüştür.”82 şeklindedir. Mahkeme “Bir
hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı saptanırken, niteliğine bakmak gerekir.”83 kriterini
benimsemiştir. Mahkeme bu hizmetlerin “Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini
karşılayan hizmetler”84 olduğunu savunmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin tanımı ve diğer kriteri dikkate alındığında yukarıda tanımlanan objektivist kamu hizmeti anlayışını benimsediği söylenebilir85. Mahkeme doktrindeki görüşlerden bihaber olmadığına86 göre, bu tercihinin normatif bir temele, Anayasa
m. 47/187, dayandığı düşünülse de Mahkeme bizzat bu kapsamda aksi yönde karar ihdas
etmiştir88. Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla Mahkeme, sadece E.1994/71 s. Kararında
79 “hizmetin işlemesinde böyle bir idare hukuku rejimi yoksa (kamu gücüne dayanan yöntemler) kamu hizmetine benzese de o girişim kamu hukuku (= hizmeti) sayılmamaktadır” ÖRÜCÜ, 1991: 305.
80 ÖRÜCÜ, 1991: 305; GÖZLER, II, 2003: 233.
81 Örneğin Ulusoy “hizmetin bireylere sunumunu kolaylaştıracak veya düzgün sunumunu sağlayacak nitelikte
ve dozajda” ölçütünü önermektedir. ULUSOY, 2004: 15.
82 E. 1994/43, s. 300. Aynı tanım için bkz. E. 1994/71, s. 161. Bir diğeri ise “Kamu hizmetleri, devletin ve diğer
kamu tüzelkişilerinin toplumun genel ortak gereksinimlerini karşılamak amacıyla yürüttüğü veya buyruğu ve
sorumluluğu altında başkalarına yaptırdığı etkinlikler olarak tanımlanabilir.” şeklindedir. E. 1996/63 s. 130.
83 E. 1994/43 s. 301. Ayrıca bkz. E. 1994/71 s. 162; E. 1994/70 s.408.
84 E. 1994/43, s. 300; E. 1994/71 s. 161.
85 Aynı yönde ULUSOY, 2004: 59 vd.
86 E. 1994/43, s 300.
87 “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.”
88 AYM’nin 20.11.1984 günlü, 3082 sayılı “Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun” hakkındaki kararı E. 1985/2, K.
1985/16 K.T. 27.9.1985 AMKD, S. 21 ss. 217–230. Ayrıca Azrak’da AYM’nin bu karardaki yaklaşımını benimsemiştir. Ali Ülkü AZRAK, “Devletleştirme, Anayasa ve 3082 sayılı Kanun”, İHİD, C.4 S. 1–3, Yıl 1983, ss. 11–19, s. 13–14
(AZRAK, 1983).
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47 nci maddeden niteliği gereği kamu hizmeti anlayışına ulaşmıştır89. Mahkemenin
kamu hizmeti yaklaşımını ortaya koyan önemli kararlarından olan E. 1994/43 sayılı kararında yer verdiği;
“Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinmelerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gereği
kamu hizmeti olarak görülmüştür. …”Kamu hizmeti kavramı”nın gerek öğretide gerekse
uygulamalarda Devletçe ve öteki kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen hizmetler alanının dışına taşan ve yayılan bir kapsamı olduğu ve kapsamın da gittikçe genişlediği bir gerçektir. Çağdaş kamu hizmeti kavramına giren hizmetler yalnızca
devlet etkinlikleri ile sınırlandırılamaz”. (abç) (s. 300) ve “Elektrik üretimi, iletimi ve
dağıtımı ile ilgili etkinlikler kamu hizmetidir. Çünkü bu etkinlikler, kamu yararına dönük,
toplumun ortak gereksinmesinin karşılanmasına yönelik, düzenli ve sürekli etkinliklerdir.”
(s. 301) ifadeleriyle kamu hizmetinin organik unsurunda mutlak bir çözülme öngördüğü
ve maddi unsuru öne çıkardığı seçilmektedir. Mahkeme, yukarıda işaret edilen E. 1985/2
s. Kararında kişilerin mülkiyet, sözleşme, çalışma ve özel teşebbüs hürriyetine sınır getiren devletleştirmenin her defasında yasama organınca yapılmasının Anayasaya uygunluğunu kararlaştırmakta ancak aynı nitelikteki kamu hizmeti kurulması işleminin takdirini
yasama organına bırakmamakta ve kendi kendisiyle çelişmektedir.
Mahkeme bazı kararlarında, örneğin E.1994/71 s. Karar90, kamu hizmeti kurulması konusundaki takdirin yasama organına ait olduğunu ancak kendisinin de bu takdiri
Anayasaya uygunluk bakımından denetleyeceğini söylemektedir 91. Ancak aynı Kararda
yer verdiği “etkinliği irdeleyip nitelendirmeden Anayasa kurallarına uygunluğunu ya da
aykırılığını saptamanın olanağı yoktur.” 92 ifadeleri Mahkemenin Anayasadaki bir hükme
dayanmaksızın yine soyut ve kıymeti kendinden menkul ifadelerle yasama organının
takdirini denetleyebilmesine imkan sağlamakta ve Mahkemenin objektivist kamu hizmeti yaklaşımını sürdürdüğünü göstermektedir93.

A. Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri ve Bunların Ekonomik
Özgürlüklerle İlişkisi
Modern devlette kamu hizmeti ifasının ilk evvel idarenin faaliyet konusu olduğunu, gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlar doğrultusunda idarenin bu alandaki varlığının genişlediğini ve derinleştiğini, bunun yanında özel kişilerin de kamu hizmeti ifasına katıldıklarını

89 “Bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı saptanırken, niteliğine bakmak gerekir. Nitelik yönünden kamusal olan bir hizmetin özel kesimce yürütülmesi, onun niteliğini etkilemez. Nitekim Anayasa’nın 47. maddesinde,
“kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler... devletleştirilebilir” denilirken özel teşebbüslerce yürütülen
kamu hizmetinin varlığı kabul edilmiştir. E. 1994/71 s. 162.
90 AYM Kararı E. 1994/71 K. 1995/23 K.T. 28.6.1995, AMKD, S. 32 C. 1, ss. 144–168.
91 Benzer bir yaklaşım E. 1996/63 s. 129–131. Bu noktada Anayasal Kamu Hizmetleri ya da kamu hizmetlerinin
alanının anayasayla belirlenip belirlenmediği sorununa ulaşılır ki bu konu çalışmamızın kapsamı dışında tutulmuştur. Bu hususta bkz. TİRYAKİ, 2008: 258 vd.
92 E.1994/71 s. 161.
93 Ayrıntılı açıklama ve değerlendirmeler için bkz. TİRYAKİ, 2008: 237 vd.
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belirlemiştik94. Peki, kamu hizmetlerinin göreni/yürütücüsü kimdir ve bunun sonuçları
nelerdir?
Konu doktrinde kamu kesimi ve özel hukuk kişileri eliyle görülme usulleri95 ya da
görülüş usullerinin sıralanması96 yöntemleriyle ele alınmaktadır. Kamu hizmetlerinin
görülüş usullerine dair ayrımı Duran, kamu hizmetlerinin konusuna ve niteliğine göre
değişmesine bağlamakta ve bu tercihin hukuki olmaktan ziyade idare siyasetine ve sanatına ilişkin olduğunu savunmaktadır97. Gerçekten de kamu hizmeti görülmesi doğrudan kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Belli bir faaliyet alanında kamu yararının en
etkili biçimde nasıl gerçekleştirileceği birçok faktörün dikkate alındığı ekonomik, teknik98 ve siyasi99 bir karardır100. Yanılma payını da içeren bu kararın kamu hizmetlerinin
kim tarafından kurulabileceği tahliline benzer sebeplerle101 ve de demokratik tekamül
gereği yasama organı tarafından verilmesi uygun olacaktır102. Bu cümleden olarak,
kamu hizmetlerinin kamu eliyle ve dahi özel kişiler eliyle, görülebilmesi ancak kanunla
94 Özel kişilerin kamu hizmeti ifasına neden katıldıklarına yönelik iktisadi rasyonalite günümüzde neo-klasik
iktisat mantığına dayanmaktadır. Klasik iktisadın temel varsayımlarına dayanan bu görüş Keynesyen iktisada
ilişkin bir çözümlemeye yaslanmakta, devlet başarısızlıkları (= government/non-market failure) ve devlete piyasanın başarısız olduğu işleri yapma ödevini yüklemektedir (Osman DEMİR, Ekonomide Devlet, SPK Yayınları,
No: 71, Ankara, 1997, s. 34 (DEMİR, 1997)) Böylece genel olarak devletin ekonomiye müdahalesi özel olarak
kamu hizmetleri, piyasa aktörlerinin başarısız olduğu (= market failure) işlere hasredilecektir (KARAHANOĞULLARI, 2002: 310). Ekonomide Keynesyen iktisattan neo-klasik iktisada geçişin hukuk âlemindeki yansıması
olarak sosyal devletten sınırlı devlete ya da liberal devlete geçiş kendini hem kamu hizmeti alanının daraltılması
hem de kamu hizmeti alanına dâhil faaliyetlerin özel hukuk alanına aktarılması (= özelleştirme) şeklinde gerçekleşmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. TİRYAKİ, 2008: 271.
95 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 670; ÖZAY, 1996: 250; ULUSOY, 2004: 32; GÖZLER, II, 2003: 344–345; KARAHANOĞULLARI, 2002: 281; ATAY, 2009: 608 vd; YASİN, 2010: 108-109. Yasin bu noktada “Yeni Yöntemler”
başlığı altında lisans usulünü ve bazı kanunlarda öngörülen usulleri ayrı ayrı sıralamaktadır (s.116 vd).
96 DURAN, 1982: 328; GÜNDAY, 2003: 308. YAYLA, 2009: 88 vd; AKYILMAZ ve ark., 2009: 462 vd.
97 DURAN, 1982: 327.
98 GÖZLER, II, 2003: 344.
99 KARAHANOĞULLARI, 2002: 282–283.
100 Bu tercihin ekonomi ve diğer bilimlerin verilerinden yararlanması artık bir tercih değil zorunluluktur. Nitekim iktisat bilimindeki doğal tekel, kamusal mal, pareto etkinliği vb. kavramlar göz ardı edilemeyecek kadar
önemli sonuçları günışığına çıkarmaktadır. Bu noktada yasama organının ne şekilde hareket etmesi gerektiği
konusunda ortaya çıkan yaklaşımlar, ‘hukuki rasyonalite’ veya ‘iktisadi rasyonalite’, arasındaki gerileme de
işaret etmek gerekir. TAN, 1980 sonrası özelleştirme hareketlerini ve kamu hizmetleri konusundaki tartışmayı
hukuki rasyonaliteden iktisadi rasyonaliteye geçiş olarak tanımlamaktadır. (Turgut TAN, “Kamu Hizmeti, Özelleştirme ve Bürokrasinin Azaltılması Üzerine”, TİD, S. 378, Yıl. 1988, ss. 73–90, s.74 (TAN, 1988a)) Özel olarak
bu dönüşüm sürecinde serdedilen fikirlerin incelenmesi için bkz. OZANSOY, 1997. Bu konularda genel olarak
bkz. ULUSOY, 2004: 22, KARAHANOĞULLARI, 2002, 293.
101 YASİN, 2010: 92; ATAY, 2009: 589, 590. Aksi yönde görüş için bkz. ÇAL, 2010:157. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. TİRYAKİ, 2008: 240 vd.
102 Anayasa Mahkemesi bu tercihin kanunla yapılması gereğine istisnanın tercih edilmesi kapsamında bakmaktadır. Mahkeme kamu hizmetlerinin kamu tarafından yerine getirilmesinin olağan olduğunu ancak kamu
hizmeti alanındaki genişlemeye paralel olarak özel kişilerden de yararlanılabileceğini ancak bu durumun yasa
tarafından öngörülmesi gerektiğine yürütme ve idaren kendiliğinden bu yönde tercihte bulunamayacağına hükmetmiştir. E. 2000/17 s. 108.
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kararlaştırılabilir. Zira, özel teşebbüs hürriyeti ancak bir kanunla sınırlandırılarak o faaliyet sahasında kamu hizmeti kurulmadıkça bireyler her alanda faaliyet yürütebilir.
Kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından kamu eliyle yürütme esas olup kanun
açık hüküm sevkiyle, örn. 6446 s. Kanun, veya idareye takdir yetkisi tanımak yoluyla,
örn. 5393 s. Kanun, özel kişileri hizmetin görülmesine katabilir. İdareye takdir yetkisi
verilmiş ise burada lalettayin bir yerindelik kararı değil yukarıda açıklandığı üzere hukuki-iktisadi rasyonalite gereği ‘inşa edilmesi gereken’ bir karar olmalıdır. Zira söz konusu
karar, diğer unsurlara ilaveten özellikle mali külfetler bakımından, bireylerin ekonomik
özgürlüklerine taalluk eder.
Her bir kamu hizmetinin son tahlilde bir kamu idaresinin sorumluluğu altında103 olması kamu hizmeti hukukumuzun sine qua non unsurlarındandır104. Ancak bu durum, hizmetin sorumlu kamu idaresince görülmesini tazammun etmez. Hizmet başka bir kamu
tüzel kişisi veya özel kişi tarafından yürütülebilir. Öyleyse kamu hizmetinin (i) kamu eliyle görülmesi ve (ii) özel hukuk kişileri eliyle görülmesi olmak üzere iki temel usulü ortaya
çıkmaktadır.

Kamu Hizmetlerinin Kamu Eliyle Görülmesi
a. Genel Olarak
Kamu hizmetlerinin kamu eliyle görülmesi yöntem (ler) inin neler olduğu tartışmalıdır. Onar, Özay ve Günday kamu eliyle görülmenin genel olarak emanet yöntemi olduğunu savunurken; Duran, Ulusoy, Gözler ve Karahanoğulları bu konuda alt ayrıma
gitmektedir.
Kamu hizmetlerinin bizatihi devlet tüzel kişiliği tarafından ifasında, idare hizmeti
asli sahibi ve sorumlusu olarak yürütüyorsa emanet usulü vardır. Ayrıca hizmet yasayla
bir kamu tüzel kişisinin (= belediye veya kamu kurumu) uhdesine bırakılmış ve bizatihi bu kamu kamu tüzel kişisince yürütülüyorsa da kamu eliyle görme söz konusudur
ve emanet yöntemi olarak değerlendirilebilir105. Emanet yöntemi Özay tarafından “o
faaliyetin bir kamu tüzel kişisi tarafından kendi örgüt, araç gereç, personel ve malvarlığı ile yürütülmesi” şeklinde tanımlamakta ve hizmetin devlet tüzel kişiliği dışında
kamu tüzel kişilerince yürütülmesi de, Fransa’nın aksine, emanet yöntemi olarak kabul
edilmektedir106. Doktrindeki diğer bir kısım yazarlar ise emanet yönteminin varlığı için
hizmetin bizzat hizmetin asli sorumlusu organ tarafından ifası gerektiğini107 savunmaktadır. Emanet yönteminde hizmetin mali külfetinin hizmetin sorumlusu ve onu ifa eden
103 ULUSOY, 2004: 31.
104 Aksi yönde bkz. Sedat ÇAL, Türk İdare Hukukunda Ruhsat, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010, s. 154 ve 160
(ÇAL, 2010).
105 Yayla’da bu konuda dolaylı emanet kavramını kullanmaktadır. YAYLA, 2009: 89.
106 ÖZAY, 1996: 250–251; ONAR, I, 1966: 43; GÜNDAY, 2003: 308. GÜNDAY emanet yöntemini “bir kamu hizmetinin devlet veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından doğrudan doğruya ve kendi örgüt ve hizmete tahsis ettikleri
ayni ve şahsi vasıtalarla gördürülmesi” şeklinde tanımlayarak yöntemin tüm kamu tüzel kişilerini içerdiğini
vurgulamaktadır.
107 ULUSOY, 2004: 32; GÖZLER, II, 2003: 346–348; KARAHANOĞULARI, 2002: 284.
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idarenin bütçesinden karşılanması ve personelinin de mezkur idarenin personeli olması
gerektiğine işaret edilmektedir108.
Öte taraftan kamu eliyle görmede sorumlu organ ile ifa eden organın farklılaşması
halinde yani hizmetin yasayla devlet veya bir kamu tüzel kişisinin uhdesine
(sorumluluğuna) bırakılması ancak bir işlemle başka bir kamu tüzel kişisine gördürülmesi
halinde yetkilendirme yönteminin varlığı düşünülmelidir. Nitekim Ulusoy ve Uz emanet
dışındaki yöntemlerin tümünü “yetkilendirme usulü” 109 başlığında toplarken; Gözler,
Karahanoğulları ve Yasin ayrıca kamu kurumu -eliyle yürütüm- usulü kavramına da
başvurmakta ve hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının yürüttüğü kamu hizmetlerini
bu başlık altında incelemektedir. Duran kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca ifa edilen kamu hizmetlerini de bu başlık altında sınıflandırmaktadır110.
Konuyu bir örnek bazında ele almak gerekirse; elektrik kamu hizmetlerinin111 yürütülmesi devlet tüzel kişiliğine bırakılmadığından emanet usulü yoktur. Bu faaliyetler yasayla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) uhdesine bırakılmıştır. Bu faaliyetler
Kurumca bizzat ifa edilseydi kamu kurumu eliyle ifa ya da dolaylı emanet söz konusu
olacaktı. Ancak EPDK elektrik kamu hizmeti alanındaki faaliyetleri bizzat ifa etmediği, hizmetleri lisans adı verilen bir işleme (= ruhsat) binaen EÜAŞ gibi bir kamu kuruluşuna ifa
ettirmekle yetkilendirme usulüne örnek teşkil edecektir. EPDK’nın aynı usulde özel hukuk
kişilerine kamu hizmeti gördürmesinde de yetkilendirme usulü vardır. Ancak 18 Aralık
1953 tarih ve 6200 sayılı Kanunla kurulan DSİ, baraj ve hidroelektrik enerji santralleri
inşa etmek, nehirleri ve bataklıkları ıslah etmek vb. gibi uhdesine bırakılan işleri bizzat
yürütmekle kamu kurumu eliyle kamu hizmeti görülmesine bir örnek oluşturmaktadır.

b. Kamu Eliyle Görmenin Ekonomik Özgürlüklerle İlişkisi
Kamu hizmetlerinin emanet veya kamu kurumları eliyle görülmesinin ya da yetkilendirme yöntemiyle bir başka kamu tüzel kişisince görülmesinin ekonomik özgürlükler bakımından değeri eşittir. Gerçekten de bir faaliyet alanında (hukuki) tekel biçiminde kamu
hizmeti tesisi/teçhizi bireylerin o faaliyet sahasındaki ekonomik özgürlüklerinin ciddi
biçimde kısıtlanmasıdır. Bu noktada (i) Anayasamıza göre bir faaliyetin kamu hizmeti
rejimi kapsamında dahi olsa hukuki tekel konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı,
(ii) Anayasamızda kamu hizmeti kılınmaya kapalı bir faaliyet sahasının olup olmadığı ve
(iii) bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesinin ekonomik özgürlükler bakımından
108 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 671.
109 Bu noktada doktrinde bazı yazarların (GÖZLER, II, 2003: 355; ATAY, 2009: 608) görevlendirme terimini
kullandıklarını, ancak bizim görevlendirme terimini yerinde bulmadığımızı belirtelim. Zira özel kişilerin kamu
hizmetinin görülmesine katılımı ancak iradi olabilir ki bu durumda da olsa olsa ‘yetkilendirme’ söz konusu olabilir. Görevlendirme terimi tercihinin yanlışlığı konusunda bkz. ÇAL, 2010, 169 vd.
110 ULUSOY, 2004: 33; Abdullah UZ, Kamu Hizmetlerinin Özel Kişilere Gördürülmesi ve Devri Bakımından
Anayasal Sınırlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s. 24 (UZ, 2011); GÖZLER, II, 2003: 351; KARAHANOĞULARI,
2002: 287; DURAN, 1982: 342–343; YASİN, 2010: 108.
111 Elektrik hizmetlerinin kamu hizmeti olmadığı konusunda bkz. Taner AYANOĞLU, “Elektrik Kamu Hizmetinden Elektrik Piyasasının Düzenlenmesine Doğru”, İHİD, C. 13, S. 1–3, Yıl 2000, (Pertev Bilgen’e Armağan), ss.
66–86, s. 72 vd. (AYANOĞLU, 2000).
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mutlak anlamda mı yoksa nispi anlamda mı bir kısıtlama olduğunun ayrı ayrı incelenmesi gerekir.
Tekel biçiminde kamu hizmeti tesisi mümkün müdür? Diğer bir ifadeyle; Anayasamızın
2001 değişiklikleri sonrası “tuhaflık” derecesinde serbest düzenlenen özel teşebbüs özgürlüğünün112 bir faaliyet alanından tamamen dışlanması, kamu hizmeti gerekçesiyle
dahi olsa, mümkün müdür? Özel teşebbüs özgürlüğünün bu düzeyde kısıtlanması mümkün olmamalıdır. Zira Anayasamızın özel teşebbüs özgürlüğüne tanıdığı normatif alanın
idare lehine bir tekel oluşturulmasına imkan tanımadığını düşünüyoruz113. Anayasamız
özel teşebbüs özgürlüğünü anayasa hukukunda bilinen karakteristik nitelikteki özel sınırlama sebepleriyle sınırlamamıştır114. Yani bu hürriyet, ancak sosyal devlet ilkesinden
mülhem bazı hükümlerle sınırlanabilecektir115. Bununla beraber Anayasayla çeşitli biçimlerde korunan ve kutsanan birey özgürlüklerinin, kısıtlı bir faaliyet alanı için de olsa,
ortadan kaldıracak düzeyde sınırlandırılması mümkün değildir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, Anayasamızın 2001 yılı değişiklikleri
sonrası sözleşme ve çalışma özgürlüklerinin bir faaliyet alanından, kamu hizmeti kurulması gerekçesiyle, dışlanabilip dışlanamayacağıdır. Anayasamızın sözleşme ve çalışma
özgürlüklerine kısıt dahi öngörmemiş olması karşısında116 kamu hizmeti kurulması sebebiyle dahi olsa, sözleşme ve çalışma özgürlüklerinin bir faaliyet alanından tümden
dışlanamayacağının kabulü gerektiğini düşünüyoruz.
Son olarak idarenin bir kamu hizmeti alanını bir özel kişiye hasredebilip hasredemeyeceğine değinmek gerekir. Bir kamu hizmeti alanı idare için dahi tekel biçiminde düzenleyemeyecekken idarenin, özel kişi (kamu hizmeti imtiyazcısı vb.) lehine bu durumu
teessüs etmesi hiç mümkün değildir. Hatta burada idarenin takdir yetkisinden de bahsedilemez. Çünkü konu, yukarıda açıklandığı üzere sözleşme ve çalışma özgürlüklerinin
bir faaliyet alanından dışlanması mahiyetinde olup siyasal olmanın ötesinde hukuksaldır,
özgürlüğe mütealliktir. İlaveten, Anayasamızın m. 167/1 hükmü de tekelleri yasaklamakta, tekel oluşmaması konusunda devlete yükümlülük getirmektedir. Bu durumda devletin/idarenin tekel oluşturması, normatif açıdan, hiç düşünülememelidir117.
Bütün bu normatif analize rağmen mevcut teknik ve ekonomik gerçekler/zorunluluklar karşısında bir faaliyet alanının idare lehine tekel biçiminde düzenlenmesi istisnai olarak kabul edilebilir. Örneğin elektrik endüstrisinde iletim yani yüksek gerilim
112 GÖZLER, II, 2003: 319.
113 Aynı yönde Cem AYAYDIN, 1982 Anayasası’na Göre Devletin Faaliyet Alanı, s. 218, 220’ye gönderme yapan
Sedat ÇAL, “Kamu Hizmeti Kavramı Üzerine Kimi Düşünceler”, Prof.Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul,
Vedat Yayıncılık, 2009, s. 1829-1906 (ÇAL, 2009). Aynı esere http://www.idare.gen.tr/cal-kh-dusunceler.pdf
adresinden ulaşılabilmektedir.
114 Bkz. TİRYAKİ, 2008: 168 vd.
115 Sosyal devlet ilkesinin özel teşebbüs özgürlüğünün kapsamına ve normatif yapısına etkisi konusunda bkz.
TİRYAKİ, 2008: 213.
116 Bkz. TİRYAKİ, 2008: 134 vd ile 159 vd.
117 YAYLA, 2009: 96. Anayasa hükmü “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme
ve kartelleşmeyi önler.” şeklindedir.
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hatlarından elektrik nakli ya da iletişim alanında telefon şebekesi işletmeciliği ya da
henüz ülkemizde uygulanmıyor olmakla birlikte demiryolu ulaşımında şebeke işletmeciliği faaliyetlerinin mevcut teknik ve ekonomik yapı/zorunluluklar (= doğal tekel hali)
karşısında tekel biçiminde ifasında bu durum söz konusudur. Ancak bu nitelikte zorunlulukların oluşmadığı, örneğin araç muayene örneği bakımından118, faaliyet alanlarında
idarece veya imtiyazcı tarafından tekel biçiminde yürütümün öngörülememesi gerekir119.
Öte taraftan, idarenin istediği her alanda kamu hizmeti kurabilip kuramayacağına
da değinmek gerekir. Kamu hizmetleri doğrudan kamu yararını temine müteallik faaliyetler olduklarından takdirinin hukuk yaratma fonksiyonu kapsamında yasama organınca yapılması gerektiğine değinmiştik. Bu konuda yasama organının sınırı ise anayasadır.
Yasama organı genellik ilkesi gereği anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konuda
kanun çıkarabileceği yani hukuk yaratabileceği için kamu hizmeti de kurabilecektir.
Anayasamızda bunu kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır120.
Son soruya gelince; kollektivist üretim ilişkilerinin benimsenmediği hukuk düzenimizde kamu hizmetlerinin kamu eliyle görülmesi usullerinde idare, taşınır ve taşınmaz
mallara ihtiyaç duyacaktır. Nitekim hizmetin yürütümü için araç, gereç, malzeme ve
ekipman edinmek yanında çok zaman taşınmaz mal da edinecek ve ayrıca işgücüne
ihtiyaç duyacaktır. İşte özel kişilerin bu ihtiyaçları sağlaması ekonomik özgürlüklerin bir
faaliyet alanından mutlak anlamda dışlanmadığını gösterir.
Kamu hizmeti yürüten idare aygıtı anılan ihtiyaçlarını kamusal ve özel usuller olmak
üzere iki biçimde elde edebilir. Kamusal edinme biçimleri bağlamında taşınmaz mallar
için istimlâk, taşınır mal ve işgücü edinimi için istimval usullerine başvurulabilir. Ancak
taşınır mal ve işgücü edinimine mahsus istimvalin olağanüstü koşullara hasredilmesi121
ile istimlâki düzenleyen 2942 s. Kamulaştırma Kanununda 4650 s. Kanunla değişik m.
8/1 hükmünün satın alma yönteminin “öncelikle uygulanma (sı) esası”nı benimsemesi, ekonomik özgürlükleri destekleyen hukuksal mekanizmalardır. Kamusal usullerin
bu ikincil ya da olağan dışılık özelliği kamu hizmeti yürüten idare aygıtını, ihtiyaçlarını
karşılamak için özel hukuk usulleri kullanmaya sevk etmektedir. Bu yöntemlerin önde
geleniyse sözleşme yöntemi122 olup ekonomik özgürlüklerin de önde gelenlerindendir.
Gerçekten de idare organları kamu hizmeti yürütümünde ihtiyaç duydukları kırtasiye
malzemesinden, temizlik işlerine, güvenlik hizmetlerinden ekipman teminine her türlü
ihtiyaçları için özel kişilerle sözleşme yapmak yöntemini tercih etmektedir. Bu sözleşmelerin en önemli özelliği özel hukuk kurallarına tabi olmalarıdır123. Bu nitelikteki sözleşmeler genel bir başlık, kamu alımları başlığı, altında toplanmaktadır. Bu yöntemin ve
118 Bu konuda bkz. Sedat ÇAL, “Araç Muayene Hizmetinin ‘Özelleştirilmesi’”, AÜHFD, Cilt 57, Sayı 2, 2008, s.
63-113, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/262/2342.pdf >
119 Aksi görüş için bkz. ATAY, 2009: 589.
120 Aynı yönde bkz. YAYLA, 2009: 87.
121 GÜNDAY, 2003: 253.
122 KARAHANOĞULLARI, 2002: 310.
123 Ali ULUSOY, Konuşma Çözümleri, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, II, Bildiriler Tartışmalar, 26 Mart 2004, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, s. 86.
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uygulamaların temel dayanakları ise 2886 s. Devlet İhale Kanunu, 4734 s. Kamu İhale
Kanunu ve 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunudur.
Sonuç olarak kamu hizmetlerinin kamu eliyle tekel biçiminde görülmesi ancak istisnai hallerde mümkün olup esasen tekel oluşturulması mümkün değildir. Bir kamu hizmetinin kamu eliyle görülmesi halinde ise o faaliyet alanı ekonomik özgürlükler bakımından
nispi anlamda kısıtlanmaktadır. Bu çerçevede özel teşebbüs hürriyeti diğerlerine yani
mülkiyet, sözleşme ve çalışma özgürlüklerine göre daha fazla kısıtlanmış olmaktadır.

Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Eliyle Görülmesi
Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ekonomik düşünce ve o çerçevedeki sosyoekonomik gerçekleşmelerin hukuk düşüncesine ve uygulamasına etkisi kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesinde bir gerileme olarak yaşanmıştır. İki dünya savaşı
arasında ve sonrasında Avrupa’daki millileştirme hareketleri124 ve müdahaleci/Keynesyen devlet anlayışının çıktıları (= KİT’ler ve BİT’ler) kamu hizmeti ifasında idareyi başat
role kavuşturmuştur. Bu dönem ülkemizde Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile başlamış
ve KİT’lerin kurulması ve yabancı imtiyazların satın alınması şeklinde sürmüştür. Ancak 1970’li yıllarda yaşanan ekonomi fikriyatındaki dönüşümün de etkisiyle yaygınlaşan
özelleştirmeler mevcut durumu değiştirmiştir. Gerçekten idarenin olanaklarının bazı
hizmetlerin yürütümüne gereğince yetmemesi, ekonomi ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeler (= doğal tekel kavramı ve üretim teknolojileri ile iletişim (bilgisayar) ve ulaşım
teknolojilerindeki değişim) kamu hizmetlerinin yürütümüne özel kişilerin daha fazla katılması taleplerine kaynaklık etmiştir125.
Özel kişilerin kamu hizmeti görülmesine katılması, hizmetin asli sahibi ve sorumlusu
idarenin ikame edilmesi mahiyetinde olduğundan, ancak ilgili kamu tüzel kişisinin iradesiyle mümkündür. Bu irade hukuk düzeninde iki şekilde tezahür edebilir; statü ilişkisi
kurulması veya sözleşme ilişkisi kurulması126.
Kamu hizmetinin özel kişilerce yürütülmesi ilişkisinin kurulması idareyle özel kişinin
iradesinin uyuşması esasına tabidir. Bu sebeple kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından görülmesinde üstlenmenin gerçekleşmesi için hizmetin asli sahibi ve sorumlusu idarenin iradesi yanında özel kişinin iradesi de gerekir. Bu durumda her iki irade
de gerek şart niteliğine bürünür. İlaveten bu iradelerin uyuşumunun şekli de önemlidir.
Gerçekten de kamu hizmeti hukukunun özel hukuktan farkı olarak özgürlüklere getirdiği
kısıtlar yanında, idarenin kullanabileceği kamu gücü ve ayrıcalıklarına katlanma yükümü de özel kişinin iradesini önemli kılmaktadır127.
124 AZRAK, 1976: 111 vd.
125 Aynı yönde GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 679–680.
126 Turgut TAN, “İdare Hukuku Açısından Yap İşlet Devret Sözleşmesi”, Yap İşlet Devret Modelinin Uygulanmasından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu, 19 Haziran 1996, Ankara, ss. 23–40, s. 28 (TAN,
1996); GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 676; GÖZLER, II, 2003: 353; YAYLA, 2009: 91. KARAHANOĞULLARI, 2002:
317.
127 Bu nedenle idarenin iktisadi nitelikli kamu hizmetlerinin yürütümünde sözleşme ilişkisine başvurmasının
daha yerinde olacağı savunulmuştur (KARAHANOĞULLARI, 2002: 318, TİRYAKİ, 2008, 278). Aksi yönde görüş
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Özel Kişilerin Statü İlişkisi Kapsamında Kamu Hizmeti Görmesi
Özel hukuk kişilerinin statü ilişkisi çerçevesinde kamu hizmeti görmesi, ruhsat usulü
kapsamında değerlendirildiği128 gibi birden çok usul çerçevesinde de129 değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda ruhsat usulüne özel hukuk tüzel kişisi kurma ve kamuya yararlı
faaliyette bulunan özel kişiler başlıkları da eklenmektedir. Biz çalışmamızda yöntemlerden çok ortak unsurlara ve öne çıkan niteliklere değinmeye gayret edeceğiz.
İdarenin bir kişiye talebi olmaksızın kamu hizmeti gördürmesi, kamu hizmeti
hukukunun birey özgürlükleri ve özellikle de ekonomik özgürlüklerle çatışması
nedeniyle mümkün değildir. Kamu hizmeti hukukunun bu özelliği özel kişilerin kamu
hizmeti üstleniminde ilgilinin talebini zorunlu hale getirmektedir130.
İdarenin özel hukuk kişilerine kamu hizmeti gördürebilmesi, ya da özel hukuk
kişilerinin kamu hizmetinin görülmesine katılması ancak kanunun öngörmesiyle

için bkz. Sedat ÇAL, “Kamu Hizmeti: Bir Tanım Denemesi”, GÜHFD, C. XI, S. 1-2, Y. 2007, ss. 599-655, s. 619
(ÇAL, 2011). Gerçekten de kamu hizmetine sözleşme ilişkisi kapsamında katılım hem ekonomik özgürlükler bakımından hem de ilgilinin iradesinin hem hazırlık sürecindeki işlemlere hem de hizmetin yürütümü aşamasında
ortaya çıkacak ihtiyaçlara binaen yapılması muhtemel değişikliklere katılımı bakımından daha değerlidir. Zira
statü ilişkisi başvuru yapılması ve gerekli belgelerin sunulmasından ibaret biçimde bireyi/istekliyi pasif konumda tutarken; sözleşme ilişkisi ilgilinin her aşamada sürece katılımını ve rızasını gerektirmektedir. Giderek yap
işlet devret modelinin enerji sektörü tecrübesi babında sözleşme usulünün yetersiz ikincil düzenleme ve yanlı
uygulamalarının sonucu ortaya çıkan kamu zararlarının bir hukuksal müesseseye mal edilmesinin kabul edilmezliğini de vurgulamak gerekir. Bizim sözleşme ilişkisini tercihimiz doktrinde eleştirilmiştir. Buna göre “kamu
hizmeti anlayışına dayanılarak, özel kişilerin bu türden hizmetleri yürütebilmesi bakımından ‘ilgilinin iradesi’ gerekçesiyle ruhsat kavramının dışlanmasında mantık” görülememiş ve giderek “konunun ne denli olumsuz sonuçlara yol açabileceği hususu” dikkate alınarak “isabetsiz ve yerinde olmayan bir görüş” nitelemesine gidilmiştir
(ÇAL, 2010: 158). Halbuki yazarında alıntıladığı üzere biz ruhsat usulünü kamu hizmetinin görülme usullerinden
biri olarak benimsiyor ve bu çalışmada dahil eserlerimizde kullanıyoruz. Ancak iki yöntem arasında yukarıda
yaptığımız açıklama tahtında sözleşme usulünün ekonomik özgürlüklerin korunması bakımından birey açısından tercih edilir olduğunu düşünüyor/savunuyoruz. Giderek yazarın “ruhsat altında görülen etkinlikler kural
olarak özel hukuk tahtında yürütülen etkinlikler olmak gerektiği gibi…” (ibid, s. 159) “tüm bu görüşler çerçevesinde özetle değinmek gerekirse, idareye tanınan ruhsat verme yetkisinin zabıta gücüne yönelik bir yetki olduğu,
yani kolluk niteliğinde bulunduğu hususu ortaya konabilecektir” (ibid, s.142) ifadeleriyle bize yönelttiği “ruhsat
kavramının dışlanması” eleştirisinin, kendisinin ruhsat kavramını kamu hizmeti alanından dışladığı sonucuna
ulaşmakla, bize yönelttiği eleştiriyle çeliştiğini düşünüyoruz.
128 KARAHANOĞULLARI, 2002: 318. Burada kamu hizmeti ruhsatları ile kolluk ruhsatlarının bir diğerinden
farklı olduğuna değinmek gerekir. Biz bu çalışmamızda ruhsat tabiriyle kamu hizmeti ruhsatlarını kastetmekteyiz. Ayrıca ilave etmek gerekir ki Türk idare hukukuna iktisadi rasyonalite bağlamında velûd katkılar sunan
ÇAL “öğretinin zihinsel arka planındaki kamu hizmeti algılamasına dayalı olarak (kamu hizmetiyle) ruhsatla
bağlantı kurmaya yönelik bir yaklaşıma geçmesinin isabetsiz” (s. 157) olduğunu ve “iki ayrı tür ruhsat yaklaşımını benimse”mediğini (s.156) ifade ederek, öğretide benimsenen kamu hizmeti görülmesine mahsus ruhsat
kavramını reddetmekte ve “… ruhsat (konusunda) ayrılık gayrılık yoktur, özetle ruhsat ruhsattır” görüşünü
benimsemektedir (ÇAL, 2010: 156, 157, 136 ve 146). Bu yaklaşımın değerlendirilmesi bu çalışmanın sınırları
dışındadır. Ancak, şu tespite yer verelim ki, kamu hizmetinin tanımı ve unsurları bakımından farklı düşünen ve
niteliği gereği kamu hizmeti yaklaşımını benimseyen yazarın kamu hizmetinin görülmesi usulleri bakımından
doktrinle hemfikir olması zaten beklenemeyecektir.
129 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 676; GÖZLER, II, 2003: 353.
130 ÖZAY, 1996: 255; ULUSOY, 2004a: 68; GÖZLER, II, 2003: 355. Devlet tüzel kişiliği veya kamu idarelerinin
tamamen kamu malı ve kamu kaynaklarıyla bir özel hukuk tüzel kişisi kurup onu bazı kamu hizmetlerini görmekle görevlendirmeleri usulünü ihmal edilebilir bir istisna olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.
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mümkündür131. Yukarıda işaret edildiği üzere tüm faaliyetler kural olarak serbesttir, yani
özel girişim ve diğer ekonomik özgürlükler alanındadır. Ancak kanun, bu faaliyetlere
kamu hizmeti sıfatını giydirebilir. Bu durumda da aksi belirlenmemişse faaliyeti yürütmek ve sorumluluğunu taşımak idarenin uhdesindedir. Özel hukuk kişilerinin hizmetin
yürütümüne katılması kapsamında idare, ilk evvel bu kişilerin sahip olması gereken şartları önceden objektif hukuksal işlemlerle belirli ve özel kişiler için bilinebilir kılacaktır.
İdarece, ilgilinin o kamu hizmetini yürütebilecek yeterlilikte olduğunu ispata matuf talebi üzerine yetkilendirme yapılabilecektir. İdarenin bu işlemi doktrinde “izin/idari izin”
olarak nitelendirilmektedir132. Bu işlemin konusu bakımından şart işlem olduğu savunulabilir. Nitekim izin işlemiyle birlikte özel kişi artık yeni bir hukuki statü kazanmakta; yeni
haklara ve yükümlülüklere sahip olmakta, statüsü özel hukuktan farklılaşmaktadır. Bu
cümleden olarak idare, özel hukuk kişisi ve faaliyetleri üzerinde içselleştirilmiş133 yoğun
bir denetim, kamu hizmeti hukukundan kaynaklanan gözetim ve yönlendirme yetkilerine sahip olacak, ilgili de bunlara rıza gösterecektir. İdare, yürütülen kamu hizmetiyle
ilgili olmak kaydıyla hizmetin her noktasına nüfuz edebilecektir 134. Öyleyse idarenin
kamu hizmeti alanlarında ruhsat yöntemiyle faaliyet gösteren özel teşebbüsleri, içkin
yani faaliyetin her noktasına nüfuz eden yoğun bir denetime tabi tutması mümkündür135.
Ruhsat usulü çerçevesinde kamu hizmeti gören özel teşebbüsün en temel hakkı ise belli
bir gelir elde etmektir ki bu da özel kişinin kâr elde etme amacı olarak idarenin tarifeleri düzenleme yetkisine tabi olacaktır136. Ancak bu yaklaşım doktrinde eleştirilmiştir137. Örneğin
Çal, rekabetin söz konusu olduğu alanlarda kamu hizmeti yürütücüsüne kâr garantisi verilmesini eleştirmektedir. Öte taraftan yazar rekabet eksikliği veya sair nedenlere dayalı olarak idarenin tarifeler üzerinden fiyatlara müdahalesinin söz konusu olması durumunda ise
131 Aksi yönde bkz. ÇAL, 2010: 170.
132 ÖZAY, 1996: 255; GÖZLER, II, 2003: 355; KARAHANOĞULLARI, 2002: 319.
133 İdarenin ruhsat usulü bakımından, içkin ve faaliyetin her noktasına nüfuz edebilen yetkilere ancak virtüel
kamu hizmeti olması durumunda sahip olabileceği de savunulmuştur. (ÖZAY, 1996: 256) Fransız hukukunda
ortaya çıkan virtüel kamu hizmeti teorisine göre “bir faaliyet, idare tarafından görülmese de eğer yeterince
açık bir kamu yararı niteliği gösteriyorsa, kamu hizmeti sayılır” (Nuri YAŞAR, “Kamu Hizmeti, Virtüel Kamu
Hizmeti ve 1999 Anayasa Değişikliği”, İHİD, Yıl 2000, C.13, S. 1-3, ss. 442–452, s. 445 (YAŞAR, 2000)). Bizce
virtüel kamu hizmetleri teorisinin kabul edilmesi mümkün değildir. Zira özgürlükler ve özellikle özel teşebbüs
özgürlüğü idarenin takdir yetkisine emanet edilemeyeceği gibi kamu hizmeti kurma yetkisi de idareye teslim
edilemez. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. TİRYAKİ, 2008: 279 vd.
134 ULUSOY, 2004: 38; KARAHANOĞULLARI, 2002: 320.
135 Karşı görüş için bkz. ÇAL, 2009: 51 vd. Yazar doktrinde genel olarak içkin ya da yoğun denetim olarak adlandırılan ameliyenin faaliyet üzerinde kolluk yetkisi kapsamında icra edilenden farklı olduğunu “bu defa daha
kapsamlı ve ayrıntılı biçimde tatbik ediyor olması” şeklinde ikrar ederken” kamu hizmeti sayılan faaliyetlerde
sözü edilen bu “içerik” denetimi, bir kolluk faaliyeti olmaktan öte gitmemektedir” (ÇAL, 2009: 51) sonucuna
ulaşmaktadır. Mamafih yazar kamu hizmetini teşhis için faaliyetin niteliğine dayanıyor olduğundan idarenin
denetim faaliyetinin yoğunluğuna sonuç bağlama gereği duymamaktadır. Gerçekten de kamu hizmeti ile kolluk
faaliyetlerinin ayrım kriterinin idarenin yetkilerinin niceliğine dayandırılıyor olmasında bir yetersizlik olduğu
kabul edilmelidir. Biz de bu sebeple kamu hizmeti kolluk ayrımının ancak hukuksal statüye müteallik olması
gerektiğini düşünüyoruz. Yani ayrım niceliksel değil niteliksel bir kritere bağlanmak gerekir.
136 ÖZAY, 1996: 256.
137 ÇAL, 2010: 199.
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“doğal olarak anılan tarifelerin özel girişimcinin maliyetlerinin üzerinde belirli bir kar elde
edebilmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiş” olmasını savunmaktadır138. Bizim
gelir garantisinden kastımız da bu ikinci duruma mütealliktir. Kamu hizmeti görülmesi usulüne özellikle rekabet ortamı içinde katılan bir özel hukuk kişisine kar garantisi verilmesinin
mümkün olmaması gerekir. Ancak piyasa için rekabet (competition for market) kurgusu
kapsamında özel hukuk kişilerine açılan kamu hizmeti alanlarında, elektrik dağıtım, cep
telefonu veya kablo telefon şebekesi işletilmesi gibi alanlarda yazarın deyimiyle “belirli bir
kar elde edilebilmesine olanak sağlanmasını” savunmaktayız. Zira ekonomik özgürlükler
bakımından esas olan serbest girişim ve engellenmemektir, kayrılmak değil.

Özel Kişilerin Sözleşme İlişkisi Kapsamında Kamu Hizmeti Görmesi
Özel kişilerin sözleşme ilişkisi kapsamında kamu hizmeti yürütümünü üstlenmesi usulü
olarak imtiyaz usulü öne çıkmaktadır. Ancak bunun yanında iltizam, müşterek emanet,
vekâlet/idare hesabına yönetim gibi sözleşme usullerinin olduğuna da işaret etmek
gerekir139.
Kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından sözleşme ilişkisi çerçevesinde görülmesi
usullerinin tümünde ortak özellikler; (i) taraflardan birinin sözleşmeye konu kamu hizmetinin asli sahibi ve sorumlusu kamu otoritesi olması, (ii) sözleşmenin konusunun bir
kamu hizmetinin ilgili kamu idaresince belirlenen esaslara göre yürütülmesi şeklinde
belirlenebilir140.
Kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından sözleşme ilişkisi çerçevesinde görülebilmesi
için yargı organları açık yasal dayanak aramaktadır. Nitekim Gözübüyük&Tan’ın örneklediği çeşitli olaylarda yargı organları kamu hizmetinin sözleşme usulüne konu yapılabileceğine ilişkin yasal dayanak aramıştır141.
Bir diğer husus, sözleşmenin idare tarafında sadece devlet tüzel kişiliği veya yerel
yönetimlerin mi olabileceği yoksa kamu kurumlarının da bu mahiyette sözleşme tarafı olup
olamayacaklarıdır. Doktrinde kamu kurumlarının bu usule başvuramayacakları ileri sürülmektedir142. Sözleşme usulünün başat uygulaması olan imtiyazın idari-sınai-ticari kamu hizmetleri ayrımı olmaksızın uygulandığı görülmektedir143. Örneğin 4/2/1924 tarihli ve 402
sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda da değişiklik yapan 12/5/2001 tarihli ve 4673 sayılı
Kanunla (RG: 23/5/2001 – 24410) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, önceden Ulaştırma
Bakanlığınca akdedilen imtiyaz sözleşmelerini imzalamaya yetkili kılınmıştır. Böylece sözleşmenin idare tarafında kamu idareleri ve kamu kurumlarının olabileceği söylenebilir. Ayrıca
değinilmesi gereken bir husus da sözleşmecinin gerçek veya tüzel kişi olmasının mümkün
olmasıdır. Ayrıca sözleşmeci özel kişi ya da kamu tüzel kişisi de olabilir.
138 ÇAL, 2010: 199.
139 TAN, 1996: 32; GÖZLER, II, 2003: 361.
140 GÖZLER, II, 2003: 358–361.
141 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 679- 686. Aynı yönde KARAHANOĞULLARI, 202: 338.
142 GÖZLER, II, 2003: 358; DURAN, 1982: 331.
143 KARAHANOĞULLARI, 2002: 322.
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Kamu hizmetlerinin sözleşme ilişkisi çerçevesinde görülmesi usulünde imtiyaz dışındaki usuller bir faaliyetin icrası ya da işletilmesini konu edinirken imtiyaz bakımından kamu hizmetinin kurulması da kapsama dahil edilebilmektedir144. İmtiyaz yönteminin
önde gelen niteliği imtiyazcıya (imtiyaz alana) tekel hakkı bahşetmesidir 145. Gerçekten
de idare bir kamu hizmeti alanında kendisine tanınan tekel yetkisini imtiyaz yöntemiyle özel kişiye devredebilmektedir. Ayrıca imtiyazcıya tekel yetkisinin tanınmadığı
durumlarda aynı faaliyeti yürüten diğer girişimcilerden farklı (ayrıcalıklı) muamele yapılması olağan sayılmıştır. Nitekim AYM;
“İmtiyaz sözleşmelerinde, kamu yararıyla özel çıkarın bağdaştırılması için idareye
imtiyazlı şirket üzerinde gözetim ve denetimi sağlayacak yetkiler tanınması, imtiyaz
sahibine de kimi güvenceler verilmesi gerekmektedir. İmtiyazlı şirketin, yüklendiği
hizmeti, sözleşmenin hüküm ve şartları ile kamu hizmetinin genel ilkelerine göre yerine
getirme yükümlülüğü, buna karşılık, sözleşmenin mali dengesinin korunmasını ve
sağlanmasını isteme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca idare tarafından şirkete imtiyazlı hizmetle ilgili taşınır ve taşınmaz mallar, araç ve gereçler de sağlanabilmektedir. Ancak,
bunlardan kamu malı niteliğinde olanların, yalnız hizmete tahsis edilmiş sayılacağı fakat
tasarruf edilemeyeceği açıktır. İmtiyazı alan, bu tür haklardan yararlanacağı gibi genellikle o konudaki tekelden de yararlanabilecektir. İdare aynı konuda başkasına imtiyaz
ve çalışma izni vermemeyi kabul edebileceği gibi imtiyaz sahibine, kamu malları üstünde
ve altında tesisler yapmak için bayındırlık imtiyazları veya irtifak hakları da tanıyabilir” 146
sonucuna ulaşmıştır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere 2001 Anayasa değişiklikleri
sonrası hukukumuzda idareye veya imtiyazcıya tekel nitelinde kamu hizmeti gördürülmesi zorunluluklar hariç düşünülmemelidir.
Kamu hizmetlerinin sözleşme ilişkisi çerçevesinde yürütülmesi bakımından önemli
bir sorun da sözleşmeyle yürütülecek hizmetin tabi olacağı hukuk sorunudur. Bu sözleşmeye göre yürütülen kamu hizmetinin rejiminin de idare hukuku olduğu anlamına gelmez.
Sözleşme ilişkisi kapsamında yürütülen hizmetin hukuki rejimi yürütülen faaliyete kanunla öngörülen hukuki rejimdir. Yürütülen hizmet sınai ve ticari kamu hizmeti ise hizmet
özel hukuka, yok idari bir kamu hizmeti ise idare hukukuna tabi olacaktır. Bu cümleden
olarak özel kişilerin sözleşme ilişkisi çerçevesinde sadece sınai ve ticari kamu hizmetleri
değil idari kamu hizmetleri de görebilecekleri sonucuna ulaşmaktayız. Araç muayene
hizmetleri bu bakımdan kıymetli bir örnektir147.
Kamu hizmetlerinin sözleşme ilişkisi çerçevesinde görülmesi rejimi bakımından imtiyaz usulü tek yöntem midir? Başka isimlerde ve başka unsurlardan oluşan idari veya
özel hukuk sözleşmeleriyle özel kişilere kamu hizmeti gördürülebilir mi? Bu konuda
Gözler ve Gözübüyük&Tan şekil serbestîsi ilkesi çerçevesinde mevcut sözleşmelerin
144 Burada Fransız hukukunda yapılan bayındırlık imtiyazı ayrımını hukukumuzda büyük ölçüde ihmal edildiğinden dikkate almıyoruz. Nitekim bu kavram hukukumuzdan silinmek üzeredir. GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 695.
145 DURAN, 1982: 337; KARAHANOĞULARI, 2002: 323;
146 E. 1996/63, s. 131–132.
147 ÇAL, 2008.
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tadadi olduğunu savunmaktadır148. Gerçekten de kamu hizmetini kuran yasama organının bu faaliyetlerin görülme usulünü belirlemede sınırlı olmaması gerekir. Öyleyse yasama organı, Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla, faaliyetin karakteriyle uyumlu yeni
sözleşme tipleri benimseyebilir149.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler birer idari sözleşme150 olup
idare hukukuna ve idari yargıya tabidir. Peki, idari rejime dâhil bu sözleşmelerde hukuki
rejim farklılaştırmasına gidilebilir mi? Bu konuda Anayasa Mahkemesi E. 1994/43 s. kararında kullandığı;
“Yasa’ya göre yapılan görevlendirme ve işletme hakkının devri sözleşmelerinin de
kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinden başka bir şey olmadığı görülür. …/ Oysa Anayasa
yargısı alanında bir hizmetin “kamu hizmeti”, bir sözleşmenin de “imtiyaz sözleşmesi”
olup olmadığı yasaya değil, niteliğine bakılarak saptanabilir. Eğer bir kamu hizmeti uzun
süreli olarak özel girişime gördürülecekse, düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir. Yasal düzenlemeler bu niteliği değiştirici etki yapamaz.” 151
ifadeleriyle özel kişilerin kamu hizmetini sözleşme usulüyle görmesini imtiyaz
usulüyle eşleştirmiştir152. Anayasa Mahkemesinin bu eşleştirmesi bizce doğru değildir.
Anayasamızda kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesi bakımından imtiyaz usulüne atıf yapan hükümler153 bulunmakla birlikte bunlar yasa koyucu için yöntem sınırı
teşkil etmez. Yasama organı sözleşmenin unsurlarını değiştirerek, çeşitlendirerek yeni
sözleşme biçimleri kurabilir. Aksi yaklaşım yasama yetkisinin genelliği ilkesine aykırı
olacaktır. AYM’nin normatif dayanak olmadan yasa koyucuyu imtiyaz yöntemine hapsetmesi doğru değildir. Nitekim yasama organı, yetkisine yapılan bu denli sınırlama
148 GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 691; GÖZLER, II, 2003: 368–369.
149 YAYLA, 2009: 90.
150 Bu sözleşmeler idari sözleşmelerin (i) taraflardan birinin idare olması ve (ii) sözleşmenin konusunun kamu
hizmetinin yürütülmesine ilişkin olması şeklindeki iki ‘yeter şartı’ sağlamaktadırlar. GÖZLER, II, 2003: 360–361;
KARAHANOĞULLARI, 2002: 326.
151 E.1994/43, s. 302, 303. Mahkeme bu yaklaşımını diğer kararlarında da sürdürmüştür. Nitekim Mahkeme E.
1994/71 s. kararında yer verdiği “Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel kişiye devretmek olan sözleşmeler “kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır.” (E.1994/71, s. 164) ifadeleriyle E. 1994/70 sayılı kararındaki “Gerçekten de, kamu hizmetinin özel teşebbüse gördürülmesine ilişkin olan ve
yönetime üstünlük tanınan, koşullarını Ulaştırma Bakanlığının belirleyeceği sözleşmeler imtiyaz sözleşmeleridir. …
Kaldı ki, nitelikleri gereği idarî olan sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine bağlı tutularak idarî yargı denetiminin
dışına çıkarılması veya nitelikleri gereği imtiyaz sözleşmesi olan sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi kabul edilmemesi Anayasa’ya aykırılık oluşturur.” (E. 1994/70 s. 415) ifadeleriyle bunu göstermektedir.
152 Aynı yönde görüşler için bkz. KARAHANOĞULLARI, 2002: 333; ULUSOY, 2004: 64; Lütfi DURAN, “Yap
İşlet Devret”, AÜSBFD, C.46, S. 1–2, Yıl. 1991, ss. 147–170, s.161 (DURAN, 1991). Bu konuda ayrıca bkz. Turgut
TAN, “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap İşlet Devret Modeline”, AÜSBFD, C.47, S. 3–4, Yıl. 1992, ss. 307–325, s.
318 vd (TAN, 1992a). Aksi yönde görüş için bkz. GÖZÜBÜYÜK&TAN, 2006: 571; TAN, 1996: 28; GÖZLER, II, 2003:
372–374. Yahya ZABUNOĞLU, “Yap İşlet Devret Konusunda Yasal Düzenleme Örnekleri ve Yargı Kararlarının Işığında Yeni Bir Düzenleme Modeli”, Yap İşlet Devret Modelinin Uygulanmasından Ortaya Çıkan Sorunlar ve
Öneriler Sempozyumu, 19 Haziran 1996, Ankara, ss. 45–54, s. 53 (ZABUNOĞLU, 1996).
153 M. 155/2 hükmünün ilk şekli “Danıştay … imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek…” biçimindeyken
hüküm 1999 yılı değişiklikleri sonrası “Danıştay … kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri
hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek” biçimine dönüşmüştür.
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karşısında 1999 yılında kamu hizmetleri, görülüş usulleri ve yargı organlarının yetkilerini Anayasa değişikliğiyle yeniden düzenlemiştir. Bu kapsamda Anayasanın 47 nci
maddesine 4 üncü fıkra olarak “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırabileceği veya devredebileceği kanunla belirlenir”
hükmü eklenmiştir. Hüküm birçok açıdan incelenmiş154 olsa da hükmün kamu hizmetinin tanımı bakımından yeni bir açılım getirmediği söylenebilir.155 Ancak doktrin hükmün
kamu hizmetinin görülüş usulleri bakımından, özel hukuk sözleşmesiyle kamu hizmeti
gördürülebilmesi bakımından bir değişiklik getirdiğinde uzlaşmıştır156. Biz hükmün ilk el
amacının/konusunun bu olduğunu, zira kamu tüzel kişileri tarafından görülen yatırım
ve hizmetlerin kamu hizmetlerini evleviyetle kapsadığını, ancak daha öteye giden bir
etkisi/ hukuki konusu da olduğunu düşünüyoruz.
Kurucu iktidar Anayasa değişikliğiyle Mahkemeye katmerli bir tepki vermiştir. Buna
göre; yasa koyucu özel hukuk sözleşmeleriyle kamu hizmeti gördürme imkanına kavuşmuştur. Bu AYM’nin çeşitli kararlarında geliştirdiği kamu hizmeti görülmesine ilişkin
sözleşmelerin özel hukuka tabi kılınamayacağı yönündeki içtihadına tepkidir. Ancak bizce daha da önemlisi hüküm, kamu tüzel kişilerince yürütülen yatırım ve hizmetlerden bir
kısmının kamu hizmeti olup olmadıklarını tayin yetkisinin yasama organında olduğunu
izhar etmektedir. Bu da AYM’nin objektivist kamu hizmeti içtihadına tepkidir. Böylece
kurucu iktidar yeni bir kamu hizmeti kurulması ya da mevcut bir kamu hizmetinin bu
statüden çıkarılması yetkisini yasama organına bırakmıştır.
Hükmün anlamı konusunda kamu tüzel kişilerinin yürüttükleri yatırım ve hizmetlerin
kamu hizmetlerini de kapsayacağını dikkate alarak bunların (= kapsama dahil olan kamu
hizmetlerinin) özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesine matuf olmasıyla yetinmeyip
yasama organına geniş anlamda kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini kamu hizmeti olan
ve olmayan faaliyetler diye ikiye ayırma imkanı tanıdığını hangi gerekçeye dayandırıyoruz. Bu konuda öncelikle Anayasa koyucunun abesle iştigal etmeyeceği ilkesini yaslanmaktayız. Buna göre; aynı Anayasa değişikliği kapsamında 125 inci ve 155 inci maddelerde “kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri (nde) ” ibaresi kullanıldığı
halde 47 nci maddede “…yatırım ve hizmetler” ibaresinin kullanmış olmasının yani ifade
farklılığının özel bir anlamı olması gerekir. Bu farklılığın amacının Anayasa koyucunun
geniş anlamda kamu tüzel kişilerince yürütülen kamu hizmetlerini özel hukuk sözleşmeleriyle gördürme isteği yanında özel hukuka tabi tutulabilecek faaliyetleri kamu hizmeti
olan faaliyetlerden ayırma konusunda yasa koyucuya takdir yetkisi tanımak olduğunu

154 Anayasa değişikliği öncesindeki durum için İl Han ÖZAY, “Yap İşlet Devret Modeli ve Yarattığı Sorunlara Çözüm
Önerileri”, Prof. Sahir Erman’a Armağan, İÜHF Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, No: 8, İstanbul, 1999,
ss. 629–637 (ÖZAY, 1996a). Hükmün incelenmesi için özellikle ULUSOY, 2001; YAŞAR, 2000; Sedat ÇAL, “Anayasa
Değişikliği Sonrasında Kamu Hizmeti Kavramının İrdelenmesi”, AÜHFD, Yıl 2002, C. 51, S. 2, ss. 163–197, (ÇAL, 2002)
155 ULUSOY, 2001: 9,
156 ULUSOY, 2001: 10; ÇAL, 2002: 189; KARAHANOĞULLARI, 2002: 339; GÖZLER, II, 2003:408; AYANOĞLU,
2000: 67
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düşünüyoruz. Buna ilaveten m. 47/4 hükmünün m. 47/3’e eklenen hükümle157 birlikte
düşünülmesinin de bizi geniş anlamda kamu tüzel kişilerince yürütülen bazı yatırım ve
hizmetlerin özelleştirilmesine kapı araladığı158 sonucuna ulaştıracağını159 düşünüyoruz.
Ayrıca kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle görülmesinin ancak istisnaen
kabulü gerektiğini, bu iki rejim arasında kan uyuşmazlığı olduğunu savunuyoruz. Bu sebeple hükmün esas amacının kamu hizmetlerini özel hukuk sözleşmeleriyle gördürülmesi olamayacağını düşünüyoruz. İlaveten kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleriyle
görülmesinin idarenin fiili eksikliğini ikame eden içkin gözetim ve denetim yetkilerinin
varlığı ve etkililiği bakımından sorun oluşturacağını düşünüyoruz. Son olarak özel hukuk
sözleşmeleriyle görmenin bireyler bakımından kamu hizmetinden yararlanan ve tüketici
sıfatlarını birlikte oluşturduğunu ve bu kapsamda koruma rejimlerinin örtüşmemesinin
idareyi özel kişinin faaliyetlerinden sorumlu olduğu halde rücu usulünü uygulayamadığı
sorunlu bir hukuki ilişkiye dahil etmiş olacağını dikkate alarak bu sonuca ulaşıyoruz160.
Anayasa değişikliği sonrasında uzun bir süre özel hukuk sözleşmesiyle yürütülen
kamu hizmetleri olmamıştır161. Yani Anayasa değişikliğinin etkisi 3996 s. Kanun’un Geçici
1 nci maddesinde 21/01/2000 tarih ve 4501 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan
değişiklikle 3096 sayılı Kanun’a göre imzalanmış ve imtiyaz sözleşmesi tahtında işlem
gören sözleşmelerin özel hukuk sözleşmesi olarak yeniden imzalanmasından ibaret
kalmıştır. Ancak son yıllarda birçok altyapı yatırım ve hizmeti özel hukuk sözleşmeleriyle
görülür hale gelmiştir. Öte taraftan 4749 s. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanun’un 13 üncü
maddesiyle eklenen madde hükmüyle, diğerlerinin yanında, 3996 s. Kanun kapsamında
yapılacak yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmelerinin, özel hukuk sözleşmelerinin, süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idareler tarafından devralınmasının
öngörülmesi hâlinde, söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar
da dâhil olmak üzere mali yükümlülüklerin Hazine Müsteşarlığınca üstlenilmesine imkan
tanınmış ve bu husustaki 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Yönetmeliği (19/04/201428977s. RG) yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin geçici maddesiyle de dayanak Kanun’un
yürürlük tarihinden sonra imzalanan sözleşmelerin borç üstlenim ayrıcalığından yararlanmasına imkân tanınmıştır. Böylelikle yap işlet devret sözleşmeleri bakımından hem
özel hukuk statüsü hem de ilgili borcun hazine garantisi altına alınması imkânının yasal
157 “Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.”
158 YILDIRIM “bazı hizmetleri kamu hizmeti olmadan çıkarmada ölçüt…” ifadesiyle hükmü bizim gibi anladığını
düşündürtmektedir. YILDIRIM, 2001: 43.
159 Gerçekten de TÜRK, 47. maddeye eklenen fıkraların birbirinin devamı niteliğinde olduğunu ve kamu hizmetlerinin değil onları da içerecek şekilde tüm hizmetlerin kastedildiğini, burada idareye çeşitli seçenekler
sunulmasının amaçlandığını ifade ederek bazı açılardan bizim yorumumuzu desteklemektedir. Hikmet SAMİ
TÜRK’ün Konuşma Çözümleri, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, II, Bildiriler Tartışmalar, 26 Mart 2004, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, s. 81–83.
160 Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar için bkz. TİRYAKİ, 2008: 283-289.
161 ULUSOY, 2004: 37.
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dayanaklarının tamamlanmasıyla 1999 yılında yapılan Anayasa değişikliği tam işlevsel
hale getirilmiş olmaktadır162.

Kamu Hizmetinin Özel Kişiler Eliyle Görülmesinin Ekonomik Özgürlüklerle
İlişkisi
Özel kişilerin ekonomik özgürlükleri, faaliyet gösterdikleri alanın hukuksal niteliği, yani
kamu hizmeti alanı mı yoksa özel hukuk alanı mı olduğuyla doğrudan ilgilidir. Bir faaliyet
alanında kamu hizmeti kurulması o faaliyetin tabi olacağı hukuki rejimi değiştirmek
olduğundan ekonomik özgürlükleri her durumda kısıtlayacaktır. Zira yasamanın ve sonra
ikincil düzenlemelerle idarenin bir faaliyeti kamu hizmeti olarak düzenlemesi o faaliyeti
yürütecek özel kişilerin özel hukuktan farklı bir hukuki rejime tabi olacakları anlamına
gelir. Bu hukuki rejim olağan hukuk kurallarına değil idarenin üstün ve ayrıcalıklı olduğu
hukuk kurallarına dayanır. Bu ayrıcalığı sağlayan kurallar aslında idareye özel kişilerin
özgürlük alanına müdahale imkanı sağlayan kurallardan başka bir şey değildir. Kural olarak özel kişiler, kamu hizmeti icrasına bu durumu bilerek katılırlar. Ancak yasama ya da
geniş anlamda idarenin ayrıcalıkları da kamu hizmeti hukukunun gerekleri yanında esasen Anayasanın birey özgürlüklerine ilişkin hükümleriyle sınırlıdır. Bu sebeple konunun
kamu hizmeti hukukunun kısıtları yanında özel kişilerin hakları ve özellikle ekonomik
özgürlükler yönünden ayrıca incelenmesi gerekir.

Özel Teşebbüs Özgürlüğü Bakımından
Bir faaliyet sahasının kamu hizmeti alanı kılınması şüphesiz ki en başta özel teşebbüs
özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Peki, Anayasamıza göre bu mümkün müdür?
Anayasamızın 2001 yılı değişiklikleri öncesinde taşıdığı genel sınırlama sebeplerinin özgürlükleri sınırlama konusunda yasa koyucuya geniş takdir yetkisi tanıdığı bilinmektedir163. Ancak 2001 değişikliklerinin özel teşebbüs özgürlüğü bakımından etkisi
tartışmalıdır164. Konuyu düzenleyen m.48/2 hükmünün anayasa hukukunda bilinen özel
sınırlama sebeplerini ihtiva etmediği; bu sebeple özgürlüğün ilgili maddeye binaen sınırlandırılabileceğini savunan yazarların da görüşlerinde kesin ifadelere başvurulmadığı
dikkat çekmektedir165.
Özel teşebbüs özgürlüğünün m.48/2 de yer verilen “Devlet, özel teşebbüslerin milli
ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” hükmüne binaen sınırlandırılabilmesi konusuna
gelince; biz sorunun özel teşebbüs özgürlüğünün muhatabı tedbirlerin niteliği dikkate alınarak kısmen çözülebileceğini düşünüyoruz. Devlet tarafından çeşitli amaçlarla
alınacak tedbirlerin sınırlayıcı karaktere bürünmesinin mümkün olduğu savunulabilir.
162 Bu hususta bkz. ÇAL, 2008, 170 vd. Yap İşlet Devret sözleşmeleri, bu sözleşmelerin yapılması ve ekonomik
işlevlerine dair ayrıntılı bilgi için bkz. ÇAL, 2008, 147 vd.
163 Konunun özel teşebbüs özgürlüğü bakımından incelenmesi için bkz. TİRYAKİ, 2008: 162 vd.
164 Bu konudaki tartışma için bkz. TİRYAKİ, 2008: 125 vd.
165 KABOĞLU, 2002: 456.
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Burada söz konusu “tedbirler”in hükümde belirlenen amaçları aşıp aşmadığı, aşıyorsa
da bunun ölçülülük ve diğer anayasal ilkeler uyarınca mazur görülebilip görülemeyeceğidir ki AYM denetimi bu noktada işlevsel olacaktır.
Kamu hizmeti düzenlemelerinin kısıtlayıcı özelliğine gelince; Anayasa hükmünde
öncelikle özel teşebbüslerin sosyal amaçlara uygun yürümesini sağlayacak tedbirler
dikkat çekmektedir. Gerçekten de kamu hizmetlerinin maddi unsurunu teşkil eden kamu
yararının en geniş manada sosyal amaçlar olduğu söylenebilir. Böylece kamu hizmeti yürüten özel teşebbüsler, en geniş manada sosyal amaçlara uygun yürütülmek icap
edecektir. Bu durumda kamu hizmeti yürüten teşebbüslerin sosyal amaçlar olarak belirlenecek kamu yararını sağlayacak kısıtlara tabi oldukları kabul edilmelidir.
Ayrıca kamu hizmeti alanında faaliyet gösteren özel teşebbüslerin milli ekonominin
bir unsuru/parçası olduğu da aşikardır. Bu nedenle bu teşebbüslerin milli ekonominin
gereklerini tespit eden tedbirlere konu olabilecekleri, tedbirlerin çeşitli sınırlamalar
içerebileceği söylenebilir. Kamu hizmeti yürüten teşebbüsler de esasen özel teşebbüs
olduklarından sınırlama niteliğindeki tedbirlere yani kamu hizmeti rejiminin sınırlamalarına tabi olacaklardır. Öyleyse özel hukuk sahasında faaliyet gösteren teşebbüslerin
muhatap olacağı sınırlama niteliğindeki tedbirlerin kamu hukuku rejimine tabi olarak
faaliyet gösteren özel teşebbüslere de teşmil edilebileceği evleviyetle söylenebilir.
Özgürlüklerin alanını daraltan bu yorumun Anayasanın 2 nci maddesinde yer verilen sosyal devlet ilkesinden destek aldığı da kayda geçilmelidir. Gerçekten m. 48/2
hükmü sosyal devlet ilkesinin özel teşebbüs özgürlüğü alanındaki görünümüdür. Bu
gerekçeyle hükmün, kamu hizmeti rejiminin esas bileşenlerinden olan maddi unsurun
meşruiyet gerekçesi olarak yorumlanması mümkün olabilmelidir.
Bu yaklaşımın somut yansımalarını bulmak da mümkündür. Nitekim 4628 s.
Kanunun 5. maddesinin 7. fıkrasının (m) bendinde yer verilen;
“Üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin inşası ve işletilmesi sırasında genel olarak
kamu yararının, hidrolik kaynakların, ekosistemin ve mülkiyet haklarının korunması için
diğer kamu kuruluşları ile birlikte hareket ederek kamu yararı ve güvenliğine tehdit
teşkil eden veya etme olasılığı bulunan durumları incelemek ve bu durumları ortadan
kaldırmak amacıyla, daha önceden bilgi vermek şartıyla bu tesislerde 20/11/1984 tarihli ve 3082 sayılı Kanun hükümleri uyarınca gereken tedbirleri almak.” 166
şeklindeki hüküm, özel teşebbüs özgürlüğünün kamu hizmeti rejimi bakımından ne
dereceye kadar sınırlandırılabileceğine örnek teşkil eder. Burada kamu hizmeti olduğu
AYM kararlarıyla sabit bir faaliyet alanında hizmetin devamlılığı ilkesinin hizmetin hukuki rejiminin belirlenmesinde ne derece hakim olduğu görülmektedir. Kamu hizmetinin
asli sorumlusu durumundaki Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu özel teşebbüsün faaliyetlerine son verebilmektedir. Giderek benzer bir konuda 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununda yer verilen;
“Görevli tedarik şirketinin piyasada rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğuran davranış veya ilişkilerinin tespiti hâlinde ilgili tedarik şirketi, Kurulca öngörülecek
166 Vurgu eklenmiştir.
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tedbirlere uymakla yükümlüdür. Kurul, bu tedarik şirketinin yönetiminin yeniden yapılandırılması veya dağıtım şirketiyle sahiplik ya da kontrol ilişkisinin belli bir program
dâhilinde kısıtlandırılmasını ya da sonlandırılmasını da içeren tedbirleri alır. (m.10/7) ” 167
şeklindeki m.10/7 hükmü özel girişimin kamu hizmeti alanında hangi tür
davranışlarda bulunamayacağı ya da hangi tür ilişkilere giremeyeceği hususunda
kısıtlar getirmektedir.
Özel hukuk rejimine tabi faaliyetler bakımından vazgeçilemeyecek düzeyde önemli
bir özerklik olan fiyat belirleme serbestîsinin de kamu hizmeti rejimi çerçevesinde ne
derecede sınırlı olduğu yine Elektrik ve Doğal Gaz ve Petrol Piyasası Kanunlarından168
örneklendirilebilir. Nitekim her üç kanun da bazı faaliyetlerin fiyatlarının (tarife) onaya
tabi olduğunu, bazılarının ise belli ilkeler çerçevesinde kamu hizmetini fiilen yürüten
özel hukuk kişisince tespit edilebileceğini belirlemişlerdir. Bu durumda iki unsur belirmektedir. İlki fiyatın özel teşebbüsçe serbestçe belirlenemediği daha önceden soyut ve
genel biçimde düzenlenmiş tarife ilkelerine göre belirlendiği ve bu belirlemenin idare
tarafından kontrol edilerek bir ölçüde uygunluğunun onaylandığı durumdur. İkincisi ise
tarife onayının da ötesine geçen bir hüküm olup 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
10. maddesinin on dördündü fıkrasında vücut bulmaktadır. Hüküm “Ancak, petrol piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan
veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa
düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde iki ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya
ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına Kurum yetkilidir.” şeklinde olup kamu yararının gerektirdiği bazı
durumlarda özel teşebbüs özgürlüğü için, vazgeçilmez önemde bir özerklik olan fiyat
belirleme serbestîsini, belli sürelerle de olsa ortadan kaldırmaktadır.
O halde yukarıdaki örneklerden hareketle kamu hizmeti rejiminin tamamen kendine
özgü hükümler ihtiva eden ve özel teşebbüs özgürlüğü bakımından her halükarda bir
sınırlama teşkil eden bir rejim olduğu söylenmelidir. Bu itibarla konuya kamu hizmetlerinin her durumda ekonomik özgürlüklere sınırlama getireceği gözüyle bakılmalıdır. Son
cümle olarak mezkûr tedbirlerin temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında öngörülen ilkelere evleviyetle muhatap olacakları ve anayasaya uygunluk denetimlerine özen
gösterilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Mülkiyet Hakkı Bakımından
Mülkiyet hakkı sosyal devletin dönüştürücü etkisinden en çok etkilenmiş klasik ekonomik özgürlüktür169. Nitekim Anayasamızın 35 inci maddesi hükmü hakkın sınırlandırılmasında özel sınırlama sebebi niteliğindeki kamu yararı ölçütünü öngörmenin yanında, hakkın toplum yararına aykırı kullanılamayacağını da öngörmüştür. Kamu yararı
167 Vurgu eklenmiştir.
168 Sırasıyla RG yayım tarih ve sayıları (i) 30.03.2013 – 28603 (ii) 02.5.2001 – 24390 (iii) 20.12.2003 – 25332
169 Bu konuda bkz. TİRYAKİ, 2008: 82 vd.
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kıstasının yasa koyucu için yeterince geniş bir takdir yetkisi tanıması bir yana hakkın
toplum yararına aykırı biçimde kullanılamayacağı hükmü, Anayasamızdaki sosyal devlet
ilkesi kapsamında hakkın sosyal işlevi olarak nitelendirilmektedir170. Bu kapsamda hükmün hakkın işlevini kısıtladığı kabul edilmektedir.
Toplum yararı her zaman kamu yararı olarak değerlendirilemeyecek olsa da onunla yakından ilişkili olduğu ve çoğu zaman kamu yararı anlamına geldiği söylenebilir.
Nitekim yukarıda işaret edildiği üzere bazı müellifler kamu hizmetinin tanımında veya
unsurlarında kamu yararı yerine toplum yararı terimini kullanmaktadır. Bu nedenle geniş anlamda toplum yararı kavramı kamu yararı olarak değerlendirilebilir.
Mülkiyet hakkının mutlak karakterinin malike tevdi ettiği yetkilerin kamu hizmetinin
hukuksal rejimiyle bağdaşmadığı görülmektedir. Nitekim kamu hizmetinin görülmesinde kullanılan malların özel hukuka tabi olamayacağı, kamu malı rejimine tabi olduğu
genel kabul görmektedir171. Bu konuda yukarıda 5015 ve 6446 sayılı Kanunlardan alınan örnek hükümlerin Kurum’a özel hukuk kişisinin mülkiyetine müdahale konusunda
verdiği yetkilerin önemli ölçüde kısıt getirdiği, özel hukuk kişisinin mülkiyet hakkını ne
şekilde kullanamayacağına iyi birer örnek oluşturduğu söylenmelidir.
Öte yandan yine Elektrik Piyasası Kanununda yer verilen “elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir (nin),… (m.9/6/) şeklindeki hükmün mutlak mülkiyet hakkıyla kamu hizmeti
rejiminin bağdaşmazlığını göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu
durumun kamu hizmetine ilişkin başka alanlarda da görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle kamu hizmeti mülkiyet hakkının nisbileşmesi sonucunu doğurur.
Öte taraftan bir faaliyet alanında kamu hizmeti kuran idarenin taşınır ve taşınmaz
edinimi gerekecektir. Kamu hizmeti rejimi çerçevesinde özellikle taşınmaz mal edinimi
konusunda idarenin sahip olacağı kamulaştırma yetkisi, mülkiyet hakkı bakımından bir
sınırlamadır. Bu unsur, mülkiyet hakkına bilinen bir sınırlama yöntemidir.
Öte taraftan kamu hizmetinin özel kişiler eliyle görülmesi durumunda gayrimenkul
ihtiyacı durumunda konunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusuna da cevap verilmelidir. Gerçekten de kamu hizmetinin özel kişiler eliyle görüldüğü birçok durumda
mülkiyet edinimleri özel kişinin talebi üzerine yetkili idare organı tarafından yapılmaktadır172. Alınan hükümler çerçevesinde elektrik kamu hizmetleri bakımından, kamulaştırma bedeli ilgili özel hukuk tüzel kişisince ödenmekte, işlem onun için idare tarafından
170 TİRYAKİ, 2008: 208 vd.
171 GÜRAN, 1984: 65–67.
172 Örnek 6446 sayıl Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları: “Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin,
önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin
kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir… Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma
işlemlerinin gerektirdiği diğer giderler kamulaştırma talebinde bulunan önlisans veya lisans sahibi tüzel kişi
tarafından ödenir.
Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti ve/veya üzerindeki sınırlı ayni haklar, üretim veya dağıtım tesislerinin
mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum veya kuruluşuna, bunların bulunmaması hâlinde ise Hazineye ait olur.”
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yapılmaktadır. Bu işlemden ortaya çıkan mülkiyet sorunu da Hazine adına tescille çözülmektedir. Böylece kamu hizmeti yürütücüsü özel hukuk tüzel kişisi mülkiyete değil lisans
(ruhsat) süresi, izin süresi, imtiyaz süresi gibi sürelerde kullanma ve yararlanma hakkına
sahip olmaktadır. Bu durum yukarıda alıntılanan hükmün ikinci bendinde “… taşınmazlar
üzerinde Maliye Bakanlığınca kamulaştırma bedelini ödeyen önlisans veya lisans sahibi
özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkının ve/veya kullanma izninin süresi önlisans veya lisansın geçerlilik süresi
ile sınırlıdır.” şeklinde somutlaştırılmıştır. Bu çözüm başka birçok kanunda olduğu üzere
Doğalgaz Piyasası Kanununun m.12/1, Petrol Piyasası Kanununun m.11/2 hükmünde de
benimsenmiştir. Ancak burada Doğalgaz Piyasası Kanununun özel mülkiyeti tanıyan
hükümlerine de işaret etmek gerekir. Mezkur Kanun kullanıcı birliklerinin (organize
sanayi bölgeleri ve kooperatifler) yürüttükleri doğal gaz dağıtım hizmetinin emlakine
(doğalgaz dağıtım şebekesine) malik olabileceklerini öngörmektedir (m.3/40). Kanun bu
minvalde 5 inci maddesinin (g) fıkrasında yer verdiği; “Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir
içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Kurum tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete mahalli
doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi,
tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir.” şeklindeki hükümle özel mülkiyeti tanımaktadır. Ancak
bu mülkiyet yine sınırlı bir mülkiyet olup kamu hizmetinin görülmesi amacıyla özel kişiye
bırakılmıştır. O nedenle burada da bilinen mutlak yetkileri içermeyen bir mülkiyetin varlığını kabul etmek yerinde olacaktır. Nitekim (g) fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde
yer verilen; “Kurum, mülkiyet sahibi dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetlerini yönlendirir,
denetler, izler ve gerektiğinde bu hizmetleri, masrafları dağıtım şirketine ait olmak üzere,
bu Kanuna tabi sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerden satın alabilir.
Lisans süresi sona eren dağıtım şirketi, lisans süresinin tamamlanmasından bir yıl
önce, söz konusu şehir içi dağıtım lisansının yenilenmesini Kurumdan talep etmesi halinde Kurul, şirketin ekonomik ve teknik gücünü, hizmet kalitesini, abonelerinin memnuniyetini, Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilecek diğer hususları dikkate alarak ikinci kez dağıtım lisansı verebilir. Lisans sahibinin lisans süresi yukarıda belirtilen
nedenlerle uzatılmadığı takdirde, Kurum ilgili şehir için yeniden ihale açar ve mevcut
şebekenin işletme ve mülkiyeti için en uygun teklifi veren tüzel kişiye dağıtım lisansını
verir. Şebekenin bedeli Kurum tarafından tahsil edilerek önceki lisans sahibine ödenir.”
Şeklinde düzenlemektedir. Böylece malikin mülkiyetindeki şebekenin ihtiyaçları idare
tarafından re’sen gözetilmekte ve gerektiğinde malikin faaliyetlerine müdahale edilerek
eksik veya yetersiz kalan unsurlar tamamlanmaktadır. Bu yetkinin imtiyaz sözleşmesindeki idarenin yetkilerine benzediğine dikkat çekilebilir. İdare süre sonunda malikin
mülkünü onun adına satarak bedelini iade etmektedir. Bu yetkilerin Medeni Kanun’da
tanımlanan özel mülkiyet hakkıyla uyuşması söz konusu değildir. Ancak kamu hizmeti
görülmesi münasebetiyle kamu malı vardır demek de artık mümkün değildir. Öyleyse bu
tip düzenlemeleri kamu hizmeti hukuku çerçevesinde farklı bir mülkiyet hakkı anlayışının emareleri olarak değerlendirmek gerekir.
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Sonuç olarak mülkiyet hakkını bu derece kısıtlama yetisine sahip kamu hizmeti hukukunun teşkili, Anayasaya uygunluğun temini ve özgürlüklerin korunması esası
çerçevesinde ancak kanunla yapılabilecek bir tasarruftur.

Sözleşme ve Çalışma Özgürlükleri Bakımından
Sözleşme özgürlüğü de tıpkı mülkiyet ve özel teşebbüs hürriyeti gibi bir faaliyet alanında kamu hizmeti kurulmasından olumsuz yönde etkilenir. Bu özgürlük her şeyden önce
iki eşit taraf gerektirir. Hâlbuki bir faaliyet alanının kamu hizmeti olarak kurgulanması,
idarenin o faaliyeti icra edenler üzerinde yoğun denetim ve gözetim yetkisi edinmesi anlamına gelir. Bu durumda faaliyet de özel bir rejime tabi kılınmış olmaktadır. O nedenle,
bireylerin muhatapları farklı bir hukuka tabi olduklarından eşit şartlarda müzakere ve
sözleşme ilişkisi yerini, katılma (iltihaki) sözleşmelerine bırakır. Sözleşmelerin sadece
genel hükümleri dahi sürekli ve kişilik dışı hükümler olmakla objektif hukuk kuralı niteliği
arz eder ve yenilenmeleri tarafların uzlaşısına ihtiyaç göstermez.
Özerk birey ilkesinin sonucu olan çalışma özgürlüğü serbest meslek sahiplerinin
faaliyetlerinin bir garantisidir173. Bu özgürlük ancak özel hukuk düzeni içinde anlam ifade
eder. Hâlbuki bir faaliyetin kamu hizmeti kılınması onu özel hukuk düzeninden çıkarır.
Üzerinde durulması gereken husus Anayasamızın 2001 yılı değişiklikleri sonrası
metninin sözleşme ve çalışma özgürlüklerinin bu ölçüde kısıtlanmasına müsaade
edip etmediğidir. Anayasamızın sözleşme ve çalışma özgürlükleri için özel sınırlama
sebebi olarak kısıtlar öngörmemiştir. Ancak yine de 2001 yılı değişiklikleri sonrası
düzenlendikleri hükümlerde sınırlama sebebi ihtiva etmeyen özgürlüklerin de sınırsız
bir kullanım sağlamayacakları savunulmuştur174. Nitekim Sağlam özgürlüklerin nesnel
içerikleri ve koruma alanlarıyla sınırlı bir kullanıma cevaz vereceğini, bu kapsamda
öncelikle temel hak normunun geçerlilik içeriğinin belirlenmesi gerektiğini savunmuştur.
Benzer yorumlar yapan M. Sağlam anayasanın bütünlüğü ve pratik uyuşum ilkelerine,
Gören ise çatışan anayasa hükümlerinin birbirlerini sınırlamalarına değinerek sorunun
çözülebileceğini savunmuştur175. Bizce sorun yorum yöntemleriyle kesin sonuca ulaştırılamayacak kadar önemlidir. Nitekim, bazı yazarların 2001 yılı Anayasa değişikliklerinin
sistematik bakımdan hatalı olduğuna değinmeleri de bu görüşümüzü desteklemektedir176.
Anayasal sistemimizde özel sınırlama sebebi benimsenmişken bazı özgürlükler için
kurucu iktidar tarafından sınır öngörülmemesinin bir anlamı olması gerektiğini düşünüyoruz. Özgürlüklerin doktrin ve yargıçlar tarafından pratik uyuşum vb. ilkelerle sınırlandırılmasının her zaman tartışmaya açık olacağı inancındayız. Anayasal bir hukuk
düzeninde mutlak bir serbestinin olamayacağı ve özgürlük normlarının Anayasanın diğer hükümleriyle eşit mertebede olduğu açık olmasına rağmen özgürlük normlarının
173 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. TİRYAKİ, 2008: 154 vd.
174 Aksi görüş için bkz. Kemal GÖZLER, “3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliği: Bir Abesle İştigal Örneği”,
Anayasa Yargısı, S. 19, 2002, 346–349 (GÖZLER, 2002).
175 SAĞLAM, 2002: 289–290; M. SAĞLAM, 2002: 258–259; GÖREN, 2000: 98 ve 100.
176 SAĞLAM, 2002: 295.
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önde geldiğini (primus inter partes olduğunu) bu itibarla durumun bir an evvel Anayasa
koyucunun düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Ancak, somut durum bakımından değerlendirildiğinde, sözleşme ve çalışma özgürlüklerini sınırlayan bir hükme
Anayasamızda yer verilmemekle birlikte, bu özgürlüklerin ancak pratik uyuşum ilkesi
bağlamında diğer anayasa normlarını uygulamaya matuf yasa hükümleriyle bir ölçüde
sınırlandırılmasının mümkün olduğunu da kabul ediyoruz.

Sonuç
Çalışmamız bakımından mülkiyet, sözleşme, çalışma ve özel teşebbüs özgürlüklerinden/
haklarından ibaret bir kategori olarak kabul edilen ekonomik özgürlüklerin temel
işlevi, işleyen bir piyasa ekonomisi içinde bireyin sahip olması gereken asgari normatif
gereklilikleri oluşturmaktır. İster ekonomik hak ister ekonomik özgürlük şeklinde ifade
edilsin, bu kategorideki haklar/özgürlükler bireyin yaşamının önemli bir bölümünü
kaplayan ekonomik faaliyetlerindeki temel hukuksal araçlardır.
Bireyin ekonomik alanla ilişkisini kurgulayan/kurumsallaştıran bu hakların ya da
özgürlüklerin kamu hizmeti hukukuyla ilişkisini sorgulayan bu çalışma, bu iki hukuksal
kurum arasındaki ilişkinin her ikisinin hukuk düzenindeki yeriyle doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. Buna göre ekonomik hak kavramsallaştırması hakların normatif
etkilerini kısıtlamakta, ancak devletin ekonomik hayatta daha aktif rol üstlenmesini öngörmektedir. Bunun sonucunda da hukuk düzeninde objektivist bir kamu hizmeti anlayışının hakim olması beklenir. Bizim de benimsediğimiz ekonomik özgürlük kavramsallaştırması ise bireyin ekonomik hayata aktif katılımı ve etkin korunması esasına dayanmaktadır. Bunun sonucunda da devletin ekonomik faaliyetlerinde azalma yaşanması, kamu
hizmeti hukukunun da sübjektivist yaklaşıma göre kurgulanması öngörülebilir.
Hukuk düzenimiz bakımından konuya yaklaşıldığında, kamu hizmeti konusunda bir
karmaşanın hakim olduğu söylenebilir. Kamu hizmetinin ne olduğu ve kapsamı konusunda bir uzlaşı olmadığı gibi, görülme usullerinin bireyin ekonomik özgürlüklerine normatif etkisi de ampirik olarak incelenmemiştir. Hukuku söyleyen organ olarak Anayasa
Mahkemesinin objektivist kamu hizmeti anlayışını benimsediği, doktrin ve uygulamanın
ise sübjektivist yani yasama organının tercihlerinin öne çıktığı bir kurguya meylettiği
söylenebilir.
Kamu hizmetlerinin görülme usulü olarak kamu eliyle görülme ve özel kişiler eliyle
görülmenin öne çıktığı, özel kişilerin ise hem statü ilişkisi hem de sözleşme ilişkisi kapsamında kamu hizmeti görülmesine katılmasının mümkün olduğu genel kabul görmektedir.
Sözleşme ilişkisi kapsamında Anayasa Mahkemesinin imtiyaz sözleşmelerini tek geçerli
yapı olarak benimsemesi, kurucu iktidarı kamu hizmetinin özel hukuk sözleşmeleriyle
gördürülmesi yoluna itmiştir. İlk bakışta ekonomik özgürlükler bakımından olumlu yorumlanması gereken bu yapı, aslında kamu hizmeti hukukuyla kan uyuşmazlığı nedeniyle tabir caizse baygın doğmuş, ancak özellikle son günlerde tamamlanan normatif
kurguyla işlevsel bir yapıya kavuşmuştur. Ancak günümüzde kamu hizmetlerinin özel
kişiler eliyle görülmesi, hakim ekonomi politik görüş çerçevesinde, kamu eliyle görülme

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 1–106

usullerine göre ekonomik özgürlükler bakımından bireyi daha aktif kurgulayan bir tercihtir. Bu tercih, söz konusu görülme usullerinin risk paylaşımı ve rekabet gibi ekonomik
ya da toplumsal yararı temin gibi kamu hizmetinin temel gereklerine aykırı işlemlerin
dayanağı varsayılmamalıdır. Bu husustaki tarihsel tecrübe yeni söze hacet gerektirmeyecek kadar zengindir.
Öte taraftan kamu hizmetlerinin kamu eliyle görülmesi usulünde dahi
bireyin ekonomik faaliyetlerini koruyan özgürlüklerin normatif etkisi de dikkatli
değerlendirilmelidir. Zira, özel teşebbüs özgürlüğünün normatif etkisi gereği bir faaliyet
alanının ne idare ne de kamu hizmeti gören özel kişi lehine tekel kılınması, esasen,
mümkün değildir. Bu cümleden olarak sektörün teknik-ekonomik yapısı gereği tekel
kılınma zorunluluğu yoksa mutlaka özel teşebbüs faaliyetine açılması, rekabeti davet
eden yöntemlere öncelik verilmesi, ekonomik sebeplerden öte normatif bir zorunluluk
olarak anlaşılmalıdır. Hatta tekel olması zorunlu faaliyetlerde (örneğin elektik ya da
doğalgaz dağıtım) bile rekabete dayalı normatif kurgular esas alınmalıdır.
Kamu eliyle görme usullerinde mülkiyet ve diğer ekonomik özgürlüklere getirilecek
kısıtların ancak kanunla getirilmesi, kanunla açıkça öngörülmeyen kısıtların, özellikle
ikincil düzenlemelerle getirilenlerin, bireylerin ekonomik özgürlüklerine hukuksuz
müdahale olacağını kabul etmek gerekir.
Kamu hizmetine hakim ilkelerin kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesi usulünde de ekonomik özgürlüklerin kısıtlanmasına sebebiyet verebileceğini kabul etmek
gerekir. Bu kapsamda mülkiyet hakkının sosyal işlevini öne çıkaran yasal düzenlemelerin bulunduğuna da işaret edilmiştir.
Son olarak, kamu hizmeti hukukunun sözleşme ilişkilerinin karakterini etkilediğine
ve onları iltihaki sözleşmelere dönüştürdüğüne de dikkat çekerek, kamu hizmeti hukukunun özel kişiler eliyle görülme usulünde dahi ekonomik özgürlükler için ciddi kısıtlar
anlamına geldiğini tespit etmek gerekir.
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ÖZET

Y

azılılık kuralı, idari işlemlerin şekil unsurunun en önemli özelliklerinden biridir. Ülkemizde idari işlemlerin yazılı bildirimi de dahil tebligat işlemlerinde uyulması gereken temel ilke ve kurallar, 7201
sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde bulunabilir. 2011 yılında yapılan değişiklik ile
elektronik tebligat tebligat mevzuatına girmiştir. Bu değişiklik, teknolojik ilerlemenin ve dijital teknolojinin kullanımının kaçınılmaz sonuçlarındandır. Nitekim bu değişimin tüm hukuk dalları kadar idare
hukukunu ve özellikle idari usulü de değişime uğratmaya başladığı söylenebilir. Bu çalışmada, elektronik tebligatın idari işlemler bakımından değerlendirmesi, yazılılık kuralı ve bunun hukuki sonuçları
idare hukuku açısından yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İdari işlem, idari usul, yazılı bildirim, Tebligat Kanunu, elektronik tebligat.

ABSTRAC T

ASSESSMENT OF ELECTRONIC NOTIFICATON IN TERMS OF
ADMINISTRATIVE ACTS

W

ritten form is one of the most important features of administrative acts. In Turkey, the basic
principles and rules to be followed in notification process, including written notice of administrative acts can be found in Notification Act No. 7201 and the relevant legislation. The amendments
made to the legislation in 2011, has introduced electronic notification to Turkish law. These changes
are inevitable result of technological progress and the use of digital technology. Indeed it can be said
that administrative law and especially administrative procedure as much as all other branches of law
has begun to evolve from this change. In this study, electronic notice of administrative acts, written
form and its legal consequences in terms of administrative law will be tried to assess.
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I. Giriş
Özel hukuktaki şekil serbestisinin aksine idare hukukunda şekil, idari işlemlerin
kamu düzeninden kabul edilen en önemli unsurlarından biridir. İdari işlemlerde şekil
unsurunun iki farklı anlamı olduğu kabul edilebilir. Bunlardan biri, işlemin temelinde
yer alan iradenin dış dünyaya yansıma biçimini, diğeri de idari işlemin yapılmasında
izlenmesi gereken yolları anlatmaktadır1 . İdari işlemlerde şekil kuralına uyulmaması,
kural olarak iptal, istisnai olarak ise yokluk sebeplerinden sayılmaktadır.
İdari işlemlerde şekil unsurunun en önemli kurallarından biri ise, yazılılık kuralıdır.
Yazılılık kuralına dolaylı da olsa 1982 Anayasası’nın 125 ile 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun 7/2 nci maddelerinde yer verilmektedir. İdari işlemlerin duyurulması
veya ilgilisine bildirilmesinin yürürlük veya uygulanabilirlik koşulu olması meselesi
tartışmalı olmakla birlikte, yazılılık kuralı özellikle bireysel idari işlemler bakımından
önemlidir. Buna göre, kural olarak bireysel idari işlemler tebliğ yoluyla ilgililere duyurulur2
ve hem idareye başvuru süresinin hem de idari davalardaki sürelerin hesaplanmasında
yazılı bildirim tarihi esas alınır.
Ülkemizde idari işlemlerin yazılı bildirimi de dahil tebligat işlemlerinde uyulması
gereken temel ilke ve kurallar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu3 ve buna dayanılarak
çıkarılan mevzuat hükümlerinde yer almaktadır. 2011 yılında 6099 sayılı Kanun ile
Tebligat Kanunu’nda yapılan değişiklikle mevzuatımıza tebligat türlerinden biri olarak
elektronik tebligat da girmiştir. Bugün dijital ve elektronik teknolojinin kullanımının
yaygınlaşması ile idari usulün değişimi gündemdedir; hatta bunun önümüzdeki yıllarda
idare hukukunun belli başlı temel ilkelerinin kapsamına da yansıyacağı yorumunda
haklılık payı vardır. 4
Bu çalışmada 2011 yılındaki değişiklikler çerçevesinde idari işlemlerin elektronik
ortamda tebliği ve bunun hukuki sonuçları, yazılılık kuralı, idare hukuku açısından
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

II. Tebligat Kavramı, Tebligatın Hukuki Niteliği ve Elektronik Tebligat
Ülkemizde tebligat ile ilgili temel düzenlemeler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu
kanuna dayanılarak çıkarılan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik5’de
yer almaktadır. 7201 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğinde tebligatın genel
bir tanımı yapılmamış, yalnızca yapılış şekillerine göre tebligat tanımlanma yoluna
1
GÜNDAY Metin; İdare Hukuku; Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10. Baskı; İmaj Yayınevi; Ankara, 2011; s.
144.
2
GÖZÜBÜYÜK A. Şeref/TAN Turgut; İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar; Güncelleştirilmiş 8. Bası; Turhan
Kitabevi; Ankara, 2011; s. 416.
3

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19.02.1959- Sayı: 10139.

4

AUTIN Jean-Louis/RIBOT Catherine; Droit administratif général; 5e édition; LexisNexis; 2007; s. 215-216.

5
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012- Sayı: 28184. Tebligat Kanunu’na dayanılarak 20.08.1959 tarih ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü, 07.08.2012 tarih ve 28377
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile yürürlükten
kaldırılmıştır.
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gidilmiştir. Hukuk öğretisinde ise tebligatın genel bir tanımı yapılmaktadır. Buna göre
“tebliğ, kısaca, bildirim, yazılı bildirme anlamına gelir. Tebliğ kelimesinin çoğulu olan ve
ancak, artık bugün için dilimizde “tebliğ” kelimesi ile özdeş olarak kullanılan “tebligat”
terimi, hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın, yasa
ve yöntemine (usulüne) uygun bir biçimde yazı ile veya ilan yoluyla yaptığı belgeleme
işlemi demektir”6 . Tebligat ayrıca, “yargılamaya ilişkin işlemleri, yargılamayla ilgili
kişilere kanunda belirtilen usule uygun olarak bildirmek için yapılan belgelendirme
işlemi”7 olarak da tanımlanmaktadır.
Tebligatın önemi, yargı organları ya da idari merciler tarafından alınan kararların
hukuki sonuç doğurabilmesi ve bunlara karşı hukuki yollara başvurulabilmesinin
ön koşulu olmasından kaynaklanmaktadır. Burada ayrıca bir tür bilgilenme şekli
olarak tebligatın, işlemin özünden çok muhatabın bilgilendirilmesi amacı taşıdığı da
belirtilmektedir. Nitekim tebligat hukuku kurallarının amacının da, muhatabın bilgi
sahibi olmasını sağlamak olduğu ifade edilmektedir8 . Dolayısıyla usulüne uygun olarak
yapılan tebligat iddia ve savunma hakkının tam olarak kullanılabilmesi ve dolayısıyla adil
yargılama yapılmasının en önemli aracıdır9 diyebiliriz. Nitekim ilgili mevzuat hükümleri
incelendiğinde, öneminden dolayı tebligatın sıkı şekil kurallarına bağlandığı dikkat
çekmektedir.
7201 sayılı Kanun’un 6099 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesi10 tebligat işlemini
yapacak mercileri saymaktadır. Madde hükmünde değişikliğe gidilmesinin nedeni,
madde gerekçesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre özetlemeye çalışacak
olursak, tebligat çıkartabilecek mercilerin kapsamı değişiklik ile genişletilmemiş sadece
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır.
Tebligat Kanunu yanında Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ise, 7201
sayılı Kanun’da belirtilen merciler tarafından yapılacak tebligat işlemlerine ilişkin usul
ve esasları kapsamaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 1 inci maddesindeki merciler tarafından yapılış
şekillerine göre tanımlanan tebligat türleri ise, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel

6

YILMAZ Ejder/ÇAĞLAR Tacar; Tebligat Hukuku; Genişletilmiş 5. Baskı; Yetkin Yayınları; Ankara, 2007; s. 39.

7
ÖZEKES Muhammet; Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı; Yetkin Yayınları; Ankara, 2003;
s. 98.
8

ÖZEKES Muhammet; 2003; s. 97-99.

9

DELİDUMAN Seyithan; Tebligat Hukuku Bilgisi; 2. Baskı; Yetkin Yayınları; Ankara, 2011; s. 16.

10

7201 sayılı Tebligat Kanunu–Tebligatın yapılması: Madde 1 – (Değişik : 11/1/2011-6099/1 md.)
Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı
cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik
kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya
memur vasıtasıyla yapılır.
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Müdürlüğü vasıtasıyla 11 , memur vasıtasıyla 12 , doğrudan doğruya 13 , ilanen14 ve elektronik
tebligat15 olmak üzere beş adettir. Doktrinde tebligat ayrıca konusuna, tebligatı çıkaran
kurum ve kişilerin niteliğine ve yapıldığı yere göre türlere ayrılarak da incelenmektedir16 .
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2011 yılında 6099 sayılı Kanun ile Tebligat
Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. İnceleme konumuzu oluşturan tebligat
türlerinden elektronik tebligat, bunlardan biridir. Ayrıca yine çalışmamız kapsamında
bu değişikliklerden bir diğeri olan elektronik ortamda ilana da kısaca değinilmelidir.
Elektronik tebligat düzenlemelerine ilişkin çalışmalar ülkemizde 2008 yılında
başlamış ve 2011 yılında kağıt üzerinde tamamlanmıştır. Avrupa Birliği(AB)’nde ise,
elektronik tebligatın dahil olduğu elektronik iletişim uygulamalarına ilişkin ilk çalışma,
2008 yılında STORK17 adını taşıyan bir proje ile başlamış ancak henüz yasal bir çerçeveye
11

7201 sayılı Tebligat Kanunu–Tebligatın yapılması: Madde 1

12 7201 sayılı Tebligat Kanunu–Tebligatın memur vasıtasıyla yapılması: Madde 2 – (Değişik birinci fıkra :
6/6/1985–3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde
veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde
bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla
yaptırılır.
Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taalluk eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.
13
7201 sayılı Tebligat Kanunu–Celse esnasında veya kalemde tebligat: Madde 36 – (Değişik: 11/1/20116099/10 md.) Celse esnasında veya kalemde, soruşturmaya, davaya ya da takibe ait evrakın, taraflara, ilgili
üçüncü kişilere, katılana veya vekillerine tutanağa geçirilmek suretiyle veya imza karşılığında, tebliğ konusu
belirtilerek tevdii, tebliğ hükmündedir. Bu durumda ayrıca tebliğ mazbatası düzenlenmesi gerekmez ve masraf
da alınmaz.
14

7201 sayılı Tebligat Kanunu–İlanen tebligat: Madde 28 – Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
Yukarıki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan
kimsenin adresi meçhul sayılır.
Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. (Değişik ikinci cümle: 19/3/2003-4829/9 md.)
Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli
gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.
Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icab ettiren ahvalde tebliği çıkaran merci,
tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin malum adresine ayrıca iadeli
taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.
15 7201 sayılı Tebligat Kanunu–Elektronik tebligat: Madde 7/a–(Ek : 11/1/2011-6099/2 md.) Tebligata elverişli
bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması
zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde
bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
16

DELİDUMAN Seyithan; 2011; s. 23-31.

17 Avrupa Birliği’nin de mali destek verdiği bazı üye devletler, akademi ve özel kuruluşların katılımına yer
veren bu proje, AB’de özel teşebbüsler, vatandaşlar ve çalışanlar için her türlü hukuki ve ticari ilişkilerinde kullanılmak üzere bir elektronik kimlik (eID) ve bir çerçeve program oluşturulmasına ilişkindir. Daha ayrıntılı bilgi
için bkz. https://www.eid-stork.eu; (erişim tarihi: 25.12.2012)
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kavuşturulamamıştır. Avrupa Komisyonu 04.06.2012 tarihinde konuyla ilgili yayımladığı
raporunda elektronik tebligata ilişkin AB hukukunda bir düzenleme bulunmadığını; üye
ülkeler arasında hukuken geçerli bir elektronik tebligattan söz edilebilmesinin bunun
üye ülkelerin hukuk sistemlerinde kabul edilmiş olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir.
Söz konusu raporda ayrıca 2010 yılında kabul edilen Avrupa İçin Dijital Ajanda’da (İng.
Digital Agenda For Europe) ve 2011-2015 yıllarına ait Avrupa eDevlet Eylem Planı’nda
(İng. The European eGovernment Action Plan 2011-2015) da elektronik tebligata yer
verildiğine değinilmektedir18 .
6099 sayılı Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi ile hukukumuza
giren elektronik tebligat, gerçek kişiler ile sermaye şirketleri bakımından farklı hükümler
getirmektedir. Her şeyden önce gerçek kişilere elektronik tebligat yapılması zorunluluğu
bulunmayıp, bunların tercihine bırakılmıştır. Diğer taraftan aynı maddenin ikinci
fıkrasında sermaye şirketlerine elektronik tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca aynı maddenin fıkraları arasında yürürlük tarihleri bakımından da farklılık
bulunmaktadır. Buna göre 7/a maddesinin gerçek kişilere ilişkin fıkra hükmü, 19.01.2012
tarihinde, sermaye şirketlerine ilişkin fıkra hükmü ise, 19.02.2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Yine 6099 sayılı Kanun ile Tebligat Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 1 inci
fıkrasının ilk bendine eklenen elektronik ortamda yapılacak ilanlara ilişkin hüküm ise,
19.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili hükümlerden elektronik ortamda yapılacak
ilanın, ilan yoluyla tebliğ yapacak merciin internet sayfasından ayrıca yapılacağı
anlaşılmaktadır.
Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) Türkiye’deki tüm adli ve idari yargı yerleri
tarafından kullanılması ile yargılama sürecindeki iş ve işlemlerin elektronik ortama
taşınmasının, elektronik tebligat ihtiyacını da kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı
görüşünde 19 haklılık payı vardır. Nitekim elektronik tebligat ve elektronik ilanın
kabul edilme nedeni, benzer bir yaklaşımla, 6099 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin
gerekçelerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Buna göre, bilişim teknolojilerinin
kullanımının yaygınlaşması, Türkiye’nin özellikle UYAP aracılığıyla elektronik adalet
alanında örnek gösterildiği; buna paralel olarak daha hızlı ve daha az maliyetli olan
elektronik tebligatın kabul edildiği belirtilmektedir. Gerekçede ayrıca elektronik
tebligatın kullanımının gerçek kişiler bakımından neden zorunlu olmadığı, sermaye
şirketleri bakımından ise neden zorunlu tutulduğu da açıklanmaya çalışılmaktadır20 .
18 EUROPEAN COMMISSION MEMO; IP/12/558; “Electronic identification, signatures and trust services:
Questions & Answers”; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-403_en.htm; Brüksel (erişim tarihi:
04.06.2012)
19 TANRIKULU Cengiz; “Türk ve Avusturya Hukukunda Elektronik Tebligat”; Türkiye Barolar Birliği Dergisi;
Sayı: 85; 2009; s. 320.
20 Bu alandaki gelişmelerin yeni olması, herkesin şu anda bir elektronik adresi kullanamaması gibi hususlar
dikkate alınarak, e-tebligatın kural olarak zorunlu olmaması esası kabul edilmiştir. Şu anda e-tebligatı kabul
eden ülkelerde de henüz bu yöntem zorunlu değildir, alternatif olarak sunulmaktadır. Bu gerekçelerle, maddenin birinci fıkrasında, e-tebligat bir zorunluluk değil, kullanmak isteyenler için bir kolaylık ve imkân olarak
sunulmuştur. Özellikle her gün yargı alanında tebligatla karşılaşan avukatların, istedikleri takdirde bu yolla
daha seri usullerle tebligat yapabilmelerinin önü açılmıştır. Bu şekilde, e-tebligatın uygulama alanı kazanması

111

112 Dalkılıç

İlanen tebligatın elektronik ortamda yapılabilmesinin mümkün hale getirilmesinin
gerekçesi ise, “aslında ilânen tebligat farazî bir tebligattır. Zira, ilânı, muhatabın görüp
görmeyeceği, bu tebligattan haberdar olup olamayacağı meçhuldür. Bu sebepledir ki,
ilânen tebligat, en son çare olarak ve araştırmalara rağmen muhataba ulaşamama
ihtimaline karşı düzenlenmiştir. Elektronik ortamda yapılacak ilânen tebligattan haberdar
olma ihtimali, klasik yöntemlerle yapılan ilânen tebligata göre çok yüksektir. Bir kimsenin
her gazeteyi okuması ya da her ilâna bakması mümkün değildir; ancak bir arama
motorundan veya ilgili elektronik resmî ilân ortamına girerek ilânen tebligatı öğrenmesi
mümkündür. Tüm bu yararları dikkate alındığında, klasik yöntemler yanında elektronik
ortamda da ilânen tebligat yapılması kabul edilmiştir” şeklinde ifade edilmektedir.
Tebligatın tanımından çıkarılan fonksiyonlar, elektronik tebligat bakımından da
geçerlidir diyebiliriz. Doktrinde “teslim, bilgilendirme ve belgelendirme” olmak üzere
belirtilen söz konusu üç fonksiyon, elektronik tebligat bakımından da geçerli olup
yalnızca tebligat işleminde kullanılan araçlar değişmektedir21 .
Tebligat Kanunu’nda elektronik tebligatın tanımı, yapılış usul ve esasları
bulunmamaktadır. 7201 sayılı Kanun’un 7/a maddesinde elektronik tebligata ilişkin usul
ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Tebligat Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik’de de elektronik tebligatın yapılış usul ve esaslarına
ilişkin hüküm bulunmamakta; buna ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği
ve yaygınlaşması da mümkün olabilecektir. Birinci fıkrada, bir kimseye bu yolla tebligat yapılabilmesi için, kendisinin önce tebligata elverişli bir elektronik adres vermesi aranmıştır. Fıkrada, “tebligata elverişli elektronik
adres” ifadesi özellikle kullanılmıştır. Ayrıntısı, maddenin son fıkrasındaki atıf sebebiyle, yönetmeliğe bırakılmakla birlikte, herhangi bir elektronik adres değil, ancak “tebligata elverişli” elektronik adres tebligat için
esas alınacaktır. Zira, merkezi Türkiye’de olmayan ve kontrol edilemeyen, denetlenemeyen bir elektronik adres
birçok sakıncayı doğurabilir. Normal tebligatta, tebligatın ulaşıp ulaşmadığı veya tarihi ve benzeri hususları
kontrol etmek bakımından posta idaresinden sorulabilmesinde olduğu gibi, e-tebligatın da benzer şekilde kontrol edilebilir ve güvenilir olması gerekir. Bu çerçevede, merkezî ve resmî bir elektronik adresin esas alınarak,
e-tebligatın yapılması kuralı kabul edilmiş, ancak tebligata elverişli elektronik adresle ilgili hususların ayrıntılı
düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında, tek istisna olarak sermaye şirketleri bakımından e-tebligat zorunlu kılınmıştır. Tüzel kişiler içinde bu konuda en uygun olanlar sermaye şirketleridir. Zira,
sermaye şirketleri nitelikleri gereği güven uyandırmak, sağlıklı bir organizasyon yapmak ve belirli ölçüde de
şeffaf olmak durumundadır. Sermaye şirketlerinin internet sayfası oluşturması ve bu tür teknolojik gelişmeleri takip etmesi gibi zorunluluklar da gündemde bulunmaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında, e-tebligatın
yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere uygun bir zemin de oluşturulmuş olacaktır. Sermaye şirketlerinin bu yolla
resmî işlemlerde daha hızlı iletişim kurmaları ve tebligat almaları da mümkün hale gelebilecektir. Maddenin
üçüncü fıkrasında, elektronik yolla tebligatın zorunlu hâllerde yapılamaması hâli düzenlenmiştir. Birinci fıkrada iradî olarak, ikinci fıkrada ise zorunlu olarak tebligatın elektronik ortamda yapılması esası benimsenmiştir.
Ancak, bazen elektronik yolla tebligat yapılması mümkün olmayabilir ve bu durum, tebligatı çıkartan veya muhataptan kaynaklanmayabilir. Örneğin, elektronik postaların engellenmesi, teknik altyapının zarara uğraması,
istem dışı engellemeler gibi durumlarda, birçok yönden önem taşıyan tebligatın yapılamaması ve bunun da
muhatabın iradesi dışı gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Zorunlu sebeplerle elektronik yolla tebligat yapılamıyorsa, tebligatın amacını ortadan kaldırmamak için, alternatif olarak diğer tebligat yollarının devrede
kalması ve uygulanabilmesi mümkün olmalıdır. Fıkrada bu imkanın, yani diğer yollarla tebligatın açık olduğu
düzenlenerek bir boşluğun doğmaması amaçlanmıştır.http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss474.
pdf ; (erişim tarihi: 01.10.2012)
21 TÖZÜNER Özlem; “Elektronik Tebligatın Kalitatif Yöntemle İncelenmesi”; Ankara Barosu Dergisi; Yıl: 69,
Sayı: 2011/4; s. 142-144.
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belirtilmektedir22 . Buna göre hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği23 19.01.2013
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Elektronik tebligat ile ilgili önemli hükümlere yer veren bir
diğer düzenleme ise, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik 24’dir. Bu düzenlemelere özellikle kayıtlı elektronik posta sisteminin işleyişine
ilişkin daha özel ve teknik hükümlere yer veren Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili
Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 25 ile Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve
Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 26 de eklenmelidir.
İkincil mevzuat hükümlerinde, elektronik tebligatın tanımı, yapılış usulü, yetkili idareler
ve bunların görev ve yetkileri gibi pek çok ayrıntılı düzenlemeye yer verilmektedir. Elektronik
Tebligat Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin (a) bendinde elektronik tebligat, bu yönetmelik
kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligat olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin devam eden maddelerinde elektronik tebligatın yapılış usulü, elektronik
tebligat adresi, kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, hizmet sağlayıcısı27, yetkili
idare ve bunların denetim ve sorumluluklarına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre elektronik tebligat hizmetinden sorumlu
yetkili idare, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)’dür ve elektronik tebligat
hizmeti, “bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek
üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından çıkarılan tebligatın gönderilmesini ve bu
iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini”28
ifade etmektedir. Zorunlu ya da isteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden
yararlanacakların ve Tebligat Kanunu’nun 1 inci maddesinde sayılan mercilerin
elektronik tebligat adresi edinmeleri gerekmektedir. Tebligatı çıkaran merciler (Tebligat
Kanunu madde 1’de sayılan merciler), elektronik tebligat adresi almak için idareye
(PTT) başvurur. Sadece tebligatı yapacak mercilerin değil aynı zamanda elektronik
tebligat hizmetinden yararlanmak isteyenlerin de elektronik tebligata elverişli kayıtlı
elektronik posta adresi edinmeleri gerekmektedir. Gerçek kişiler, güvenli elektronik
imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için PTT dışında hizmet sağlayıcılara
başvuru yapabilir29.
22

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Madde 12

23

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013- Sayı: 28533.

24

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25.08.2011- Sayı: 28036.

25

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25.08.2011- Sayı: 28036.

26

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2012- Sayı: 28294.

27 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 3/1, (e) hükmüne göre hizmet sağlayıcısı, kayıtlı elektronik
posta hizmet sağlayıcısını ifade eder. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’de kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı daha ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 4/1, (j) hükmüne göre, kayıtlı elektronik
posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli
koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik
ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi ifade etmektedir.
28

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 3/1, (c)

29

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 6. Yönetmelik hükmünden elektronik tebligat yapacak idarele-
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Daha önce de belirttiğimiz gibi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur30 . Elektronik
yolla tebligat yapılması zorunlu olan sermaye şirketlerinin, tebligat çıkarmaya yetkili
merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.
Sermaye şirketlerine, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde,
Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır31 . Kendilerine elektronik
yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan gerçek ve diğer tüzel kişilerin, elektronik
yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki
işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Bu muhatapların,
tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde
de, bunlara, Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır32 .
Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından verilen elektronik
tebligat adresi aracılığıyla yine idareye yani PTT’ye iletecektir33 . Bu yolla elektronik tebligat
mesajını alan PTT, bu mesajı zaman damgasıyla34 ilişkilendirerek muhatabın elektronik
tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış
ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletecektir. Kendisine elektronik tebligat mesajı
ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın
elektronik tebligat adresine iletir. Zaman damgasının işlevinin ise, tebligatın hüküm ve
sonuçlarını doğuracağı tarihin belirlenmesi olduğu belirtilebilir. Elektronik yolla tebligat,
muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır35. İlgiliye elektronik tebligatın ulaştığına dair bilgilendirme ise, iletişim için
hizmet sağlayıcıya verilen ayrı bir elektronik posta adresine ya da cep telefonu numarasına
gönderilecek kısa mesajla elektronik tebligat bilgilendirme mesajı ile yapılmaktadır36 .
Elektronik tebligata ilişkin bir diğer ikincil düzenleme olan Kayıtlı Elektronik Posta
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise, kayıtlı elektronik posta
sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
rin kayıtlı elektronik posta adreslerini PTT’den almak zorunda olduğu; gerçek kişi muhatapların ise, kayıtlı
elektronik posta adreslerini PTT yanında diğer hizmet sağlayıcılardan alabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak
yönetmelikten kendilerine elektronik yolla tebigat yapılması zorunlu olan sermaye şirketleri ile diğer tüzel
kişilerin kayıtlı elektronik posta adreslerini PTT dışında herhangi bir hizmet sağlayıcıdan alıp alamayacakları
anlaşılamamaktadır.
30

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda konu ile ilgili özel düzenlemeler yapılmıştır.

31

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 7 (3)

32

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 7

33

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 8

34 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 3/1, (m) hükmüne göre zaman damgası, 5070 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını ifade etmektedir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 3
üncü maddesinde zaman damgası, bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve /veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt şeklinde tanımlanmaktadır.
35 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 9. Paralel bir düzenleme yukarıda da belirtildiği üzere Tebligat
Kanunu Madde 7/a’da da yer almaktadır.
36

Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Madde 10
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından çıkarılan Kayıtlı Elektronik
Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 07.07.2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin önemi, Tebligat Kanunu ile kabul edilen
elektronik tebligatın yalnız kayıtlı elektronik posta hesabı olanlara yapılabilmesinden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca Yönetmelik’e göre, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı
(KEPHS)’nın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin
olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde olup, aksi ispat edilinceye
kadar kesin delil sayılmakta; KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere
ilişkin hukukî sonuçlar ise hesap sahibi üzerinde doğmaktadır37. Yönetmelik, PTT dışında
kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi, bunların yükümlülükleri
ile genel olarak sorumluluk esaslarına yer vermektedir. KEP, bu yönetmeliğe göre,
elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin
olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir38 .
Yönetmeliğe göre, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olarak
faaliyette bulunabilmenin koşullarından biri, yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz
kuruluşlardan olmak; diğeri ise, BTİK tarafından yetkilendirilmektir. KEPHS olarak
faaliyette bulunabilecek kuruluşlar, KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim
şirketler ile Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış
idare, diğer bir deyişle PTT39 dir. Ancak bunların faaliyette bulunabilmesi için yönetmelik
hükümlerine uygun biçimde Kurum (BTİK) tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.
KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirketler ile PTT bir dilekçeyle
birlikte ilgili bilgi ve belgeleri Kuruma sunarlar40; Kurum, Yönetmelik’in 7 nci madde
hükmüne göre, ilgili bilgi ve belgelerde yer alan hususları eksiksiz olarak yerine getirdiği
tespit edilen başvuru sahiplerini KEPHS olarak yetkilendirmektedir. KEPHS olarak
yetkilendirilenler yine aynı madde hükmüne göre faaliyetlerine başlayabilmektedir.
Bugün Türkiye’de PTT yanında, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve
Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS) ile TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve
Ticaret A.Ş.(TÜRKKEP) KEPHS olarak faaliyette bulunmaktadır41 .
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
KEPHS’lere ilişkin yukarıda kısaca yer vermeye çalıştığımız hükümler yanında, KEP
hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hükümlere de yer vermektedir. KEP
hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Yönetmelik’in 9 uncu madde hükmüne göre
KEPHS’ye başvururlar; KEP başvurusu kabul edilenler için gerekli kontrollerden sonra
yine KEPHS tarafından bir KEP hesabı oluşturulur. Yönetmelik ayrıca KEPHS’lerin ve KEP
hesabı sahiplerinin yükümlülüklerine yer vermekte42 ancak bu yükümlülüklere uyulup
37

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 15

38

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 4/1, (i)

39

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 4/1, (j)

40 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 6
41

http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/index.php (erişim tarihi: 04.01.2013)

42

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 16-17
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uyulmadığının denetlenmesi ile uyulmamasının sonuçlarını düzenlememektedir. Kayıtlı
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Denetim başlıklı
26 ncı maddesi, Kurumun, KEPHS’lerin bu Yönetmeliğe uygun hizmet verip vermediğini
re’sen veya şikâyet üzerine Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 59 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim
Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca denetleyebileceği
veya denetletebileceğini hüküm altına almaktadır. Nitekim bu yönetmeliğe ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun faaliyette bulunmayan KEPHS’lere Kurum tarafından idari
para cezası verileceği43 gibi bunların faaliyetine de son verilebilecektir44 .
Dikkat edilecek olursa, yukarıda yer vermeye çalıştığımız mevzuat hükümleri
uyarınca iki kamu kurumu yetki ve sorumluluklarıyla öne çıkmaktadır. Bunlar BTİK
ve PTT’dir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden her ne kadar elektronik
tebligat mevzunun oldukça ayrıntılı düzenlendiği gibi bir kanaat oluşsa da, bize göre
mevzuatta birtakım eksiklikler yanında açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler
de bulunmaktadır. Örneğin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu45’nda dahi
elektronik tebligat ifadesi geçmemekte ve yeni düzenlemeye hiç atıf yapılmamakta;
sadece tebliğ ifadesine yer verilmektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, KEPHSler yanında KEP hesabı sahiplerinin
hesaplarını mevzuattaki yükümlülüklerine uygun olarak kullanıp kullanmadıklarına
ilişkin denetimin usul ve esasları da hukuki düzenleme konusu yapılmalıdır. Son
olarak, inceleme konumuz dışında olmakla birlikte bir hususun daha altının çizilmesi
gerekmektedir.
Buna göre elektronik tebligatın ilgili ve yetkili olmayan kişilere yapılmasının
önlenmesi46 ancak elektronik imza kullanımının teknolojik altyapı ile güçlendirilmesi ve
desteklenmesi ile mümkündür. Her ne kadar 15.01.2004 tarihinde 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu47 kabul edilmiş olsa da elektronik imza kullanımının teknolojik altyapının
yeni yeni oluşturulması dolayısıyla yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir.
Aşağıda da ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz gibi, mevzuattaki dağınıklığın ve bazı
durumlarda doğurabileceği hukuki belirsizliğin giderilebilmesi için, bunları ortak
esaslara bağlayan yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bize göre, düzenleme
ihtiyacının yönetmeliklerle değil de yasa ile doldurulması ise hukuk güvenliği, idarenin
öngörülebilirliği ve kanuniliği ilkeleri çerçevesinde daha isabetli olacaktır48 .
43

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 27

44 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Madde 22
45

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10.11. 2008- Sayı: 27050 (Mükerrer)

46 KAPLAN Yavuz; “Avrupa Tebligat Hukukundaki Gelişmeler, Düzenleme Çalışmaları Açısından Almanya
Örneği ve Türk Hukuku”; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; C.52, Sa. 3; 2003; s.227.
47

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2004- Sayı: 25355.

48 Nitekim doktrinde bizim de katıldığımız benzer bir eleştiri bulunmaktadır. Buna göre, “Oysa kayıtlı elektronik posta veya e-tebligatla ilgili hususların gerek Anayasa’nın 13. maddesi ve gerekse özel hayatın dokunulmazlığı başta olmak üzere, adil yargılanma hakkı ve diğer bazı temel hak ve hürriyetlere müdahale imkânı verecek
konular olması nedeniyle, yapılan yasal düzenlemelerde esas çerçevesinin iyi çizilmesi gerekmektedir. Diğer
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III. Elektronik Tebligatın İdare Hukukundaki Yeri
İdari işlemlerde şekil, daha önce de belirttiğimiz gibi, işlemin temelinde yer alan iradenin
dış dünyaya yansıma biçimi ile idari işlemin yapılmasında izlenmesi gereken yolları
anlatmaktadır49. İdari işlemlerde şekil kuralına uyulmaması, kural olarak iptal istisnai
olarak ise yokluk sebeplerinden sayılmaktadır. Yazılılık kuralı, idari işlemin dış dünyaya
yansıma biçimi olarak idare hukukunda önemli bir yere sahiptir. İdare hukukunda
yazılı şeklin, “anlaşılabilirlik, ispat, sonuçlandırma, süreklilik, kimlik belirleme, tutarlılık,
doğrulama, açıklama, uyarı” gibi çeşitli fonksiyonları olduğu da belirtilmektedir50 .
Gerçekten idari işlemlerin duyurulması veya ilgilisine bildirilmesinin yürürlük veya
uygulanabilirlik koşulu olması meselesi tartışmalı olmakla birlikte, yazılılık kuralı
özellikle bireysel idari işlemler bakımından önemlidir. Çünkü bireysel idari işlemlerin
ilgilisine yazılı olarak bildirilmesi gerekir ve bu yazılı bildirim tarihinden itibaren idareye
başvuru süresi ya da idari dava açma süresi işlemeye başlar.
Yazılılık kuralına 1982 Anayasası’nın 125 ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
(İYUK)’nun 7/2 ve 8/1 inci maddelerinde yer verilmekte; ancak tüm idari işlemlerin yazılı
olması gerektiğine ilişkin genel bir kural olmadığı belirtilmektedir51 . Nitekim idari işlemin
temelinde yer alan irade açıklaması, mevzuatta yer alması durumunda yazılı ya da sözlü
hatta işaretle dahi yapılabilir52 . Bunlara, idarenin ilgililerin istekleri karşısında susması
ya da hareketsiz kalması durumunu zımni red işlemi olarak kabul eden ve buna önemli
hukuki sonuçlar bağlayan İYUK 10 uncu madde hükmünü de eklemek gerekmektedir.
İYUK 10 uncu madde hükmüne göre kural olarak53 , “İlgililer, haklarında idari davaya
taraftan bugüne kadar değişik yasalarda ve yasa tasarılarında yapılan kayıtlı elektronik posta sistemleri ve
e-tebligat ile ilgili düzenlemelerde değişik kurum ve kuruluşlara ikincil mevzuat yapma görevi verilmiş ve konuya bütüncül bir yaklaşımla yaklaşılmamıştır. Bu sebeplerle bugüne kadar yapılan konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesine ve gerekli değişikliklerin acilen yapılmasına, konunun teknik boyutuyla
regülasyonlarını yapmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun görevlendirilmesine, hukuki boyut
açısından da koordinasyonu sağlayacak tek ve üst bir kurum belirlenmesine özellikle ve acilen ihtiyaç vardır
düşüncesindeyiz.” bkz. TANRIKULU Cengiz; 2009; s. 331.
49

Yukarıda bkz. s. 1 ve 1 numaralı dipnot.

50 EREN Hayrettin; E-Dönüşüm Sürecinde İdari İşlemler (Elektronik İdari İşlemler); Adalet Yayınevi; Ankara, 2010; s.171.
51 CANDAN Turgut; İdari Yargılama Usulü Kanunu; Mevzuat ve İçtihat Bakımından Güncelleştirilmiş 4. Baskı; Adalet Yayınevi; Ankara, 2011; s.145.
52 GÖZÜBÜYÜK A.Şeref/TAN Turgut; İdare Hukuku, Cilt 2, İdari Yargılama Hukuku; Güncelleştirilmiş 5.
Bası; Turhan Kitabevi; Ankara, 2012; s. 455. Yazarlar, sözlü biçimde yapılan idari işleme örnek olarak 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun yasal olmayan yürüyüş ve toplantıların polis tarafından dağıtılmasına
ilişkin hükmünü; işaretle yapılan idari işleme örnek olarak da, trafik polisinin trafik akışını düzenlemeye yönelik
işaretlerini vermektedirler.
53 Kural, idarenin susması ya da hareketsiz kalması durumunun zımni red işlemi olarak kabul edilmesi olmakla birlikte; mevzuatta açıkça öngörülmesi durumunda idarenin susması ya da hareketsiz kalmasının zımni kabul
işlemi olduğu yönünde düzenlemeler de bulunmaktadır. Örneğin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yapı kullanma
iznine ilişkin 30 uncu madde hükmüne göre, “Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması
mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye,
valilik (...) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat
ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler,
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konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün
bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi
mahkemelerine dava açabilirler.”
Belirttiğimiz anayasal ve yasal düzenlemelere bakıldığında, bireysel idari işlemlere
karşı açılacak idari davalarda dava açma süresinin başlayabilmesi için işlemin ilgilisine
yazılı bildirimi zorunludur diyebiliriz. Yazılı bildirim kuralının idare hukuku açısından
önemi, ilgililerin dava açma haklarının korunmaya çalışılmasında bulunabilir. Gerçekten
icrai nitelikte ve hukuka uygun olarak yapıldıkları kabul edilen idari işlemlere karşı en
etkili koruma yolunun yargısal denetimle mümkün olduğu ve idari yargılama hukukunda
dava açma süreleri hak düşürücü sürelerden kabul edildiği için, dava açma hakkının
süresinde kullanılabilmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır54 .
Bireysel idari işlemlerin ilgililerine duyurulmasında yazılı bildirim esas olmakla
birlikte, mevzuatımızda bunun istisnaları da bulunmaktadır. Bunun en önemli istisnası
olarak ilanen tebligata ilişkin hükümler gösterilebilir. Nitekim çeşitli kanunlarda da
belirtildiği gibi55 , kendilerine tebligat yapılamayan, adresi bilinmeyen kişilere ilanen
tebligat yapılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ilgililere tebligat yapılması usul
ve şartları 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat
hükümlerinde yer almaktadır.
Danıştay da süreklilik arz eden içtihatlarında, yazılı bildirimin önemini, kullandığı
benzer ifadelerle tekrarlamaktadır. Danıştay’a göre, “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 7/1. maddesinde, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde idari dava açma
süresinin, kural olarak, altmış gün olduğu belirtilmiş; Anayasanın 125. maddesinde
ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinin 2/a bendinde de, idari
işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden
başlayacağı hükme bağlanmak suretiyle idari davalarda dava süresinin başlamasında
“yazılı bildirim” in esas alınması öngörülmüştür. Anılan kural, yönetilenlere menfaatlerini
ihlal eder nitelikteki işlemlerin idare tarafından açık ve anlaşılır bir biçimde duyurularak
bir yandan onlara bu işlemlere karşı idari yollara veya dava yoluna başvurmaları
konusunda inceleme ve düşünme imkanı sağlamak, öte yandan gereksiz, müphem ve
mükerrer başvurulara meydan vermemek amacını taşımaktadır.Ancak bu kural idare
mahkemesi hakiminin uygulamayı, uygulamanın sonuçlarını, dosyada mevcut bilgi ve
dava konusu işlemin ve bununla ilgili diğer işlemlerin özelliğini değerlendirerek bunları
yazılı bildirime karine olarak almasına ve belli bir tarihi yazılı bildirimin yapıldığı en son
tarih olarak kabul etmesine engel değildir.”56
valilikler (...) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi
halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.”
54 KAPLAN Gürsel; İdari Yargıda Dava Açma Süreleri; Turhan Kitabevi; Ankara, 2007; s. 135.
55 İlgili kanun hükümlerine örnek olarak, İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 7/3-4; Vergi Usul Kanunu
madde 103; Kamulaştırma Kanunu madde 10/2 gösterilebilir.
56 Danıştay 5. Dairesi; 11.06.2004; E. 2003/5993- K. 2004/2832; Danıştay Kararları Dergisi, Sayı: 6; www.
danistay.gov.tr (erişim tarihi: 10.12.2012) Ayrıca benzer kararlar için aynı sayfadan bkz. Danıştay 5. Dairesi;
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Nitekim bir başka kararında ise Danıştay,“idari işlemin yazılı bildirimine ilişkin belgenin
bulunmaması halinde işlemin uygulanması, uygulamanın sonuçları, konuyla ilgili diğer
işlemlerin değerlendirilerek yazılı bildirime karine alınması ve bunun yazılı bildirimin
yapıldığı tarih olarak kabulüne engel değildir. Ancak; idari işlem tesis edilmeden işlemin
ilgiliye yazılı bildiriminin yapıldığının kabul edilmesine ya da işlemin öğrenildiğinin kabulüne
olanak bulunmamaktadır. Öte yandan, 2577 sayılı Kanunun 20. maddesinin 1. bendinde
de; Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit
incelemeleri kendiliklerinden yapacakları kuralına yer verilmiştir. İdari Yargılama Usulü
Kanununun sözü edilen bu maddesi ile idari yargılama hukukunda re’sen araştırma ilkesinin
benimsendiği, bu ilke ile mahkemelere uyuşmazlığın çözümünde her türlü evrak, bilgi ve
belgeyi isteyebilme yetkisinin verildiği görülmektedir. Re’sen araştırma ilkesi, bir taraftan
yargılamada, göz önüne alınması gereken kamu düzenine ilişkin hususlarda mahkemenin
sağlıklı bir sonuca ulaşabilmesi,bir taraftan da idari yargı denetiminin bir hukuka uygunluk
denetimi olması ve herhangi bir işlem veya eylemin hukuka uygun olup olmadığının bazen
kapsamlı bir araştırma ve incelemeyi gerektirebilmesi nedeniyle önemli bir ilkedir” diyerek
sürelerin kamu düzeninden olduğunu; re’sen araştırma ilkesinin sürelerde de uygulandığını
vurgulamaktadır57.
2011 yılında 6099 sayılı Kanun ile Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliklerle
yazılı bildirimin ve ilanen tebligatın hüküm ve sonuçlarına sahip elektronik tebligat ile
elektronik ortamda yapılacak ilan mevzuatımıza girmiştir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi, 6099 sayılı Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a maddesi ile hukukumuza giren
elektronik tebligatın gerçek kişiler ve sermaye şirketleri bakımından farklı hükümleri
bulunmaktadır. Gerçek kişilere elektronik tebligat yapılması zorunluluğu bulunmayıp,
bunların tercihine bırakılmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkra hükmüne göre ise, sermaye
şirketlerine elektronik tebligat yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine 6099 sayılı
Kanun ile Tebligat Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ilk bendine eklenen
elektronik ortamda yapılacak ilanlara ilişkin hükme göre, elektronik ortamda yapılacak
ilanın, tebliğ yapacak merciin internet sayfasından ayrıca yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Elektronik tebligatın hüküm ve sonuçlarıyla bağlantılı bir diğer konu da, elektronik
tebligata bağlı iradenin varlığına işaret eden elektronik imza meselesidir. Gerçekten
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre58, güvenli elektronik imza, elle atılan imza
ile aynı sonucu doğuracaktır59. Elektronik imza kullanımı içinse, elektronik sertifika
hizmet sağlayıcısından bir elektronik sertifika temin edilmelidir. Nitekim Danıştay da
2011 yılından sonra verdiği çeşitli kararlarında, elektronik imzanın elle atılan imza ile
aynı hukukî sonucu doğurduğuna ve elektronik imza ile imzalanmış olan mahkeme
kararının ayrıca ıslak imza ile imzalanmamış olmasının giderilmesi gereken bir eksiklik
09.10.2001; E. 2001/194- K. 2001/3380; Danıştay 8. Dairesi; 30.03.2000; 1999/3912- K. 2000/2438.
57 Danıştay 12. Dairesi; 06.02.2006; E. 2005/6399- K. 2006/220; Danıştay Dergisi, Sayı: 115; www.danistay.
gov.tr (erişim tarihi: 10.12.2012)
58 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu- Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı Madde
5/1- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.
59 Konuyla ilgili açıklamalar için bkz. YAYLA Yıldızhan; İdare Hukuku; 1. Bası; Beta; İstanbul; Eylül 2009;
s.129-130.
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olarak görülmediğine60 karar vermektedir. Ancak yine 5070 sayılı Kanun’a göre,
kanunların resmi şekil veya özel bir usul öngördüğü hukuki işlemlerin61 elektronik imza
ile gerçekleştirilemeyeceğinin hüküm altına alındığını belirtmek gerekmektedir.
Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dışında, idari işlemlerin ilgililerine elektronik yolla
bildirimi esasen idare hukuku mevzuatında yeni değildir. İdare hukuku ile ilgili yasal
düzenlemelerde aşağıda yer verilmeye çalışılan çeşitli örneklerde de görüleceği üzere,
idarenin işlemlerinin ilgililerine elektronik yolla bildirilebileceğine ilişkin hükümlere
rastlanmaktadır.
Bunlara örnek olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
verilebilir. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a göre,62 menkul malların
haczi ve satışı (madde 77), üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların
haczi (madde 79) ile gayrimenkul malların ve gemilerin haczinde (madde 88) “tahsil
dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme
idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligata
elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların
elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkilidir.”
Yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’63na göre aday, istekliler ve istekli olabileceklere
yapılacak her türlü bildirim ve tebligatların elektronik ortamda yapılması mümkündür.
Buna göre, aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve
tebligatlarda (madde 65) “idareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks
ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik
ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda
veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.”
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’64un
32 nci madde hükmüne göre, “Üst Kurul tarafından verilen uyarı kararları, medya hizmet
sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
tebliğ edilir. Üst Kurula bildirilen elektronik posta adresinde değişiklik yapılmasına
rağmen bu değişiklik Üst Kurula bildirilmediği takdirde, önceki adrese yapılan tebligat
yapılmış sayılır.” Yine aynı kanunun 47 nci madde hükmünde 6112 sayılı Kanun’a göre
yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun’65un 100 üncü
madde hükmüne göre ise, “Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin
60 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu; 12.12.2012; E. 2012/327- K. 2012/429; www.danistay.gov.tr
(erişim tarihi: 03.01.2014)
61 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu- Madde 5/2- Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.
62

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28.07.1953- Sayı: 8469.

63

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002- Sayı: 24648.

64 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2011- Sayı: 27863.
65 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006- Sayı: 26200.
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internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri
zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer
kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet
ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma
verilmiş saymaya, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş
ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem
ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve
benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir. Elektronik
ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak
geçerlidir.” Dikkat edilecek olursa, bu hüküm kapsamının genişliği ve Tebligat Kanunu’nda
yer verilmediği halde gerçek ve bütün tüzel kişilere elektronik tebligat yapılmasını zorunlu
hale getirmek konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nu yetkilendirmesi dolayısıyla
eleştiriye açıktır.
Elektronik tebligat uygulamasının tüm bu bilgiler ışığında değerlendirilmesinin
yapılması önemlidir. İdari işlemlerde şekil, işlemin temelinde yer alan iradenin dış
dünyaya yansıma biçimi ve yapılmasında izlenmesi gereken yolları anlatmaktadır.
Ayrıca daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, idari işlemlerin yürürlüğe girebilmesi
ve başvuru yollarının kullanılabilmesi için ilgililerine duyurulması gerekmektedir.
Bugün yazılı bildirim yanında idari işlemler elektronik tebligat yoluyla da ilgililerine
duyurulabilmektedir. Ancak çalışmamızda her ne kadar meseleyi doğrudan tartışan
bir Danıştay kararına rastlanılmamış olsa da doktrindeki eleştirileri dikkate almak
gerekmektedir.

IV. Sonuç
Tebligat Kanunu’nun genel kanun niteliği dolayısıyla 6099 sayılı Kanun’la değişik
hükümlerinden elektronik tebligata ilişkin olanlarının idare hukuku açısından irdelenmesi
gerekmektedir. Elektronik tebligatın idare hukuku ve idari yargılama hukuku bakımından
önemli sonuçları yanında eleştiriye açık birtakım yönleri de bulunmaktadır.
Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi özel hayatın gizliliği, adil yargılanma hakkı
gözetilerek veri güvenliğinin sağlanmasıdır. Tebligat Kanunu’nda yer almasa da,
elektronik yolla iletişime yer veren hukuki düzenlemelerde birtakım ilke ve kurallar66
sıralanmakla birlikte, bunların nasıl korunacağına ilişkin teknik veri ya da altyapı bilgileri
tam değildir. Elektronik veri sisteminin güvenliği teknik altyapı kadar, bu yapıyı kurarak
verilerin korunmasını sağlayacak nitelikli personelin mevcudiyetine de bağlıdır.
Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin önemli bir diğer husus ise, hukuki
düzenlemelerdeki dağınıklığın mevzuat değişikliği ile giderilmesi gerektiğidir.
Kanaatimizce bu dağınıklığın giderilmesinde genel bir idari usul kanununun çıkarılması
yardımcı olabilecektir.
Yukarıda yer verdiğimiz gibi, Tebligat Kanunu’nda zorunluluk olarak düzenlenmediği
66 Söz konusu ilkelere yer veren düzenlemelere örnek olarak, Elektronik İmza Kanunu’nun Bilgilerin Korunması başlıklı 12 nci maddesi ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
İlkeler başlıklı 5 inci maddesi gösterilebilir.
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halde, 5510 sayılı Kanun’un 100 üncü madde hükmünde düzenlenen SGK’nın göndereceği
her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi
hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutabilme yetkisinin değiştirilmesi
gerekmektedir. Çünkü bu madde açıkça 7201 sayılı Kanun’un 7/a maddesiyle
çelişmektedir. Ayrıca herhangi bir tereddüt oluşmaması için varsa mevzuatta benzeri
değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile ilgili doktrinde yapılan eleştirilere de yer
verilmelidir. Bu eleştirilerden özellikle ikisi, idari yargılama hukukunda sürelerin hak
düşürücü süre niteliğinde kabul edilmesi dolayısıyla önemlidir.
Söz konusu görüşe göre, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 8 inci bendindeki67 “ölüm,
cezaevine girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle” ifadesine ek olarak “ve diğer zorunlu
sebeplerle” ifadesinin elektronik tebligat hizmetinden yararlanamayacak kişiler için
oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için eklenmesi; yine Yönetmeliğin 9
uncu maddesinin 3 üncü bendine68 elektronik tebligat yapılması durumunda, tebligatın
yapılmış sayılacağı günün resmi tatile denk gelmesi halinde sürenin başlangıç tarihinin
belirli bir süre daha uzamasına yer verilmesi gerekmektedir. 69
Teknoloji ve elektronik iletişimdeki gelişmelerden bütün hukuk dallarının dolayısıyla
hukuki düzenlemelerin ve uygulamanın etkilenmesi kaçınılmazdır. Ancak çalışmamızda
yer vermeye çalıştığımız hususlara özellikle bu gelişmenin avantajlarından
yararlanabilmek, dezavantajlarını ise yaşamamak için dikkat edilmeli; konuyla ilgili
tartışma ve çalışmalara olabildiğince yer verilmelidir.

67 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması- Madde 13/ (8) Ölüm,
cezaevine girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan
kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın, elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması islemi ilgili
kurumlar ile İdarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir. Tüzel
kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış
olan tüzel kişi muhatabın, elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri
uygulanır.
68 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesiMadde 9/ (3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci
günün sonunda yapılmış sayılır.
69 BÖRÜ Levent; “Elektronik Tebligat Yönetmeliği Taslağı’na İlişkin Kısa Bir Değerlendirme”; Ankara Barosu
Dergisi; Sayı: 2012/2; s. 406- 407.
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ÖZET

A

nayasa mahkemeleri, aldıkları iptal kararları ile güncel siyasete dair gelişmelere taraf olmakla
eleştirilmektedir. Özellikle siyasal iktidarların parlamentonun iradesinin engellenmesi olarak nitelendirdikleri bu husus, Türkiye siyasetine özgü olmayıp genellik arz eder. Mahkemenin işleyiş biçiminin teorik eleştirisi ise demokratik açıdan meşru olmadığı vurgusunu içermektedir. Çalışmada bu
noktadaki tartışmalar dört temel başlık / sorun alanı çerçevesinde ele alınacaktır. İlk olarak yargısal
denetime demokrasi adına yöneltilen eleştiriler, özellikle demokrasinin nasıl anlamlandırıldığı temelinde incelenecek; anayasal yargının önem ve gerekliliğini vurgulayan fikirlerin eleştirilere verilen
bir yanıt olarak demokrasi ile uyumlarını hangi çevrede dile getirdikleri değerlendirilecektir. İkinci
olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasında anayasal yargının konumunun, demokratik meşruluğun bir kaynağı sayılıp sayılamayacağı üzerinde durulacaktır. Üçüncü tartışma, anayasal yargı da
yorum olgusunun yerine dairdir. Burada yorum, siyasi otoritenin anayasaya riayet etmesi ile anayasa
mahkemesine riayet etmesinin aynı anlama gelip gelmediği ve uygulamada anayasayı yazılı metnin
mi yoksa yargıçların kararlarının mı vücuda getirdiği sorusunda önemli bir yer sahibidir. Son olarak
ise demokratik meşruiyet tartışmalarının bir parçası olarak yüksek yargı mensuplarının göreve geliş
biçimleri ele alınacaktır. Çalışma, süregelen tartışmalara dair nihai bir sonuç içermemekte hatta böylesi bir sonuca da ulaşılamayacağını savunmaktadır. Ancak konunun özellikle Türkiye’deki ele alınış
biçimlerinin yüzeyselliği göz önüne alındığında, tartışmaların bundan sonraki seyrine dair belli öneri
ve beklentiler taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Anayasa Mahkemesi, Demokrasi, Meşruiyet, İptal Kararı, Temel Haklar.

ABSTRAC T
DEMOCRATIC LEGITIMACY OF THE CONSTUTIONAL JUDICIARY: A CONSIDERATION ON CRITICS
AND RESPONCES

C

onstutional courts are usually critized of being a part of political debates with their annulment
decisions. While decisions defined as an obstacle to governments’ will; this is not only valid for
Turkish system. The main theoretical critic includes a claim that judicary is not democratically legitimate. The study analyses this discussions under four titles. Firstly the being undemocratic accusation
to judicary will discuss with referance to different democracy definations and the general idea about
their harmony. Secondly the situation of judicary as a protector of rights will analyse as a source of
democratic legitimacy. The third discussion will be about interpretation on constutional law. Interpretation will be analyzed especially in relation with the differances between the judges and constution
itself and the source of practice, the written document or judges’ decision. And last part of the study
will cite the characteristics of the members of the supreme courts. The study does not involve a main
result about general debates. But it maintains to contribute to the agenda of constutional discussions
in Turkey.
Keywords
Constutional Court, Democracy, Legitimacy, Annulment Decision, Rights.

Giriş
Anayasal yargının demokratik bir siyasal yapıdaki yeri ve demokrasinin olağan işleyiş
ve mekanizmaları ile uyumluluğu sıkça tartışma konusu olmaktadır. Kuşkusuz bu durum,
mevcut Anayasa Mahkemesi çoğu kez güncel siyasi tartışmaların içerisinde yer bulan
Türkiye gibi örneklerde daha belirgindir. Öyle ki mahkemenin kendisi politik saflaşmaların
bir parçası gibi görülebilmekte ya da bizzat siyasal iktidarın mahkemeyi kendisine ve
“milli irade”ye “düşman” olarak tanımlayışına tanık olunmaktadır. Ancak tartışmaların
düzeyi ve hukukiliği örnekler arasında farklılık göstermekle birlikte, anayasal yargı
organının parlamento tarafından alınan bir kararın uygulanmasını doğrudan veya
dolaylı biçimlerde engelliyor oluşunun eleştiri konusu edilmesi evrensellik arz eden bir
durumdur.
Genelde kullanılan ifade ile Yüksek Mahkeme’nin ya da Anayasa Mahkemesi’nin
maruz kaldığı eleştirilerin temelinde, yargı organı ile demokrasi arasında bir çatışma
olduğu ve yargı organının antidemokratik bir niteliği haiz olduğu görüşü yer almaktadır.
Bilindiği üzere anayasal yargının ortaya çıkışı, kanunların anayasa uygunluğunun
sağlanması noktasında, yargısal denetim işlevinin yerine getirilmesi ile ilgili olmuş;
özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında mahkemeye temel hak ve özgürlüklerin
korunması ve hatta genişletilmesi noktasında artan bir önem atfedilmiştir. Ancak bu,
yargısal denetimin bütünüyle kabul gördüğü anlamına gelmemekte, özellikle yargısal
denetim sonucu anayasaya uygun bulunmayan yasanın iptal edilmesi gibi pratikler,
demokrasinin odağına yerleştirilen parlamentonun belli bir konudaki politik tercihinin
geçersiz kılınması olarak değerlendirilebilmektedir. Öyle ki iptal kararı hakkında, en
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önemli vasfı halkoyu ile oluşmak olan parlamentonun iradesinin sınırlarının mahkeme
üyesi yargıçlar tarafından belirlendiği yorumlarıyla karşılaşmak mümkündür. Yasamaya
önem ve üstünlük atfeden görüşler, halkın kendi kendini yönetmesi anlayışına vurgu
yapmakta, seçilmiş temsilcilerin yargıçların müsamahası halinde iş görebilmeleri olarak
nitelendirilen durumun demokratik idealler ile gergin bir ilişki sunduğu savunulmaktadır.1
Yargı organının tartışma konusu edilmesinde hareket noktası, kanunların
anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin bir denetimin sınırlarının aşıldığı iddiasıdır. Bu
bağlamda yargısal denetim düşüncesi, giderek yasama faaliyetinin gerçekleşmesinde
son ve en önemli aşama halini almaya başlamıştır. Üstelik anayasa uygunluk ya da
uygunsuzluğun tespiti hususu da eleştirilere maruz kalabilmekte; bunun, her zaman için
net ve açık bir süreci ifade etmediği savunulmaktadır. Kimi kez anayasaya uygunsuzluk
iddiasının üzerinde büyük tartışmalar kopmakta, mahkemenin kararlarının anayasanın
muğlâk ve kendisine farklı anlamların yüklenebileceği maddeleri üzerinden vermesi
ile gibi durumlarda, yasama faaliyetinin “hukuki” organlar eliyle “siyasi” bir şekilde
sınırlandırıldığı iddiaları gündeme gelmektedir.
Bu gerilimli durum, anayasal yargının bir meşruiyet krizi içinde olup olmadığına
dair tartışmaların açılmasına2 ve hatta mahkemelerin gayrimeşru ilan edilmesine
değin uzanabilmektedir. 3 Oysa tarihsel gelişimi boyunca anayasal yargı; anayasacılık
hareketinde ve anayasal bir demokrasinin tesisinde kritik önem taşımış, yasama
faaliyetinin son ve en önemli aşaması olmaktan ziyade yasama organını hukukun ve
demokrasinin sınırlarına çekmenin aracı olarak görülmüştür. Dolayısıyla, anayasal
yargının anti-demokratik bir vasfa sahip olduğu ile bilakis demokrasiyi pekiştirici bir
nitelik taşıdığı şeklindeki ayrışmanın üzerinde durulmasının ve bu ironik tablo hakkında
değerlendirmelerde bulunmanın önemli olduğu savunulmaktadır. Üstelik bu, Türkiye’de
konunun güncel siyasetteki ele alınış biçimleri ve bunların arz ettiği “üslup sorunu”ndan
bir miktar kurtularak değerlendirilmesine de alt yapı sunabilecektir.
Bu doğrultuda çalışmanın ilk kısmında kanunların anayasaya uygunluk denetimini
gerçekleştiren mahkemelerinin genel özellikleri ve tarihsel gelişimleri üzerinde
durulacaktır. İkinci kısımdan itibarense anayasa mahkemeleri ile demokrasi ilişkisinin
tartışmalı olduğu temel husus ve örnekler, dört genel başlık halinde ele alınacaktır. Bu
bakımdan ikinci kısımda yargısal denetime demokrasi adına yöneltilen eleştiriler, özellikle
demokrasinin nasıl anlamlandırıldığı temelinde özetlenecek, bu özet bir yönüyle anayasal
yargının önem ve gerekliliğini vurgulayan fikirlerin kendilerini meşrulaştırmada ya da

1
WALDRON, Jeremy “The Core of the Case Against Judicial Review”, The Yale Law Journal, Yıl: 2006,
Sayı: 115, s. 1349.
2 GÖZLER, Kemal “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl: 2006,
Cilt: 61, Sayı: 3, (s. 131 – 166); GÖZTEPE, Ece “Anayasa Yargısının Meşruluğu”, Demokratik Anayasa, (der. E.
Göztepe, vd.), 1. Basım, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, (s. 387-417).
3 ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Yargısının Gayrı Meşruluğu Üzerine, http://www.stargazete.com/acikgorus/anayasa-yargisinin-gayri-mesruluguuzerine-89590.htm (erişim tarihi 20.12.2009).
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demokrasi ile uyumlarını dile getirmede kullandıkları işlevleri de içerecektir. Çalışmanın
üçüncü kısmında çağdaş demokratik toplumlarda yargısal denetimin en önemli
meşruiyet kaynağını oluşturan, yargı organlarının hakların korunması ve geliştirilmesi
amacıyla hareket ettikleri ve bu konudaki en temel koruyucu mekanizmayı oluşturduğu
şeklindeki söylemin geçerliliği sorgulanacaktır. Dördüncü kısmın odaklandığı husus ise
siyasi otoritenin anayasaya riayet etmesi ile anayasa mahkemesine riayet etmesinin
aynı anlama gelip gelmediği ve uygulamada anayasayı yazılı metnin mi yoksa
yargıçların kararlarının mı vücuda getirdiği sorusunun yorum olgusu çerçevesinde
değerlendirilmesidir. Son olarak ise seçilmişler – atanmışlar ayrışması ışığında anayasa
mahkemesi yargıçlarının göreve geliş biçimleri üzerinde durulacaktır. Çalışmanın sonuç
kısmı söz konusu tartışmalara kesin bir çözüm getirmekten ziyade, demokrasinin daha
iyi işlemesi açısından meşruluk tartışmalarının ne gibi bir öneme sahip olduğuna dair bir
değerlendirmeyi içermektedir.

Yargısal Denetim ve Anayasa Mahkemeleri: Genel Özellikler
1803 yılında Yargıç John Marshall başkanlığındaki ABD Yüksek Mahkemesi’nin Marbury
v. Madison davası ile ilgili olarak aldığı karar, kanunların anayasaya uygunluğunun
denetimi hakkında yaklaşık iki yüz yıldan beri sürmekte olan tartışmaların fitilini
ateşlemiştir. Anayasa metninde açık bir hüküm olmamasına karşılık mahkemenin
“içtihat” yoluyla aldığı kararı takip eden süreç, denetim mekanizmaları arasında yargısal
denetimi siyasal denetime kıyasla ön plana geçirmiş; yargısal denetim mekanizması ve
özellikle de bunun özel bir mahkeme tarafından yapılması, 1900’lerin ikinci yarısı ile
beraber en yaygın tercih haline gelmiştir. Söz konusu davada, hukuk kuralları arasında
bir hiyerarşi olduğu, anayasanın öteki yasaların üzerinde yer aldığı ve bir yasanın
anayasaya aykırı olması durumunda yasanın geçerliliğini yitireceği savları belirleyici
olmuştur.4 Ayrıca bu üç ilke, sonraki dönem uygulamalarında da birer referans noktası
teşkil etmiş, nihayet parlamentonun çıkardığı yasaların başka bir organ tarafından
denetlenebilmesine dair karşı çıkışlar, II. Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde geriye
çekilmiştir.
Batıda demokrasinin gelişim süreci, parlamentoları özgürlük ve eşitlik doğrultusunda
verilen mücadeleler ve hak kazanımları noktasında önemli ve değerli kılmıştır. Meclisler,
monarka karşı verilen mücadelelerin simgesi, ulusun ifadesini bulduğu ve iradesini
yansıttığı, temel hakları gerçekleştiren bir organ niteliği taşımıştır. Bu organa atfedilen
önem, parlamento tarafından yapılan bir işlemin, düzenin temel değerlerini yansıtan
anayasaya uygun olduğu ve kişilerin temel haklarının da parlamento aracılığıyla
gerçekleştirildiği fikrini de içermiştir. 5 Fakat II. Dünya Savaşı ile sonuçlanan süreç ve
savaş sonrası gelişmelerin anayasa ve parlamento ilişkisindeki yansıması, yasalar
yoluyla baskı rejimleri oluşturabileceğinin net biçimde anlaşılması olmuştur. Ayrıca
4 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, 1. Basım, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996, s. 41.
5

GÖZTEPE, Ece, Anayasa Şikayeti, 1. Basım, AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998, s.1.
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yaşananlar, insan haklarının korunması gereğinin ne denli önemli olduğunu bir kez
daha ortaya çıkarırken anayasal yargı, bunu gerçekleştirmeye dönük bir işlevle daha
çok tanımlanmaya başlanmıştır.6 Avrupa’nın içine girdiği kriz durumunun teşhisinde
parlamentonun üstünlüğü anlayışı da bir sebep olarak değerlendirilmiş, bunu aşabilmek
içinse çözüm, nüvesini Kelsen’in görüşlerinde bulan yargısal denetim mekanizmasında
görülmüştür.7 Bu doğrultuda anayasa, düzenin temel değerleri ile ilgili bir ölçü-norm
olarak kullanılacak ve anayasaya uygunluk denetimi de bağımsız bir yargı organı olarak
anayasa mahkemesi eliyle yapılacaktır. Avrupa’da yaygınlık kazanacak olan model, ABD
örneğinden farklı bir şekilde özel olarak ve münhasıran anayasal uyuşmazlığı çözüme
bağlamak için kurulmuş, olağan yargı aygıtı dışında yer alan bir yargı merciine tekabül
etmektedir.8 Örgütlenmesi, üyelerinin belirlenmesi, yetkilerinin içeriği gibi hususlarda
farklılıklar göstermekle birlikte kıta Avrupa’sında hızlı bir çoğalma gösterecek olan
anayasa mahkemelerinin son kertede buluştukları ortak nokta, parlamentonun anayasal
düzenin bir parçası olmasını sağlama ve dolaylı olarak düzenin değerlerini ifade eden
temel hakları koruma amacıdır.
Anayasa mahkemelerinin günümüzde taşıdığı nitelikler bu tarihsel çerçeve
ile birlikte düşünüldüğünde, meşruiyetlerine dair bir tartışmanın gereksiz olduğu
izlenimi doğabilecektir. Çünkü hukuk kuralları arasında bir hiyerarşi söz konusudur ve
kanunların anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi bu üstünlük anlayışının
mantıksal uzantısında yer almaktadır.9 En üstün normlar kategorisini oluşturan
anayasanın daha alt düzeydeki hukuk kuralları tarafından delinerek pratikte etkisiz hale
getirilmemesinin yolu, anayasaya uygunluğunun sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu
nedenle de normlar hiyerarşisinin böylesi bir nedenle anlamını yitirmesini önlemek için
yapılması gereken hiyerarşinin müeyyidelendirilmesi ve anayasaya aykırı olan kanunun
geçersiz kılınmasıdır ki bu görevi yerine getiren organ da bizzat anayasa mahkemeleri
olmaktadır. 10
Mahkeme tarafından gerçekleştirilen denetimin hemen her türü ve aşaması
önemli olmakla birlikte, yargısal denetim ile demokrasi ilişkisine dair tartışmaların
en kritik noktasını mahkeme tarafından alınan kararlar ve sonuçları oluşturmaktadır.
Söz konusu denetim türünün evrensel uygulamalarında, yasama organı tarafından
kabul edilen bir kanun hakkında yürürlüğe girmesinin akabinde11 ya da yürürlükteki bir
6

TURHAN, Mehmet, Anayasal Devlet, 4. Baskı, Naturel Yayıncılık, Ankara, 2005, s.110.

7

GÖZTEPE, 2012, s. 393-94.

8

KABAOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Yargısı, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s. 9.

9

ARSLAN, Zühtü, Anayasa Teorisi, 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 183.

10 GÖZLER, 2006, s. 133. Denetimin mahkeme tarafından yapılması, esas olarak anayasa uygunluğu sağlamanın var olan yollarından sadece bir tanesidir. Keza siyasal denetim başlığı altında parlamentonun, ülkenin
siyasi ortamının, anayasada yer alan soyut güvencelerin, devlet başkanına verilen geri gönderme yetkisinin ve
bizzat siyasal bir organ tarafından denetim gibi çözümlerin varlığı da anımsatılmalıdır. Bkz. ALİEFENDİOĞLU,
1996, s. 35-40.
11 Fransız sisteminde yer alan önleyici denetim, yani yasanın yayımlanmasından önce, yetkili kurul ya da mahkeme tarafından denetlenmesi durumu, bu genel görüntünün istisnasını oluşturmaktadır. Anayasa uygunluğun
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kanunun, görülmekte olan bir davada fark edilmesi halinde, anayasaya aykırı olduğu
iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulmaktadır. Mahkeme bu başvuru üzerine ilgili
konuyu başta anayasanın kendisi olmak üzere ölçü normlar ışığında incelemekte ve
itiraz konusu olan hukuki işlemin anayasaya aykırılığı iddiasını en genel biçimi ile kabul
ya da reddetmektedir. Mahkemenin anayasaya aykırılığı tespit etmesi durumunda dava
konusu olan norm iptal edilerek yürürlükten kaldırılmakta ve bu bazı istisnalar dışında12
genel bir bağlayıcılığa (erga omnes) sahip olmaktadır.
Konunun tartışmalı boyutu ise genel itibarıyla anayasanın normlar hiyerarşisindeki
üstünlüğü ya da anayasaya uygunluğun sağlanması için bir denetim yapılması değil;
bunun mahkemeler tarafından yapılıyor olmasına ilişkindir.13 Mahkeme tarafından
verilen bir iptal kararının beraberinde birçok soru ve sorunu getirmektedir. Yargısal
denetimin işleyişi açısından iptal kararının niteliği, bağlayıcılığı, yasama organı
tarafından kabul edilmiş olan bir hukuki işlemin onun iradesi dışında yürürlükten
kaldırılıyor olması, denetimi gerçekleştiren mahkemenin oluşum biçimi, dikkate aldığı
ölçü normların yargıçların iradesi ile bağlantısı, yazılı anayasanın anlamlandırılmasının
çoğu kez yargıcın yorumu ile iç içe geçmesi gibi durumlar bu noktada sıralanabilir.
Tartışmaların merkezinde yer alan bu unsurlar, yargı organının ve üyelerinin demokratik
meşruluğu konusunun temel taşlarını oluşturmakta olup çalışmanın bundan sonraki
kısmında bahsedilen gündem dört başlık / sorun alanı çerçevesinde ele alınacaktır

Demokrasinin Anlamlandırılması ve Yargısal Denetim ile Uyumu
Anayasa mahkemeleri ve yargısal denetime dair eleştirilerde, mahkemenin karar ve
uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu ve bu aykırılık nedeni ile meşru olmadığı
iddiası en temel önermelerdendir. Ancak aynı önerme, kendi içinde de ciddi belirsizlikleri
barındırmaktadır. Bunun başında demokrasinin anlamlandırılması gelir. Demokrasi, ilk
ortaya çıkışından günümüze gelinceye kadar olan süreçte, üzerinde uzlaşılmış net bir
tanıma sahip değildir. Bilakis karşılaşılan, çeşitli dönemlerde ve isimlerce demokrasinin
farklı yönleri üzerine odaklanılarak tarif edilmesi çabasıdır. Öyle ki kimi yaklaşımlarda
katılım, temsil ve sorumluluk gibi demokrasiye dair bazı tekniklere odaklanılmakta,
bazı örneklerde ise siyasal demokrasi ile ekonomik demokrasi ayrımına gidilerek
bununla ilgili karşılaştırmalar üzerinden tanımlar yapılmaktadır. Benzer bir biçimde
Rousseau’da katılım, Mill’de temsil, Madison’da fren ve denge, Schumpeter’de elitlerin
mücadelesi, Dahl’da çekişme, Tocqueville’de âdemi merkeziyet, Marx’da eşitlik ya da
Hayek’de özgürlük kavramlarının her biri, doğrudan ya da dolaylı olarak bir demokrasi
algısını – diğer bir deyişle çeşidini–barındırmaktadır. Bu açıdan David Held’in Models of
Democracy’de işaret ettiği şekliyle en az on farklı demokrasi modeli sıralanabileceği
a priori denetim şeklinde ve Anayasa Konseyi tarafından gerçekleştirildiği Fransa örneği ile ilgili ayrıntılı bilgi
için bkz. AVRIL, Pierre, “The Formation of Parliamentary Law in France “,Constitutionalism and the Role of
Parliaments, (edt. K. Ziegler vd.), First Edition, Hart Publishing, Portland, (s. 47-54).
12 Portekiz, Polonya ve Romanya’da parlamento, 2/3 oy çoğunluğuyla mahkeme kararını askıya alabilmektedir.
13

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 7. Basım, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005, s. 84.
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gibi, ayrıntılardaki farklılıklar ele alındığında bu listenin daha da uzaması mümkündür.14
Dolayısıyla anayasa mahkemelerine ve yargısal denetim olgusuna demokrasi adına
eleştiriler getirilirken demokrasiden ne anlaşıldığı ve kavramın geniş içeriği karşısında
nelerin merkeze alındığının bilinmesi önem taşımaktadır.
Alaine Tourine’nin yaptığı tanım uyarınca demokrasi, yurttaşların geniş sivil ve
siyasal haklara sahip olduğu, önemli pozisyonların ve siyasal liderliklerin serbest ve adil
seçimler sonucu hukuk kuralları ışığında belirlendiği siyasal sistemdir.15 Güçler ayrılığı,
yerel yönetim ve iktidarın sınırlandırılması demokrasinin tamamlayıcı özellikleri arasında
yer alırken, bir sistemi demokrasi olarak nitelendirmede bazı başka ölçütlerin eklenmesi
de olasıdır. Çok sayıda partinin yarıştığı özgür ve düzenli seçimler, özgür kitle iletişim
araçları ve inanç özgürlüğü, siyasi çoğulculuk ve yarışma, insan hakları ve özellikle de
düşünce ve eleştiri özgürlükleri, özel alana devletin müdahalesinin sınırlandırılması
ve hukuk devleti ilkesinin işlerliği bu yönde ilk akla gelenlerdir.16 Yargısal denetim ile
demokratik mekanizmaların işleyişi konulu tartışmalarda bunlardan öne çıkan ise
genellikle yarışma ve yönetici makamlara seçimle gelinmesi prensibine bağlı olarak
çoğunluk ilkesi ile iktidarın sınırlandırılması olgusudur. Bu iki başlıktan ilki, daha ziyade
anayasa mahkemelerine eleştirel biçimde yaklaşan görüş sahiplerince vurgulanmakta,
ikincisi ise anayasa mahkemesinin demokratik meşruiyet açısından herhangi bir sorun
arz etmediği ve bilakis demokrasiyi pekiştirdiği yönündeki argümanlara dayanak teşkil
etmektedir.
Felsefi temelleri açısından çoğunluk ilkesi; gerçeğin, sağduyunun ve adaletin
çoğunluğun kararında yattığı anlayışına dayanmaktadır. Bu açıdan Antik Yunan’a değin
götürülebilecek olan ilke hakkında Aristoteles’in “nasıl ki herkesin katkıda bulunduğu
bir şölen, tek bir adamın kesesinden verilen şölene oranla daha iyi olursa, tek tek ele
alınınca aralarında hiçbir iyi adamın olmadığı çoğunluk her birlikte ele alındığı zaman
azlıktan daha iyi olacaktır” ifadesi anlamlıdır.17 Aristoteles ve sonrasındaki çoğunluk
vurgusu, bu yönüyle herhangi bir kararın alınmasında doğrunun çoğunluğun tercihi
ile bulunabileceği mantığına dayanmaktadır. Üstelik bu düşünce, içinde bulunduğumuz
çağda da varlığını bir şekilde sürdürmektedir. Çoğunluk prensibi, halkın yönetimini
sağlamadaki demokratik zorunlulukları çalışır hale getirmenin bir yolu olarak kabul
edilmiştir. Bu kabulün akabinde, bunun en iyi yol mu, yoksa iyi yollardan biri mi olduğu
ayrı bir tartışmadır.18
Bu düşüncenin güncel siyasi pratiğe yansıyışı ise yasama organının aldığı kararların
“doğru”luğuna dairdir. Çünkü yasama organını oluşturan temsilciler çoğunluk prensibi
doğrultusunda bu makama gelmiş, alınan karar ise temsilcilerin çoğunluğunca alınmıştır.
14 LANE, Jan-Erik, Constitutions and Political Theory, First Edition, Manchester University Press, Manchester, 1996, s. 244.
15

TOURAINE, Alain, What is Democracy, First Edition, Westview Pres, Boulder, 1997.

16 İBA, Şeref, Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda), 1. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s.69-70.
17

McKEON, Richard, Introduction to Aristotle, First Edition, The Modern Library, New York, 1947.

18 GARVEY, John H. / ALEINIKOFF, T. Alexander / FARBER, Daniel A., vd., Modern Constitutional Theory: A
Reader, Fifth Edition, Thomson/West, St. Paul, 2004, s. 72.
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Parlamento tarafından yapılan kanunların mahkemeler tarafından –anayasaya aykırılık
gerekçesi ile de olsa–geçersiz kılınabilmesinin demokratik olmadığı argümanı da
temelini büyük ölçüde bu anlayıştan almaktadır. Bu tablo karşısında soru; demokratik bir
toplumda, mahkemeler gibi aslında demokratik olmayan kurumların nasıl olup da halk
tarafından seçilmiş görevlilerce alınmış bir karar hilafına tasarrufta bulunabildiğidir.19
Söz konusu soru cümlesi, demokratik olmama durumunun belirlenmesinde, seçim
mekanizmasını ve seçmene karşı sorumluluğu barındırmakla beraber, asıl olarak bir
kararın alınmasındaki çoğunluk desteğine atıfta bulunmaktadır.
Genel itibarıyla siyasi kararların alınabilmesi, sorumlu-tutulabilir organlar için
öngörülmekte olup, yargısal denetimin taşıdığı özelliklerin, bu yöndeki demokrasi ilkesi
uyarınca sorunlu olduğu açıktır. Keza demokrasilerde, siyasal toplumun kaderi ile ilgili
nihai kararları alma yetkisi seçilmiş halk temsilcilerine ait olduğundan, parlamentonun
yaptığı kanunların mahkeme ya da kurul gibi bürokratik bir organ tarafından geçersiz
kılınması demokrasiye aykırı görülmektedir. 20 Üstelik sistemin yukarıda özetlenmiş
bulunan işleyişi göz önüne alındığında, yargısal denetim organı adeta bir son
karar verici konumunda olmakta; özgür ve demokratik bir topluma has özelliklerle
uyumsuz bir biçimde yargının yasama ve yürütme organından üstün olabileceği
bir görüntü yaratmaktadır. 21 Anayasa mahkemelerinin önüne gelen konunun ortaya
çıkışı nihayetinde demokratik mekanizmalar çerçevesinde şekillenmiş bir çoğunluk
kararına dayanmaktadır. Fakat böylesi bir kararın kanunların anayasaya aykırılığı
gerekçesiyle mahkeme tarafından geçersiz kılınması, çoğunluk karşıtı siyaset örneği
olarak değerlendirilebilecektir. Çünkü burada söz konusu olan bir yönüyle çoğunluğun
yönetme hakkına dair temel demokrasi kuralının ihlalidir. 22 Yargı organının müdahaleci
veya aktivist tutum izlemesi ise yargı denetimiyle görevli olan mahkemeyi dar anlamda
“anayasaya uygunluk” denetimi yapmanın ötesine geçirerek, politik-ideolojik yönelimli
kararları ön plana çıkarabilmektedir.
Böylesi eleştiriler karşısında anayasa mahkemesinin varlığını ve önemini savunan
çeşitli görüşlerin de bizzat demokrasinin tanım ve içeriğine dayanarak kendilerini ifade
ettiği gözlenmektedir. Bu bağlamda öncelikli vurgu, demokrasinin yalnızca çoğunluk
ilkesinden ibaret olmadığıdır. Demokrasinin, kararların çoğunluk oyu doğrultusunda
uygulanması olarak tanımlanması yetersiz ve sığ bir anlayışa tekabül etmekte
olup söz konusu sığlık, yargı denetiminin antidemokratik bulunmasında da kendini
göstermektedir. 23 Bir kişi – bir oy ve basit çoğunluk gibi hususlar demokrasinin minimum
uygulamaları olarak değerlendirdiğinde göze çarpan, onun farklı ek düzenlemelere
ihtiyacı olduğudur. Bu noktada anayasallık ile demokrasinin bir araya gelmeleri
mümkün olabilecek, anayasal devletin basit bir versiyonu demokrasinin ihtiyaçlarını

19

DUCAT, Craig R., Modes of Constitutional Interpretation, West Publishing Co, St. Paul Minn:, 1978, s.3.

20 ERDOĞAN, 2005, s. 84-5.
21

WALDRON, 2006, s. 1348; ARSLAN, 2005, s. 184.

22 ERDOĞAN, 2005, s. 85.
23 DUCAT, 1978, s. 173.
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karşılayabilecektir. 24 Anayasaya uygunluk denetimi de böylesi bir bakışın devamında,
demokrasinin gelişmesinin bir aşaması olarak değerlendirilebilir. Demokrasi yalnızca
iktidarın oyunun kurallarına göre el değiştirmesi ile ilgili olmayıp, onun kullanılması
ile de ilgilidir. Bu kullanımda temel hakların gelişmesini sağlayıp onları güçlendirilmesi
ise – ki anayasa mahkemesinin katkısı bu noktada ortaya çıkmaktadır–demokrasinin
gelişimine de uygundur. 25 (Teziç, 1986: 23).
Kararların alınmasında çoğunluğun tercihi kuşkusuz önemlidir. Ancak demokrasinin
yalnızca bundan ibaret görülmesi ve çeşitli pratiklerin çoğunluğa atıfla demokratik/
antidemokratik şeklinde sınıflandırılması tartışmalı bir durumdur. Üstelik anayasanın
telos’u ekseninde düşünüldüğünde çoğunluk kararının bir şekilde sınırlandırılması
kaçınılmazdır. Bu sınırlandırma ise bizzat temel hak ve özgürlükler bağlamında
olacaktır. Çoğunluğa bağlı olarak şekillenmiş bir meclis ve iktidar yapısının önemi aşikâr
olmakla birlikte bu, iktidarın hukukun üstünlüğünü kabul etmesini ve hukukun sınırları
içinde hareket etmesini engelleyemez. Diğer bir deyişle hukuk olmadan herhangi bir
özgürlükten de bahsedilemeyecektir keza onun yokluğunda söz konusu olan demokrasi
değil anarşidir (Garbey vd., 2006: 74).
Yargısal denetim organlarının, iktidarın temel hak ve özgürlükler ekseninde kullanımı
ve çoğunluk kararlarının uygulanmasına sınır oluşturması dışında demokrasi açısından
olumlanan bir diğer özelliği de “çoğunluğun tiranlığı”nı engelleyici fonksiyonunda
kendini göstermektedir. Göreve geliş biçimi açısından seçmen çoğunluğuna dayanan
yasama organlarının, söz konusu gücün verdiği imkânlar neticesinde demokrasiye aykırı
olarak bir tiranlık oluşturmaları potansiyel olarak mümkündür. Böylesi bir durumunun
önüne geçme ve bunun gerçekleşme olasılığını azaltma çabası çeşitli kurumların varlık
sebeplerinde ve faaliyet biçimlerinde gözlenmekte olup anayasal denetim organları da
bunlar arasında yer alır. Dolayısıyla çoğunluk kararının aksine bir hareket tarzını içerdiği
için antidemokratiklik eleştirisine maruz kalan anayasa mahkemesi, diğer taraftan
çoğunluğun sınırlanması ihtiyacına cevap vererek demokrasiler için bir gereklilik olan
çoğunluğun baskıcı eğilimlerinin frenlenmesine katkı sağlayabilmektedir. 26
Çoğunluğun tiranlığının siyasal açıdan ne derece istenmeyen bir şey olduğu açık
olmakla birlikte, anayasa mahkemelerinin bunu engellemeye dönük bir işlev taşıdığı
fikrinin aynı genellikte kabul gördüğünden ise bahsedilemez. Bu bağlamda anayasa
mahkemeleri ve yargısal denetimin meşruiyeti konusunda en kapsamlı eleştirilerden
birini yöneltmekte olan Waldron’un görüşleri dikkat çekicidir. O, her şeyden önce yargı
organlarını ön plana çıkarmak doğrultusunda azınlık haklarının korunmasına dair
vurgunun kafa karıştırıcı olduğu düşüncesindedir. Demokratik kurumların kimi zaman
haklar konusunda yanlış kararlar alabileceği ve bu kararlara zorla riayet edilmesini
sağlayabileceği, dolayısıyla söz konusu organların tiranlık benzeri davranışlar
24 LANE, 1996, s. 263.
25 TEZİÇ, Erdoğan, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun ‘Esas’ Açısından Denetimi”, Anayasa Yargısı –
Anayasa Mahkemesinin 23. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler,
Anayasa Mahkemesi Yayınları, (s. 19-38).
26 ERDOĞAN, 2005, s. 87.
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sergileyebilecekleri ihtimalini o da kabul etmektedir. Buna karşılık Waldron, aynı
potansiyel ve ihtimalin mahkemeler için de geçerli olduğuna dikkat çekmekte, onların
tiranca davranışlar göstermeyeceğinin garantisi olmadığını savunmaktadır. Dolayısıyla
da Waldron’un ifade ettiği üzere tiranlık tiranlıktır ve bu tarz bir yönetimin kötülüğü,
kararların nasıl alındığı hususundan bağımsızdır. 27
Netice itibarıyla bugün içinde yaşadığımız sosyal ve siyasal ortam, demokrasinin
yalnızca çoğunluk prensibi ekseninde tanımlanmasının yeterli olamayacağı bir
karmaşıklığı ve çeşitliliği arz etmektedir. Temel haklar ve özgürlüklerin bireyler ve
toplumlar için taşıdığı önem bu derece fazlayken, bu hususları tamamıyla göz ardı eden
bir demokrasi anlayışının savunulması zaten mümkün değildir. Böylesi bir demokrasi
anlayışına atıf yapılarak yasama organı kararlarının denetlenmesi hususuna karşı çıkmak
veya böylesi bir gerekliliği öne süren savları çürütmek ise tamamıyla olanaksızdır. Ancak
bu; anayasa mahkemelerinin demokrasi için mutlaka olumlu bir katkı sağlayacağının
düşünülmesine de yol açmamalıdır.
Kuşkusuz çağımızın demokrasi anlayışı, çoğunluğun her istediğini yapabildiği basit
bir mantığın çok ötesine geçmiş olup yargısal denetim ilkesi ve anayasa mahkemesi gibi
kurumsal mekanizmalar, çoğunlukçu rejimden çoğulcu rejime geçişi simgelemektedir. 28
Buna karşılık siyasal yapının gelişiminde hangisinin diğeri üzerinde daha belirleyici
olduğunu söylemek kolay değildir. Diğer bir deyişle demokratik mekanizmanın
gelişmişliğinin mi anayasa yargısının karakterini demokrasi ile uyumlu kıldığı yoksa
anayasa mahkemesi gibi kurumların mı siyasal sistemi demokratikleştirdiğinin yanıtı
açık değildir. Bu bulanıklık karşısında Shapiro, bazı ipuçlarının aydınlatıcı olduğu
kanaatindedir. Öyle ki yargısal denetimin ya da anayasa mahkemesi türünden kurumların
bulunmadığı bazı örneklerde demokrasi gayet başarılı bir biçimde işleyebilirken serbest
seçimlere dayalı demokrasinin işlemediği hiçbir ülkede başarılı bir anayasa yargısı
örneği gözlenmemektedir. Teorik açıdan konuya yaklaşıldığında yargının başarısı,
var olan çoğunluğun gelecekte değişebilmesi ihtimali ile de yakından alakalıdır. Keza
çoğunluğun böylesi bir denetim aygıtına uyması ancak kendisinin gelecekte azınlığa
düşebileceği ihtimalini göz önüne alması ile mümkündür. 29 Bu tabloyu oluşturabilecek
olan yegâne yapının demokrasi olduğu ise gözden kaçmamalıdır.
Anayasal yargının çoğunluğun tiranlığını önlemeye yarayan araçsal vasfı karşısında
gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta ise demokrasinin, sınırsız bir çoğunluk
hakimiyeti rejimi olmamasının yanında azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği bir rejim
de olmayışıdır. 30 Yargısal denetimin ilgili önermenin ilk maddesini vurgulamak uğruna
ikincisine yönelmesi durumunun pratikte karşılaşılan biçimleri, demokratik yaşama
çoğunluğun tiranlığı kadar zarar verebilecek niteliktedir.
27 WALDRON, 2006, s. 1396.
28 KABAOĞLU, 1994, s. 115.
29 SHAPIRO, Martin, “Judicial Review in Developed Democracies”, Democratization and the Judiciary: The
Accountability Function of Courts in New Democracies, (ed. S. Gloppen, vd.), First Edition, Frank Cass Publishers, London, 2004, (s. 5-18).
30 ÖZBUDUN, Ergun, Türkiye’nin Anayasa Krizi, 1. Basım, Liberte Yayınları, Ankara, 2009, s. 51.
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Anayasal Yargının Haklar Temelinde Olumlanışı ve Eleştirisi
Anayasacılık, çoğunluğun iradesinin bazı bakımlardan etkisiz bırakılmasını onaylamak
anlamında düşünülürse, bunun neye dayanılarak haklılaştırıldığı hususu önem arz
eder. Bu noktada cevabın temel hakların korunmasına atıfla verilmesi mümkündür. 31
Anayasanın tanımı ve varlık nedenine dair farklı görüşler olmakla birlikte, günümüz
anayasacılık ve anayasal demokrasi anlayışı karşısında anayasanın yalnız devletin
temel kuruluş, örgütleniş ve işleyişini ortaya konması yetersiz kalacaktır. Bu nedenle
konunun ele alınmasında Sartori tarafından benimsenmiş olan teleolojik yaklaşım
önem taşımakta olup, söz konusu eksende anayasanın anlam ve işlevinin, onun telos’u
yani amacı ekseninde anlaşılabileceği ileri sürülmektedir. Sartori’nin ileri sürdüğü
ve günümüzde de geniş kabul gören telos anlayışını ise bireyin haklarının garanti
altına alınması oluşturmaktadır. 32 Anayasacılık olgusunun hakların korunması ile
ilgisi, özellikle bireysel özgürlüklere dair tehditlerin sadece yürütme ve idareden değil
parlamentodan da gelebilecek olması ile ilişkilidir. Bu manada yasama organlarının fiili
düzenleme alanlarının genişlemesi beraberinde özel alanların sınırlarının daralması
sonucunu doğurmaktadır. 33 Anayasanın en önemli işlevlerinden biri, söz konusu organın
sınırlandırılması olduğundan bu; özel alanın daralması durumuna da engel olabilecektir.
Konuya bu şekilde yaklaşıldığında, anayasa mahkemesinin karar ve uygulamalarının
temel haklarının sınırlandırılması ve ortadan kaldırılmasına dönük tutumlara engel olduğu
iddiası, onun meşruluğunu vurgulamada “hak eksenli” bir yaklaşımı yaygınlaştırmıştır.
Mademki temel hak ve özgürlüklere dair en ciddi tehlike çoğunluktan ve çoğunluğun
desteğini arkasında bulan siyasal iktidardan gelmektedir; o halde hakların korunması
bizzat çoğunluğun insafına bırakılamaz. Dolayısıyla da anayasal denetim, siyasi değil
yargısal nitelikte olacaktır. Siyasi mekanizmanın işleyişindeki hesap verebilirlik ve
siyasal sorumluluk gibi etkilerden bağımsız olan yargıçlar, bu özellikleri sayesinde daha
iyi bir koruma sağlayacaklardır.
Anayasa mahkemelerini hakların korunması noktasında önemli kılan bir diğer
mekanizma ise anayasa mahkemesine kişisel başvuru üzerine gerçekleşen bir denetim
biçimi olarak anayasa şikâyetidir.34 İlgili mekanizmada kişisel başvuru, devletin temel
hak ve özgürlükler alanında olumlu edimini gerektiren her hangi bir konuda, yasama
organının hareketsizliğinden dolayı temel haklarının zedelendiğini düşünen bireyin
anayasa mahkemesine başvurabilmesine imkân tanıyan bir dava türüdür. Haklarının ihlal
edildiğini düşünen herkes tüm idari ve yargısal denetim yollarını tükettikten sonra, söz
konusu ihlalin hala devam ettiği kanısında ise konuyu başvurusu ile anayasa mahkemesine
taşıyabilmektedir. Hakkın ihlali, ilgili kişiye anayasaya aykırı olan bir kanunun uygulanması
sonucunda gerçekleşiyorsa, anayasa mahkemesi söz konusu kanunu iptal edebilmektedir.35
31

ERDOĞAN, 2005, s. 24.

32 TURHAN, 2005, s. 69.
33 ERDOĞAN, 2005, s. 86.
34 SAĞLAM, Fazıl. “Anayasa Şikayeti – Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”, Demokratik Anayasa, (ed. E. Göztepe, vd.), 1. Basım, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, (s. 418-465); GÖZTEPE, 1998.
35 İBA, 2006, s. 185.
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Esas olarak haklara saygı duyulması ve korunması, yalnızca anayasal denetimin
meşruluğunun değil, bir sistemin demokratik olup olmadığının da kıstası sayılabilecektir.
Örneğin Dworkin, Özgürlük Hukuku’nda insanların sahip oldukları haklara saygı
gösterilmediği takdirde demokratik karar alma nosyonunun doğal olarak tiranlık
anlamına geleceği fikrindedir. 36 Bu bakış açısı, haklara saygı duyulmasını herhangi
bir siyasi karar alma sisteminin meşruiyetinin arka planına yerleştirmektedir. Buna
rağmen hak nosyonu, yasama ve yürütme organlarının çok çeşitli etkiler altında kaldığı
gerekçesiyle, bizzat anayasacılık düşüncesi ve anayasal yargı organlarının siyasal
kararlara etkide bulunmasının dayanağı halini almaktadır. Anayasa mahkemeleri,
anayasaya dair uyuşmazlıkların değerlendirilmesinde bireylerin hak ve özgürlüklerine
öncelik veren bir yöntem ve yorumu geliştirdiğinde yargı organının meşruiyetini
güçlendirecek ve demokrasiyi de pekiştirecektir. 37 Dolayısıyla da anayasa yargısının
demokratik meşruluğu, mahkemelerin temel hakları yasama organlarından daha
iyi koruyacakları yolundaki inanca dayanacaktır. 38 Tam da bu noktada konuyla ilgili
pragmatik argümanların hukuk teorisi ile ne derecede ilgili olduğu sorusu gündeme
gelmektedir. Öyle ki Gözler’in de ifade ettiği gibi yasama organı tarafından yapılmış
bir kanunun anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumu karşısında, konunun
anayasacılık ve anayasa mahkemesinin hakları koruyucu bir kurum olduğu vurgusu ile
savunulması hukuki değil siyasi bir mevzudur. 39 Üstelik çağdaş anayasacılık anlayışının
temel hak ve hürriyetleri korumaya dönük içeriği ortada olmakla birlikte, anayasa
yargısının böylesi bir koruma işlevine sahip olup olmadığı veya bunun ön planda oluşu
tartışmaya açıktır. Bir yandan anayasa yargıcı, insan hakları hazinesinin bekçisi olarak
nitelendirilirken40 mahkemenin varlık nedeninin gerçekten bu mu, yoksa kanunların
anayasaya aykırı olamayacakları ilkesinin müeyyidelendirilmesi mi olduğunun yanıtının
verilmesi önem taşır.
Bu soruyla ilgili yanıtlardan bir kısmı, anayasa mahkemesinin kendini hak temelli
bir konuma yerleştirmesi hususunda eleştirel bir tutum takınmaktadır. Kuşkusuz
mahkemelerin koruyucu misyonunun parlamentoya kıyasla daha işlevsel olduğu
konusunda çok sayıda geçerlilik nedeni sıralanabilir. Örneğin mahkemelerin sadece teorik
hak mefhumu ile değil doğrudan pratik olayların çözümlemesiyle uğraştığı, kararlarını
alırken temel hak ve özgürlükleri temel alan çeşitli tarihsel ve siyasal dokümanlara
dayandığı ve verdiği kararların her zaman için hukuki gerekçeleri ile birlikte sunduğu bu
çerçevede değerlendirilebilir.41 Fakat mahkemeler hakkında ne kadar olumlu nitelikler
addedilirse addedilsin, temel hak ve özgürlükleri demokratik mekanizmalardan daha iyi
36 WALDRON, 2006, s. 1399.
37 ARSLAN, 2005, s. 240-42.
38 ÖZBUDUN, Ergun, “Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu”, Demokrasi ve Yargı, (ed. O. Ergül),
1. Basım, TBB Yayınları, Ankara, 2005, (s. 1-16 – ayrı bası).
39 GÖZLER, 2006, s. 147.
40 KABAOĞLU, 1994, s. 159.
41

WALDRON, 2006, s. 1379.
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koruyabilecekleri ne ampirik ne de kavramsal olarak ispatlanabilir. Buna karşın Britanya
ve Hollanda gibi örneklerde erklerin sınırlandırılması ve bireysel hakların, anayasal bir
yargı organı olmamasına rağmen garanti altına alınabildiği ortadadır.42 Dolayısıyla
mahkemenin yürütme ve yasamaya kıyasla daha özgürlükçü bir tavır takınacağı fikri bir
varsayımdan ibarettir.43
Anayasa mahkemesinin demokratik meşruiyetinin en önemli temelinin varsayımsal
bir boyutta olması, bu düşünceye karşı çıkışların da oldukça kapsamlı olmasına imkân
tanımaktadır. Bu anlamda düşünülebilecek örnekler, hak temelli vurguların kendisinin
ötesinde, mahkemelerin hak tanımlarının ve anlayışlarının her zaman için yeterli ve
geçerli olup olmadığını da sorunsallaştırmaktadır. Öyle ki hakların nasıl tanımlanacağı
ve ölçülerinin ne olduğu konusunda azımsanmayacak derecede görüş uyuşmazlığı
bulunmakta olup bunlardan bazıları felsefi bağlamda, bazıları doğrudan yasama
sürecinde, bazıları ise bireysel bazda söz konusu olabilmektedir.44 Dolayısıyla böylesi
kapsamlı ve derin bir konu hakkında felsefi arka planı, tarih boyunca süregelmiş anlayışları
ve mevcut toplumsal yapıdaki hak taleplerini geri plana iterek, sınırlı sayıdaki yargıcın
iradesi ile şekillenmiş bir hak anlayışının koruyuculuğuna sığınmak düşündürücüdür.
Bununla ilgili olarak ABD örneğinden hareket edildiğinde ırk ve cinsiyet ayrımcılığının
doğası ile kürtaj ve eşcinsellik gibi güncel meselelerde mahkemenin hak anlayışının
niteliği tartışılabilmektedir. Bu noktada ilgili konular hakkındaki hak taleplerinin
medyaya, kamuoyuna ve doğrudan kongre koridorlarına ulaştırılabilmesi mümkünden,
hakların koruyucusu olma iddiasındaki mahkemeye sesini ne ölçüde duyurabildiği belli
değildir.45
Sonuçta anayasaya uygunluktan, devletlerin kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı
göstermesi anlaşılacaksa, bunu gerçekleştirmenin tek yolunun anayasaya uygunluğun
yargısal denetimi değildir.46 Herhangi bir ülkede çoğunluğun tiranlığını önlemenin yegâne
yolunun birkaç yargıcın iradesine dayanan kararlardan ziyade siyasi aktörlerin tutum ve
davranışları olması gibi, benzer bir mantık hakların korunması ekseninde de gündeme
gelebilir. Bu noktada da ilk akla gelen, insan haklarının korunmasının, parlamentonun
genel işlevlerinden biri olarak kabul görmesi ya da bu kabulün daha etkin bir biçimde
pratiğe aktarılması olacaktır.47 İletilen şikayetlere bir çözüm getirmeye dönük araçlara
sahip olması, yasama faaliyeti ile haklar konusunda gerekli düzenlemeleri kanun
gücü ile yerine getirebilmesi, idari mekanizmayı doğrudan denetleme imkanına sahip
olması başta olmak üzere parlamentonun sahip olduğu yetkiler, doğrudan ve dolaylı
42 TUSHNET, Mark, Taking Constitution Away from The Courts. First Edition, Princeton University Press,
New Jersey, 1999, s. 163.
43 ARSLAN, 2005, s. 31.
44 WALDRON, 2006, s. 1367.
45 GARVEY / ALEINIKOFF / FARBER vd., 2004, s. iii.
46 TURHAN, 2005, s. 104.
47 EWING, Keith, “The Parliamentary Protection of Human Rights”, Constitutionalism and the Role of Parliaments, (edt. K. Ziegler, vd.), First Edition, Hart Publishing, Portland:, 2007. (s. 253-270).
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olarak hakların korumasına yöneltilebilecektir. Kuşkusuz parlamentonun bunun aksi
bir tutumda olabileceği ileri sürülebilir ancak en başta belirtildiği gibi mahkemelerin
meşruluğu belirli varsayımlara dayanırken parlamentonun hak temelli bir anlayış
geliştirmesi durumunu varsaymamamız için geçerli bir neden bulunmamaktadır.
Mevcut hukuksal ve siyasi yapı içinde adeta vazgeçilmez bir konum kazanmış
olan anayasa mahkemelerinin hak-temelli veya hak-eksenli bir yorum biçimi kabul
etmeleri ve bireylerin hak ve özgürlüklerine öncelik veren bir yorumla denetim
faaliyetinde bulunması, hem anayasacılık olgusunun gelişimi, hem de demokrasiye dair
anlamlandırmanın genişlemesi açısından kuşkusuz yararlıdır. Buna karşılık şu an için
ne anayasal denetimin ilk planda hakların korunması ilkesini gözettiğini, ne kapsamlı
bir hak anlayışını barındırdığını, ne de böylesi bir misyonu parlamentoya kıyasla daha
başarılı bir biçimde yerine getirdiğini söylemek için somut bir delil mevcut değildir. Fakat
şu da belirtilmelidir ki, anayasa mahkemesinin temel hakları koruyucu işlevinin onun
yegâne meşruiyet kaynağını oluşturup oluşturamayacağı tartışmalı iken, temel hak ve
özgürlüklerin korunmasına yer vermeyen bir yargı sisteminin meşru olamayacağına
şüphe yoktur.

Anayasanın Anlamlandırılması ve Yargıda Yorum Olgusu
Anayasanın kanunlara üstünlüğü ve kanunların anayasaya aykırı olamayacağı anlayışı
çerçevesinde konunun öznesinin anayasa olması beklenebilir. Fakat anayasanın
içeriği, özellikle de anayasa maddelerinin değerlendirilmesine sıra geldiğinde, normlar
hiyerarşine dair genel kabulleri çeşitli noktalardan tartışmalı kılmaktadır. Bunun temel
nedeni anayasanın ya da içinde yer alan bir maddenin öneminin anlamında yatması,
ancak bu anlamın ne olduğunun teşhis edilmesinin güçlüğüdür. Gözler’in ifade ettiği
gibi yargısal denetimin gerçekleştirilmesinde, anayasa metni ile kanun metni arasında
değil, anayasa normu ile kanun normu arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır.48
Söz konusu karşılaştırma metnin kendisini değil anlamını ifade eden norm üzerinden
olmaktadır. Fakat asıl sorun da tam bu noktada kendisini gösterir, keza metnin her bir
kişi için farklı anlamlar ifade etmesi kaçınılmazdır. Anlamın böylesi bir göreceliğe sahip
olması, anayasaya aykırılık iddia edildiğinde bunun anayasaya mı yoksa anayasanın
ilgili maddesine yargıç tarafından yüklenen anlama mı aykırı olduğu sorusunun yanıtını
zorlaştırmaktadır. Çünkü bu noktada açık olan kişiden kişiye değişen niteliği ile anayasa
maddesinin kendiliğinden bilinen objektif bir anlamının olmayışıdır.
Anayasa mahkemelerinin demokratik bir yapı içindeki konumunu tartışmalı hale
getiren hususlardan biri, tam da bu noktada yer alır. Hukukta yorum kavramı, bir metnin
okunup, anlamının belirlenmesini ifade eder. Anayasa yargısının işleyişine bu yönüyle
bakıldığında ise söz konusu olan yargıçlar tarafından yasama organınca çıkarılan kanunun
ve anayasanın yorumlanmasıdır. Realist hukuk anlayışı perspektifinden bakıldığında
ise anlamda ve yorumda objektiflik sorunsalı kendini gösterecektir. Dworkin’in ifade
ettiği gibi anayasa yargısında objektif yorumun olması mümkün değildir. Dolayısıyla da
48 GÖZLER, 2006, s. 135.
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bu, kaçınılmaz olarak yorumlanan metni, yorumlandığı ortam, kültür ve yorumlayanın
dünya görüşü gibi etkenlerin altında “sübjektif” kılacaktır.49 Üstelik yorumun bilme
(cognition) alanında değil, irade (will) alanında olması onu hukukî, yargısal, teknik veya
bilimsel değil, tamamıyla siyasî bir faaliyet kategorisine yerleştirmektedir.
Yargının işlevinin, yasama ve yürütmeden farklı olarak siyasî olmadığı ve olmaması
gerektiği şeklindeki geleneksel kabul, konu anayasal yargı olduğunda bütünüyle
zedelenmekte, ülkeyi yönetmek veya kamu siyasetlerini belirlemek değil; aksine hukuku
somut durumlara uygulamakla görevlendirilen mahkemelerin ilgili alandaki işlevleri
tersyüz olmaktadır. 50 Üstelik anayasada yer alan maddelerin anlamlarının gerçekte
ne olduğunun kararının son kertede anayasa mahkemesi tarafından söylenecek
olması, gerçek yasayıcının metnin sahibi değil; onu yorumlayan olduğu sonucunu
doğurabilmektedir. 51 Bu durumun yarattığı manzara, teorik olarak anayasanın üstünlüğü
ilkesi ile ilgili olarak geliştirilen mekanizmanın pratik işleyişin–farklı yorumların
mevcudiyetine rağmen–yaptığı yorum herkes için bağlayıcı olan mahkemenin ve onun
üyelerinin üstünlüğünü mümkün kılmasıdır. Kanunların Ruhu Üzerine de hâkimleri
kanunun sözlerini telaffuz eden bir ağız ve cansız varlıklar olarak değerlendiren
Montesquieu’nun görüşünün geçerliliği bütünü ile ortadan kalkmıştır. 52 Bilakis anayasa
yargısı ekseninde geçerli olan, ABD Yüksek Mahkemesi’ne başkanlık yapmış olan
Charles Evan Hughes’in 1908’de zikrettiği “Biz bir Anayasaya tâbiyiz; ancak Anayasa
hakimler ne diyorsa odur” cümlesindeki anlayışa denk gelecektir. 53
Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı önemli olmakla birlikte, siyasal ortamın
bu tarzda şekillenmesinin anayasacılık ve anayasal demokrasi anlayışıyla uyumu
sorgulanmaya muhtaçtır. Burada denetim faaliyeti, nihayetinde denetlenen olguların
yargıçların geliştirdikleri yorum bağlamında işlemektedir. Yorumlamaya dair farklı
biçimler varsa da burada sorun arz eden yöntemden ziyade sürecin öznel bir nitelik
taşımasıdır. Kararı veren makamın “kuralların tarafsız uygulayıcısı yargıç”lardan
oluşması imkânsız olduğu gibi, tarafsız olma gayreti gütseler ve görevlerinin teknik
gereklerinin sınırları içinde kalmaya çalışsalar dahi hukuku yorumlayışları en azından
kendi ideolojik ve siyasî tasavvurlarının etkisi altındadır. Dahası Hirsh’in ifade ettiği
üzere yorum konusunda sahip olan yetki, toplum içindeki hegemonya mücadelesi ile
de ilişkilidir. Hegemonik siyasî elitlerin kendilerinden yana olan statükonun devamını
sağlayabilmeleri, yargısal atama süreçlerinin büyük ölçüde kendileri tarafından
kontrol edildiği ve yargının anayasal içtihadının onların kültürel eğilimlerini ve
siyaset tercihlerini yansıttığı durumlarda kolaylaştığından, yargının güçlendirilmesi,
çoğunlukçu karar verme süreçlerinin kendi yararlarına işlemediği durumlara karşı kendi
49 ARSLAN, 2005, s. 32.
50 ERDOĞAN, (Anayasa Yargısının Gayrı Meşruluğu Üzerine).
51

KABAOĞLU, 1994, s. 154.

52 GÖZLER, 2006, s. 143.
53 HATCH, Orrin G., “The Constitution as the Playbook for Judical Selection”, Harvard Journal of Law and
Public Policy, Yıl: 2009, Cilt: 32, Sayı: 3, (s.1035-1044).
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siyasî tercihlerine kalıcı bir güvence sağlamaktadır. 54 Sonuç olarak günümüz anayasal
yargısı ile ilgili sıklıkla olumlanarak kullanılan yargıçların kararlarını verirken siyasi
önyargılardan, dünya görüşlerden, kısaca hukuk-dışı mülahazalardan soyutlandıkları ve
sadece anayasa ve hukuka bağlı kaldıkları iddiası, bir mitostan ibarettir. 55
Yargıçların idealleştirilen görüntüden bu denli uzak olmalarına karşın, yargısal
denetim sistemi onları ön planda tutmakta ve demokratik yapı içinde ayrıksı bir konuma
yerleştirmektedir. Bu anlamda anayasanın üstünlüğünün pratikte, mahkemenin ve
yargıçların üstünlüğüne tekabül ettiği iddiası giderek daha yüksek sesle ifade edilirken,
tartışmanın ağırlık merkezi de yargısal denetim olgusunun kendisinden ziyade yargıçlar
olmaktadır.56 Bu tartışma, yöneticilerin denetlenmesi belli mekanizmalar aracılığıyla
mümkün olurken denetleyicilerin herhangi bir denetime konu olmayışlarına dair bir
vurguyu da içerir.57 Üstelik denetleyicilerin denetlenmesinin de dar anlamda alınmaması
gerekmektedir. Konuyla ilgili diğer hususlarla –göreve geliş biçimi, kararları hakkında
sorumluluklarının olmaması, yasama organıyla ilişkilerinin seyri – birlikte düşünüldüğünde,
yargıçların yorumlamada ve karar almada en özgür konumdaki kişiler oldukları ortaya
çıkmaktadır. Yargıçların böylesi bir alanda yer alışları ise ifade edildiği gibi anayasadan
ziyade yargıçların üstünlüğü çağrışımını güçlendirmekte ve yasama organı temsilcilerinin
buna riayet etmeleri vurgusu ile sürdürülmektedir. Oysa temsilcilerin göreve başlarken
sadakat yemini ettikleri anayasa mahkemesi değil anayasadır.58
Anayasa mahkemesinin yasama organı tarafından gerçekleştirilen bir faaliyeti
anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etmesi, bunu yaparken her zaman insan haklarının
korunması ilkesini göz önünde bulundurmaması ve hatta çoğu kez siyasi gerekçelerle
bunun aksine bir tarzda hareket etmesi ve son olarak kararların alınmasında anayasa
yargısının doğası gereği yargıcın yorumunun etkin olmasının demokratik sistemin
normal işleyişi ile uyumu çok da mümkün görünmemektedir. Sıralanan bu hususlara ek
olarak yorumu yapacak olan ve yorumları bağlayıcılık taşıyan yargıçların göreve nasıl
geldikleri ve bu geliş biçimlerinin demokrasi ile uyumlu hale getirilip getirilemeyeceğine
değinmek yararlı olabilir.

Yargıçların Göreve Geliş Biçimleri
Anayasa mahkemesinde görev yapan yargıçların hangi yöntemle belirlendikleri/
belirlenmeleri gerektiği, yargısal denetim ile demokratik yönetim ilişkisinin boyutları
değerlendirilirken gündeme gelen bir diğer konu başlığıdır. Bu noktada sahip olunan
yetkiler bir yana bırakılarak göreve geliş biçimi, özellikle de seçilmişlerin atanmışlara
üstünlüğünün demokratik ilkelerden biri olarak değerlendirilmesi çerçevesinde önem
54 ERDOĞAN, (Anayasa Yargısının Gayrı Meşruluğu Üzerine).
55 ARSLAN, 2005, s. 32.
56 TUSHNET, 1999, s. 155.
57 MARAVALL, Jose Maria, “The Rule of Law as a Political Weapon”. Democracy and The Rule of Law, (edt.
J.M. Maravall, vd.), First Edition, Cambridge University Press, New York, 2003, (s. 261-301).
58 TUSHNET, 1999, s. 6.
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taşır. Öyle ki mahkeme üyelerinin belirlenme biçiminin demokratik seçim mekanizmasına
ve parlamentonun etkisine olan uzaklığı, haklarındaki gayrimeşruluk iddialarını
arttırabildiği gibi bunum tam tersi de söz konusudur. Mahkeme üyelerinin parlamento
tarafından belirlendiği örnekler, seçilmişlerin süreçteki etkinliği çerçevesinde
demokratik işleyişin bir parçası olarak da değerlendirilebilmektedir.
Yargı organı üyelerinin belirlenmesine ilişkin yöntemleri en genel biçimde farklılıklar
ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki İtalya, Avusturya, Belçika gibi örneklerde
görülen ve uygulamada birbirlerinden farklılıklar arz eden atama yöntemidir. Burada
parlamentonun yargıçların belirlenmesine dair etkileri sınırlanmakta ve atama işlemleri
genellikle devlet başkanının belirleyiciliği ve/veya onayı ile olmaktadır.59
Göreve gelişte izlenen ikinci yöntem ise mahkeme üyelerinin yasama organı
tarafından seçilmeleri biçimindedir. Almanya, Portekiz, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde
örneklerine rastlanan bu türde, öngörülen süreler için geçerli olmak ve yöntemi izlemek
üzere yargıçlar bizzat yasama meclisi tarafından seçimle belirlenmektedir. Böylesi bir
yöntemin uygulanmasının, anayasa mahkemelerinin demokratik meşruiyetini arttırdığı
sıkça savunulmaktadır. Keza anayasa yargısını benimsemiş ülkelerde sıkça karşılaşılan
bir durum, mahkemelerinin oluşumunda siyasi iradeye belirleyici bir yer verilmesinin,
demokratik meşruiyeti sağlamanın yollarından biri olarak görülmektedir.60 Mahkeme
üyelerinin seçiminde siyasal partilerin kullandıkları oylar ile pay sahibi olmaları, üyelerin
göreve geliş süreçlerinin daha demokratik bir görünüme sahip olmasını sağlayacağı
gibi, denetlenen organların denetleyicilerinin belirlenmesine katılmış olma duygusunu
sağlaması açısından da önemlidir.61
Yargı üyelerinin belirlenmesinde herhangi bir seçim prosedürünün bulunmayışı ise
yine demokrasi temelinde belli eleştirileri ortaya çıkarmaktadır. Mahkemenin işlevleri
“negatif yasama” ya da “ikinci meclis” biçiminde değerlendirildiğinde62, anayasa
mahkemesinin yetkileri, halk tarafından seçilmemiş ve halkın denetimine tabi olmayan
bir yasama faaliyeti şeklinde yorumlanabilecektir.63 Üstelik bu tarzdaki bir faaliyet, her
ne kadar yargısal denetim savunucularınca bir avantajmış gibi sunuluyorsa da, temsil
ve seçmene karşı sorumluluk gibi unsurları barındırmayan bir karakterdedir.64
59 Örneğin atama sürecinin Türkiye örneğinde mahkeme üyeleri bütünüyle cumhurbaşkanı tarafından atanmakla beraber, asıl üyelerden yalnızca üçünün ataması doğrudan doğruya bu makamca gerçekleştirilmekte;
diğer üyeler ise anayasa tarafından benimsenen kurumlarca gösterilen adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir.
60 ARSLAN, 2005, s. 258.
61

KABAOĞLU, 2004, s. 157-58.

62 Kelsen’in getirdiği ayrım temel olarak parlamento üyelerinin faaliyetlerini pozitif, anayasa mahkemesi üyelerinin kararlarının neticelerini ise negatif yasama şeklinde ifade etmektedir .Ona göre anayasa mahkemesi
tarafından parlamento tarafından kabul edilmiş bir kanunun iptal edilmesi genel bir norm tesis etmek anlamına
gelmektedir çünkü bir kanunun iptali, onu yapılması ile aynı karakteri taşımaktadır. Bu türden bir faaliyet de
negatif bir işlemle kanun yapılması şeklinde okunmaktadır. Bkz. SHAPIRO, Martin / SWEET, Alec Stone, On Law,
Politics, and Judicialization, First Edition, University Press Inc, New York, 2002.
63 LANE, 1996, s. 155.
64 WALDRON, 2006, s. 1363.
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Buna karşılık mahkeme üyelerinin tamamı ya da bir kısmının parlamento tarafından
seçilmesi durumunun mahkemeyi demokrasi ile uyumlu ve demokratik ilkeler ekseninde
meşru kılıp kılmayacağının teşhisi, bu yöndeki yoğun iddialara rağmen çok da kolay
değildir. Bunun bir sebebi seçim olgusunun tek başına bir meşruluk kriteri oluşturmasının
sorunlu oluşudur. Belli bir makamda görev alan kişilerin atanmaları halinde gayrimeşru,
seçilmeleri halinde ise meşru olarak değerlendirilmeleri, meşruiyet kavramının siyasal,
sosyolojik ve tarihsel açıdan taşıdığı önemi tam olarak yansıtmamaktadır. Dahası
parlamento tarafından gerçekleştirilen bir seçimin demokratik ilkeler açısından bir
mükemmelliğe işaret ettiğinden de söz edilemez. Gözler’in ifade ettiği gibi günümüz
demokrasi anlayışında seçimlerin en temel niteliği seçmenlerin doğrudan doğruya
kullandıkları oy ile yani tek dereceli seçimlerle belirleyici olmalarıdır. Mahkeme üyelerinin
parlamento tarafından seçilmesi ise çift dereceli bir seçim görünümünde olacaktır.65
Üstelik göreve geliş biçimi ile ilgili tartışmalarda bu konunun gündemde tuttuğu
yer kadar önemli olmadığı iddiası da göz önünde tutulmalıdır Örneğin Dworkin
yargıçların seçilmemişliğinden kaynaklanan itirazların, konunun tüm boyutları ile ele
alınmasına engel olduğu fikrindedir. Ona göre seçilmiş bir parlamenterin bir içişleri,
maliye ya da savunma bakanı olarak topluma, bir yargıcın tüm meslek yaşamı boyunca
veremeyeceği kadar çok zarar verebilmesi mümkündür.66 Bu ifadenin arka planında
yargıçların yetki ve etkilerinin savunulduğu kadar yoğun olmadığı yatmakta olup, sahip
olunan yetkinin sınırlılığı da göreve geliş biçiminin önemini ikincilleştirmektedir. Dahası
bir kurumun şekilleniş biçiminin demokratikliği ile o kurumunun kendisinin demokratik
olması arasında mutlak bir ilginin bulunmadığı da açıktır. Böylesi bir yaklaşımın
mantıksal sonucu, oluşum aşaması demokratik olmayan bir kuruluşun doğası gereği
antidemokratik ve meşruluktan uzak olacağını düşünmek için neden olmadığıdır. Bu
açıdan bir ülkenin merkez bankası ya da silahlı kuvvetleri gibi kurumlarının da yönetici
kademeleri demokratik olmayan yollardan işbaşına gelmektedirler. Ancak bu yöntemle
göreve gelmelerinin onları gayrimeşru kılacağı iddia edilemez.67
Sonuç olarak yargıçların göreve geliş biçimleri, anayasa mahkemelerinin demokratik
ilkelerle uyumu ve demokratik açıdan meşru olup olmadığına dair tartışmaların önemli
bir cephesini oluşturmaktadır. Fakat taşıdığı bu önemin, demokrasi ve meşruiyet
hakkında temel bir ölçüt oluşturmada yeterli olmadığı açıktır. Keza ifade edildiği gibi
ne atama mekanizmasının muhakkak antidemokratik olduğu, ne de yasama organının
seçiminin her zaman için meşru bir organı inşa edeceği söylenemez. Dolayısıyla
konunun kapsamının genelliği, burada kendisini bir kez daha göstermektedir. Anayasa
metninin demokrasi ile uyumu, demokratik mekanizmalar ile birey hak ve hürriyetlerinin
üzerinde uzlaşılan konular olması ve anayasa mahkemelerinin de işleyiş ve kararlarında
bu durumu ön planda tutması, üyelerin seçimi konusunu talileştirebilecektir.
65 GÖZLER, 2006, s. 141.
66 GÖZTEPE, 1998, s. 7.
67 SADURSKI, Wojciech, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, First Edition, Springer, Dordrecht, 2005, s. 35.
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Sonuç Yerine
Anayasa mahkemelerinin işleyiş biçimleri ve demokrasi ile uyumu noktasında
tartışmalı olan noktaların dört başlık altında değerlendirilmesi neticesinde oluşan tablo
üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunulabilir. Ancak en başta ifade edildiği üzere
bu değerlendirmeler, konuya dair net bir çözüm sunmaktan uzaktır. Üstelik bu yöndeki
tartışmaların genel kabul görecek bir sonuca kavuşması da olası görünmemektedir.
Bu bağlamda yapılacak yorumlar, şimdiye değin süregelmiş olan tartışmalar hakkında
ara sonuçlara ulaşmak ve konunun ele alınışının bundan sonraki seyrine dair öneri ve
beklentilerde bulunmaktan ibarettir.
Anayasa mahkemesi ve demokrasi ilişkisi üzerine tartışmaların ortaya çıkardığı ilk
husus iki olgu arasındaki yüksek yoğunluklu gerilim durumudur. Anayasa mahkemesi
örneğindeki kurumsal mekanizmaların, varlık nedenlerinin kuvvetler ayrımı ilkesi ve
parlamentodaki çoğunlukların arz ettiği tehlike potansiyeline atıfla açıklanması ve
bu açıklamanın da herkes tarafından kabul görmesini beklememek mümkün değildir.
Dahası demokrasiye dair tartışmaların her birinde konu bir şekilde yargısal denetimin
uygulamalarına gelmektedir. Ancak yargısal denetimin anayasa mahkemeleri türünden
kurumlar aracılığıyla yerine getirilmesi durumu iddia edildiği şekilde üzerinde uzlaşma
sağlanan bir husus olmamıştır. Demokrasi kavramının içerdiği genişlik, farklı demokrasi
anlayışlarını ortaya çıkarmakta ancak her bir anlayış bir şekilde kararların alınmasında
halkın doğrudan ya da dolaylı yollarla da olsa rol alması gerektiğini ve kararların
alınmasında çoğunluk fikrinin bir şekilde belirleyici olduğunu vurgulamaktadır. Buna
karşılık anayasa mahkemeleri, teorik olarak demokrasinin işleyişi için bir “denetim”
mekanizması olarak öngörülmüşken onun denetimle ilgili konuları aşarak, giderek güncel
politik meselelerde rol oynayan bir özne konumuna yükselişi, ne çoğunluğun tehlikeleri,
ne tiranlık, ne de hakların korunması olgusu ile ilgili görünmektedir. Bu da kaçınılmaz
bir şekilde mahkemeler hakkındaki eleştirel yaklaşımları ortaya çıkarmakta, söz konusu
yaklaşımların her birinin ortak noktasını da anayasa mahkemelerinin demokrasi ile
uyumsuz olduğu hatta demokratik açıdan meşru olmadığı iddiası oluşturmaktadır.
Konuya dair tartışmaların anlamlı hale gelmesinde belki de en önemli husus anayasa
mahkemelerinin eleştirilmesi ile anayasanın ve anayasacılık anlayışının eleştirilmesinin
aynı şey olmadığının farkına varmaktır. Öyle ki demokrasinin yalnızca serbest seçim
mekanizmasından, eşit oy prensibinden, iktidarın çoğunluğun oyu ile belirlenmesinden ve
siyasal yaşamın siyasi partilerce sürdürülmesinden ibaret olduğunu düşünmek tümüyle
olanaksızdır. Bu noktada özellikle insan hak ve özgürlüklerinin gelişimi ve iktidar yapısının
sınırlandırılması gerekliliği Barnum’un ifadesi ile çağımız demokrasilerini “çoğunlukçu
demokrasi” den çıkararak “anayasal demokrasi” çerçevesine yerleştirmiştir.68 Ancak
anayasanın sahip olduğu üstünlüğün anayasa mahkemesinin de siyasal ve toplumsal
yaşantının en üst noktasına yerleştirilmesini gerekli kılmadığı ve herkesin anayasaya
duyduğu saygıyı anayasa mahkemesine ve onun üyelerine duyması gerekmediği ifade
edilmelidir. Hakkında “yüce”, “ulu”, “âli” türünden sıfatlar kullanılıyor olsa da söz konusu
68 ERDOĞAN, 2005, s. 85.
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olan doğrudan halkın oyu ile göreve gelmeyen hâkimlerden oluşan, denetim faaliyeti için
anayasanın yorumlanması gereğini de her zaman için anayasacılığın telosu ile uyumlu
değil, zaman zaman kişisel düşüncesi ve ideolojik konumu ekseninde gerçekleştiren bir
kurumdur. Üstelik mahkeme, üyeleri halkoyuyla göreve gelen ve yorumlarını da hak
ve özgürlükler temelinde yapan bir yapı olsa dahi “yüce”liğine herkesin saygı duyması
ve bunun demokrasi ile tamamıyla uyumlu olması beklenemez. Keza yargısal denetim
olgusu ile demokrasi arasında tesis edebileceği uyum ancak nispi niteliktedir. Çoğunluk
kararı ile yasalaşmış bir hukuki işlemin anayasa mahkemesi yargıçları tarafından
denetlenmesi ve bu denetimin ister istemez anayasanın mahkeme üyelerinin yorumları
ile anlamlandırılarak gerçekleşmesi sonucunda iptali, iddialar ve yöntemler ne olursa
olsun çoğunluk merkezli bir demokrasi tanımıyla bütünüyle uzlaşamaz. Fakat kanunların
anayasa uygunluğunun sağlanması açısından denetimin bir şekilde gerekli olması ve
bunun siyasiden ziyade hukuki bir içerik kazanması gereği, anayasa mahkemelerinin
olmadığı bir sistemi – her ne kadar bunun İngiltere ve Hollanda gibi örnekleri varsa
da – düşünmeyi güçleştirmektedir. Mahkemenin yapısına ve yetkilerine yönelik çokça ve
haklı eleştirilerin dile getirilmesi mümkün olmakla birlikte, bunların mahkemenin bizzat
varlığına karşı çıkma noktasına gelmesinin demokratik sistem açısından, özellikle de
onun çağımızda ulaştığı nitelikler açısından çok da olumlu olmadığı açıktır.69
Bu anlamda demokratik açıdan geniş bir meşruiyet tabanına sahip bir anayasa
yargısı sistemi belki hiçbir zaman mümkün olamayacaksa da, yargısal denetimin
demokratikleştirilmesine çabalamak bazı sonuçlar getirebilir. Bu açıdan Tushnet’in
ortaya koyduğu fikirler, bazı önemli ipuçlarını sunabilmektedir. Kendisinin kitabına adını
da veren vurgusu, anayasanın mahkemelerden kurtarılmasına dönükken, eleştirdiği
hususun anayasanın kendisi ve anayasacılık kavramı olmadığı açıktır. Bu şiardan
hareketle anayasanın değil ancak mahkemenin her zaman için tartışılır olacağı ve
hatta tartışılmasının da demokrasinin bir gereği olabileceğinden bahsedilebilir. Ayrıca
Tushnet tarafından vurgulanan “popüler anayasa hukuku” anlayışı ve anayasa hukukun
hâkimlerin değil halkın merkezinde olduğu bir saha olarak düzenlenmesi70 tek başına
bir mükemmellik ifade etmeyecekse de demokrasi ile anayasa mahkemesi arasındaki
ilişkilerin nispeten daha uyumlu hale getirilmesinde bir alternatif sayılabilir.
Son olarak altı çizilmesi gereken bir husus, anayasa mahkemesi ile demokrasinin
uyumluluğu ve mahkemelerin demokratik bir meşruiyete sahip olup olamayacağı
yönündeki tartışmaların genelde anayasanın yazılı metninin bilfiil demokratik nitelikte
olduğu ön kabulü ile gerçekleştirildiğidir. Demokratik kurum ve mekanizmaların köklü
bir geçmişe sahip olduğu örneklerde anayasaların içeriği de bu hâlden sapmalar
göstermemektedir. Ancak Türkiye gibi demokratik teamüllerin yerleşemediği ve
anayasanın demokrasi ile ne ölçüde uyumlu olduğunun tartışmalı olduğu bir örnekte,
69 SEVİNÇ, Murat, Anayasa yargısının meşruiyeti ve yargı kararlarının eleştirilebilirliği, http://www.
radikal.com.tr/radikal2/anayasa_yargisinin_mesruiyeti_ve_yarginin_elestirilebilirligi-881045 (erişim tarihi
10.03.2014).
70 TUSHNET, 1999, s. 183.
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böylesi bir anayasanın üstünlüğü adına denetimi üstlenen mahkemenin konumu çok
daha tartışmalı olacaktır. Üstelik pekişmiş ve istikrarlı bir demokraside insanların sabah
akşam anayasa sorunları ile boğuşmaları tasavvur edilemezken anayasa sorunlarının bu
kadar sıklıkla ve yoğunlukla tartışılması da açık bir sağlıksızlık belirtisidir.71 Bu ortamda
mahkemenin sağlıksızlık durumundan etkilenmeyeceği ve ayrıksı bir konumda olacağını
düşünmek ise temelsiz bir iyimserlik olacaktır.
Kökleri, çeşitli değişiklikler geçirmiş olsa da bir askeri darbeye dayanan ve halk
tarafından kabulü yürürlükteki bir cuntanın varlığından bağımsız olmayan; demokratik
mekanizmanın işleyişine sıklıkla yukarıdan müdahaleyi öngören ve bu tarz müdahaleleri
kurumsallaştıran; hak ve özgürlükleri korumak bir yana bunları sıklıkla ve muğlak
gerekçelerle sınırlandıran; temel hak kavramının içeriğinin doldurulmasında belki de en
dar yaklaşımı sergileyen ve ideolojik yönü ağır basarken içeriğindeki muğlak ifadelerle
yorum olgusunu bu ideolojinin eksenine çeken bir anayasanın meşruluğu zaten
yeterince tartışmalıdır. Hâl böyle iken bir de bu anayasanın kanunlara üstünlüğünü
denetlemekle yükümlü bir organın, demokratik açıdan ne ölçüde meşru ve demokrasi ile
ne derecede uyumlu olduğunu değerlendirmek anlamsız görünmektedir. Dahası normlar
hiyerarşisinin korunmasına ek olarak Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin başka önemli
işlev ve görevleri yüklendiği de göze çarpmaktadır. Bu bağlamda siyasi partilerin mali
denetimi, siyasi partilerin kapatılması davaları, Yüce Divan sıfatı ile yargılama yapması
bunlardan ilk akla gelenlerdir. Teorik açıdan gereklilikleri ne ölçüde kabul edilirse edilsin,
siyasetin güncel işleyişi içinde bir kurumun, bir yandan çoğunluk kararını anayasaya
aykırı olması nedeni ile iptal edip öte yandan aynı yasama organında yer alan partilerin
kapatılıp kapatılmaması kararını verebiliyor olmasının, demokrasinin hangi yönü ile
uzlaşacağını kestirmek kolay değildir. Netice itibarıyla Selçuk’un ifade ettiği biçimi ile
anayasa yargısının, anayasaya aykırı bir yasal metni iptal etmekle, yasama organına ne
ayak bağı olduğu, ne de onun yerine geçtiği; sadece onu hukukun içine çekerek, hukuk
devletinin oluşmasına katkıda bulunduğu görüşü, ideal bir duruma işaret etmektedir.72
İdeal anlayıştan oldukça uzak konumdaki Türkiye örneğinde ise iktidarların mahkemeye
değil Anayasa’ya uyduklarını söylemek çok açıklayıcı olmamaktadır.

71

ÖZBUDUN, 2009, s. 250.

72 SELÇUK, Sami, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, 6. Basım, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2000,
s. 426.

145

146 Dede

Kaynakça
ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi, 1. Basım, Yetkin Yayınları,
Ankara, 1996.
ARSLAN, Zühtü, Anayasa Teorisi, 2. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.
AVRIL, Pierre, “The Formation of Parliamentary Law in France”, Constitutionalism and the Role of
Parliaments, (edt. K. Ziegler vd.), First Edition, Hart Publishing, Portland, 2006, (s. 47-54).
DUCAT, Craig R., Modes of Constitutional Interpretation, First Edition, West Publishing Co, St. Paul
Minn, 1978.
ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Yargısının Gayrı Meşruluğu Üzerine, http://www.stargazete.com/
acikgorus/anayasa-yargisinin-gayri-mesruluguuzerine-89590.htm (erişim tarihi 20.12.2009).
ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 7. Basım, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.
EWING, Keith, “The Parliamentary Protection of Human Rights”, Constitutionalism and the Role of
Parliaments, (edt. K. Ziegler, vd.), First Edition, Hart Publishing, Portland, 2006, (s.253-270).
GARVEY, John H. / ALEINIKOFF, T. Alexander / FARBER, Daniel A., vd., Modern Constitutional Theory:
A Reader, Fifth Edition, Thomson/West, St. Paul, 2004.
GÖZLER, Kemal “Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl: 2006,
Cilt: 61, Sayı: 3, (s. 131 – 166).
GÖZTEPE, Ece “Anayasa Yargısının Meşruluğu”, Demokratik Anayasa, (der. E. Göztepe, vd.), 1. Basım,
Metis Yayınları, İstanbul, 2012, (s. 387-417).
GÖZTEPE, Ece, Anayasa Şikayeti, 1. Basım, AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998.
HATCH, Orrin G., “The Constitution as the Playbook for Judical Selection”, Harvard Journal of Law and
Public Policy, Yıl: 2009, Cilt: 32, Sayı: 3, (s.1035-1044).
İBA, Şeref, Anayasa ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda), 1. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006.
KABAOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Yargısı, 2. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.
LANE, Jan-Erik, Constitutions and Political Theory, First Edition, Manchester University Press,
Manchester, 1996.
MARAVALL, Jose Maria, “The Rule of Law as a Political Weapon”. Democracy and The Rule of Law,
(edt. J.M. Maravall, vd.), First Edition, Cambridge University Press, New York, 2003, (s. 261-301).
McKEON, Richard, Introduction to Aristotle, First Edition, The Modern Library, New York, 1947.
ÖZBUDUN, Ergun, “Anayasa Yargısı ve Demokratik Meşruluk Sorunu”, Demokrasi ve Yargı, (ed. O.
Ergül), 1. Basım, TBB Yayınları, Ankara, 2005, (s. 1-16 – ayrı bası).
ÖZBUDUN, Ergun, Türkiye’nin Anayasa Krizi, 1. Basım, Liberte Yayınları, Ankara, 2009.
SADURSKI, Wojciech, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist
States of Central and Eastern Europe, First Edition, Springer, Dordrecht, 2005.
SAĞLAM, Fazıl. “Anayasa Şikayeti – Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası Sorunlar”,
Demokratik Anayasa, (ed. E. Göztepe, vd.), 1. Basım, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, (s. 418-465).
SELÇUK, Sami, Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, 6. Basım, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,
2000.
SEVİNÇ, Murat, Anayasa yargısının meşruiyeti ve yargı kararlarının eleştirilebilirliği, http://www.
radikal.com.tr/radikal2/anayasa_yargisinin_mesruiyeti_ve_yarginin_elestirilebilirligi-881045
(erişim tarihi 10.03.2014).
SHAPIRO, Martin / SWEET, Alec Stone, On Law, Politics, and Judicialization, First Edition, University
Press Inc, New York, 2002.
SHAPIRO, Martin, “Judicial Review in Developed Democracies”, Democratization and the Judiciary:
The Accountability Function of Courts in New Democracies, (ed. S. Gloppen, vd.), First Edition,
Frank Cass Publishers, London, 2004, (s. 5-18).

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 125–14848

TEZİÇ, Erdoğan, “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun ‘Esas’ Açısından Denetimi”, Anayasa Yargısı –
Anayasa Mahkemesinin 23. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan
Bildiriler, 1. Basım, Anayasa Mahkemesi Yayınları, (s. 19-38).
TOURAINE, Alain, What is Democracy, First Edition, Westview Pres, Boulder, 1997.
TURHAN, Mehmet, Anayasal Devlet, 4. Basım, Naturel Yayıncılık, Ankara, 2005.
TUSHNET, Mark, Taking Constitution Away from The Courts. First Edition, Princeton University Press,
New Jersey, 1999.
WALDRON, Jeremy “The Core of the Case Against Judicial Review”, The Yale Law Journal, Yıl: 2006,
Sayı: 115, (s. 1346-1406).

147

Esendal / Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 149–174

Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Uygulamasının Türk Hukuku
ve Cas Kuralları Açısından Karşılaştırılması

Nihan ESENDAL
Avukat, Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Karşılaştırmalı
Hukuk Bilim Dalı Doktora Öğrencisi–2014.

ÖZET

A

rabuluculuk, tarafsız bir arabulucunun yardımıyla, taraflar arasındaki ilişkilerin kolaylaştırılmasıdır ve arabulucunun sahip olduğu işlev itibariyle dava ve tahkim yolundan ayrılır. 07.06.2012 tarihinde kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
ile birlikte ülkemizde de arabuluculuk faaliyetleri yasal bir temel kazanmıştır.
D ünya genelinde, arabuluculuk prosedürünün en yoğun uygulandığı branşlardan biri spor hukuku uyuşmazlıklarıdır. Spor hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla 1984 yılında
İsviçre’nin Lozan kentinde kurulan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), tahkim yargılamasının yanı sıra
arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Arabuluculuk, Spor Tahkim Merkezi uygulamasına ICAS tarafından 1994 yılında dahil edilmiştir. 1999 yılında ilk kez yayınlanan CAS Arabuluculuk Yönetmeliği ve
bunun yanında CAS Arabuluculuk Rehberi arabuluculuk faaliyetinin içeriğini düzenleyerek kaynak
oluşturmaktadır.
Ç alışmamızda öncelikle spor hukuku uyuşmazlıklarının neler olduğu hakkında kısa bir açıklama
yapılacak, ardından ikinci bölümde bu uyuşmazlıkların Spor Tahkim Mahkemesi’nin arabuluculuk yöntemiyle nasıl çözümlendiği hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de arabuluculuk prosedürü ve özellikle yeni yasalaşan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ndaki
düzenlemeler açıklanarak, Türkiye’de ortaya çıkan spor hukuku uyuşmazlıklarında bu düzenlemenin
uygulanıp uygulanmadığı hususu değerlendirilecek ve Türk hukuku ile CAS kuralları açısından bir karşılaştırma yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Spor Hukuku, Arabuluculuk, Spor Hukuku Uyuşmazlıkları, Spor Tahkim Mahkemesi

ABSTRAC T
COMPARISON OF MEDIATION PRACTISE IN TERMS OF TURKISH LAW AND CAS RULES IN SPORTS
LAW DISPUTES

M

ediation, a neutral mediator’s help, is to facilitate relationships between the parties and the
mediator as its functions are divided into the way of litigation and arbitration. Adopted on
06.07.2012, Law No: 6325 on Mediation Law in The Legal Disputes entered into force in our country
has gained a legal basis for mediation.
In the worldwide, the most intense mediation procedures applied for sports law disputes. In the
field of sports law in order to resolve disputes that arise in the city of Lausanne, Switzerland was
founded in 1984, the Court of Arbitration for Sport (CAS), as well as arbitration proceedings also
offers mediation services. Mediation, Sports Arbitration Center’s application is included in 1994 by
ICAS. First published in 1999 CAS Mediation Regulations and Guidelines as well as edit the content of
mediation constitutes the source.
In our study, the first, sports law disputes will be a brief description of what is happening, and
then in the second part, the Court of Arbitration for Sport mediation of these disputes are resolved
in detail about how the information will be provided. In the third chapter, in Turkey mediation procedure and in particular the new enacted Mediation Law in The Legal Disputes regulations in explaining,
Turkey’s emerging sports law disputes this regulation applies whether to be assessed and Turkish law
with the CAS rules in terms of a comparison will be made.
Keywords
Sports Law, Mediation, Sports Law Disputes, CAS

I. Spor Hukuku Uyuşmazlıkları
A. Spor Hukuku
Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası
federasyonların, uluslararası bölgesel federasyonlarının, Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’nin (IOC), devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere
ilişkin ilişkilerini, sporun özgürlüğünü göz önünde bulundurarak düzenleyen kurallardan
oluşan, kendine özgü bir hukuk dalıdır.1
Spor Hukuku, kendine özgü özel kuralları olan bir hukuk dalı olmadığı gibi, spor
hukuku adında bir hukuk dalı da henüz mevcut değildir. Bu nedenle, spor hukukunu,
sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde
inceleyen hukuk dalı olarak tanımlamak daha isabetli olacaktır. 2
Spor örgütleri, bazı ülkelerde dernek, bazılarında ise ticari şirket veya her ikisinin
karışımı şeklinde oluştuğu ve sporcu ile bu örgütler arasındaki ilişki dernek üyeliği
şeklinde veya bir tür hizmet sözleşmesi olarak ortaya çıktığı için3, spor hukukunun
1

ERTEN, Rifat, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Adalet Yayınları, 1.Bası, Ankara 2007, s. 56.

2 ESENDAL, Nihan, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü” Terazi Hukuk Dergisi, Y.4,
S.40, Aralık 2009, s. 129.
3 KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan “Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu” Ankara Barosu Dergisi, Y.56 1999/1,
s.44.
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bir medeni hukuk veya ticaret hukuku dalı, dolayısıyla özel hukukun bir dalı olduğu
söylenebilir.4
Buna karşılık, spor hukuku, sporla ilgili bazı düzenlemelerin anayasalarda bulunması
sebebiyle Anayasa hukuku; spor kurallarının ihlalinin Ceza hukuku kurallarının
uygulanmasını zorunlu kılması, özellikle sporculara ve spor örgütlerine verilen disiplin
cezaları sebebiyle ceza hukuku; bir kamu hizmeti olarak sporun devletçe örgütlenmesi,
bu hususta devletçe yaratılan imkanlar, kişilerin yararlanma koşullarının devletçe
belirlenmesi sebebiyle ise, idare hukuku niteliği, dolayısıyla kamu hukuku niteliği
taşımaktadır. 5
Bazı spor kurallarının sadece milli düzeyde kalmasına, başka bir ifadeyle sadece
Türkiye sınırları içinde uygulanmalarına karşılık; milletlerarası ikili ve çok taraflı sportif
yarışmalar ve bunların örgütlenmesi, tüm ülkelerde uygulanacak spor kurallarının
oluşturulması, sporu milletlerarası hukukun konusu haline getirmektedir.6
Tüm bunlar göz önüne alındığında, spor hukuku, özel hukuk ya da kamu hukuku
veya milli hukuk ya da milletlerarası hukuk türlerinden sadece birisi içine girmemekte,
karma bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir. 7

B. Spor Hukukunun Özellikleri
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıkladığımız “Spor Hukuku” tanımlarından yola çıkarak,
spor hukukunun beş karakteristik özelliği olduğunu söyleyebiliriz:8
Spor hukukunun ilk ve ana özelliği kendi kendini düzenleyen bir sistem oluşudur.
Uluslararası ve ulusal spor federasyonları “kendi” spor kurallarını ayrıntılı olarak
düzenleme, bu kuralları uygulama ve gerektiğinde icra etme hakkına sahiptirler.
İlk bakışta şaşırtıcı olan ise kuralların çokluğudur. Bunlar sadece spor kurallarının
işlevlerinden kaynaklanmayıp kısmen yüzlerce sayfayı kapsayacak kuralları içermektedir.
Bunun ötesinde spor ve federasyona özgü değerler kendi kendini düzenleme sistemine
şekil vermektedir. Fair play ve doping yasağı bu bakımdan bilinen örneklerdir. Kuralların
yeknesak uygulanması ve gerektiğinde icra edilmesi, – tek yer prensibi denilen – monopol
bir yapı ve nihai karar verme yetkileri ile donatılmış, spor mahkemeleri organizasyonu
tarafından mümkün kılınmaktadır.
İkinci – ve özellikle ulusal hukuk bakımından önemli olan – spor hukukunun ayırıcı
özelliği çift yapılı olmasıdır: Federasyon kuralları ile ulusal ve uluslar üstü hukukun
yan yana bulunması. Spor yargılaması devlet yükünün azalmasına önemli derecede
katkıda bulunmaktadır. Bir nevi dikey olan bu çift yapılılık özellikle ulusal ve uluslararası
düzeyde belirlenmiş farklı kurallar ile yatay bir segment ile tamamlanmaktadır. Bunu ve
4

ESENDAL, agm, s.130.

5

ERTAŞ, Şeref / PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Yetkin Yayınları, 1. Bası, Ankara 2005, s. 31.

6

ERTEN, age., s. 51.

7

GENÇ,Durmuş A., Spor Hukuku Ders Kitabı, Alfa Yayınları, 1. Bası, İstanbul 1998, s.62.

8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: VIEWEG, Klaus, “Spor Hukukunun Büyüsü”, İnönü Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Y.2010, C.1,S.1, s.16-18.
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federasyon hukuku ile çatışma yaşayabilecek ulusal hukuk düzenlerinin çokluğunu göz
önüne aldığımızda; spor hukukunun tabiri caizse karmakarışık yamalı bir bohça gibi
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu tespitler bizi spor hukukunun üçüncü özelliğine ulaştırmaktadır; uluslararasılık.
Spor hukuku uyuşmazlıkları bütün hukuk düzenlerinde benzer şekillerde ortaya
çıkmaktadır. Çözümler ise – özellikle mahkemeler tarafından yapılan kontrollerin
kapsamı ve anayasal değerlendirmelerin önemi bakımından – kısmen önemli derecede
değişmektedir. Uyumlaştırma çabaları ile bunun önüne geçilmek istenmektedir.
Spor hukukunun dördüncü özelliği ise ekonomik açıdan önemli olan ve spordan
kaynaklanan doğrudan veya dolaylı olarak bir çok kişi ve organizasyonu ilgilendiren
kurallarıdır; resmedilmesi gerekirse kısaca: ilişki ağlarını entegre etmek. Kurumsal
ve sözleşmesel kurallar çoğunlukla çok etkili bir yapıya sahiptirler; bunun özellikle
yorumlamada göz önüne alınması gerekir.
Beşinci özellik ise spor hukukunun hakkıyla ele alınmasının, disiplinler üstü anlayışı
gerekli kılan bir kesişme alanına konu olmasıdır. Zira çoğu kez özel, kamu ve ceza hukuku
aynı zamanda rol almaktadır. Son yıllarda gözlemlenebilmekte olan sporun ticarileşmesi,
profesyonelleşmesi ve medyatik olması çözümleri farklı hukuk alanlarında bulunan
sorunların oluşmasına yol açmıştır. Bu anlamda spor kitlesel medyanın önemli hadisesi
olarak ulusal hukuk ile Avrupa hukukunun bütün alanlarında bağlantı noktalarına
sahiptir. Spor ticaret hukuku, spor iş hukuku, spor tıp hukuku, spor sorumluluk hukuku,
spor federasyon hukuku, spor anayasa hukuku – sadece bazılarını saymak bakımından –
genel olarak spor hukukunun kesiştiği alanları oluşturmaktadır.

C. Spor Hukukuna Özgü Uyuşmazlık Türleri
Sporla ilgili uyuşmazlıklar farklı ölçütlere göre değişik ayrımlara tabi tutulabilir. Yapılan
bir ayrımda, sporla ilgili uyuşmazlıklar dört ana başlık altında belirtilmiştir. Bunlar:9
1- Spor faaliyeti ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri gibi tamamen ticari nitelikteki
ilişkilerden doğan uyuşmazlıklar
2- Spor organizasyonları tarafından çalıştırılan personelle ilgili sorunlar
3- Spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar
4- Sporu düzenleyen organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili
uyuşmazlıklar
Ancak bu sınıflandırmada, sporcuların ya da teknik adamların kulüpleri ile yaptıkları
sözleşmeden veya karşılaşma sırasında sporcular dışında üçüncü kişilerin verdikleri
zararlardan doğan hukuki sorumluluk ya da üçüncü kişilerin karşılaşmalar sırasında,
öncesinde veya sonrasında zarar görmelerinden doğan uyuşmazlıkların hangi başlık
altında incelenmesi gerektiğinin tespiti güçtür. Bu nedenle daha farklı bir ayrım yaparak,
bu uyuşmazlıkları da kapsama almak mümkündür.10

9

ESENDAL, agm. s. 131.

10 ERTEN, age., s. 195-198.
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1) Kaynaklarına Göre Spor Uyuşmazlıkları:
aa. Özel Hukuktan Doğan Uyuşmazlıklar: Bunlar, tarafların bireylerarası eşit menfaat
ilişkilerini düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan uyuşmazlıklardır. Örneğin
spor sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar bu başlık altında incelenir. Bu
sözleşmelere örnek olarak, kulübün sporcu ile yaptığı sözleşmeler; sporcuların,
kulüplerin veya federasyonların yapmış oldukları sponsorluk sözleşmeleri;
sporcuların sporcu temsilcileri ile kulüplerin teknik adamlarla veya masörlerle
yaptıkları sözleşmeler gösterilebilir. Ayrıca haksız fiillerden doğan uyuşmazlıklarda
bu kapsamda değerlendirilir.
bb. Kamu Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar: Bunun en bilinen örneği, spor
müsabakalarında görülen şiddet olaylarıdır. Karşılaşma anında kavga çıkararak
müessir fiilde bulunan veya rakip oyuncuya hakaret yahut oyuncuyu tehdit
eden sporcular bu eylemleri ile ceza hukukunun konusu içine girebilirler. Ayrıca
taraftarların birbirlerini taciz eden sözleri her ne kadar spor müsabakaları içinde
bulunan ve kabul edilen bir davranış olsa da, bu sözlerin hakaret, sövme, tehdit
aşamasına gelmesi de ceza kovuşturmasına neden olacaktır.11
cc. Kendine Özgü Hukuk Alanlarından Doğan Uyuşmazlıklar: Sporla ilgili uyuşmazlıklar,
kamu veya özel hukuk alanlarından birisi içerisine net olarak yerleştirilemeyen
hukuk dallarını da ilgilendirebilir. Örneğin rekabet hukukundan doğan uyuşmazlıklar
bu başlık altında incelenebilir.12
dd. Sportif Uyuşmazlıklar: Bunlar, sporun kendine özgü yapısı ve işleyişinden doğan
uyuşmazlıklardır. Ulusal veya uluslararası federasyonlar tarafından kulüplere,
hakemlere veya sporculara ya da kulüplerin oyuncularına yahut teknik çalışanlarına
verdiği disiplin cezaları; bir spor karşılaşmasında hakemin verdiği kararın
doğruluğuna, yanlış hakem kararlarının sonuçlarının ne olacağına ilişkin tamamen
teknik olan uyuşmazlıklar burada incelenebilir.13

2) Amatör Spor Uyuşmazlıkları- Profesyonel Spor Uyuşmazlıkları:
Türkiye’de profesyonel spor olarak görülen futbolda, takımların profesyonel takım
kurabilmeleri ve profesyonelliğin esaslarının belirlenmesi amacıyla çıkarılan
Profesyonel Futbol Talimatı, profesyonel futbolda geçerli olan kuralları içermektedir.
Bu talimatla, profesyonelliğin şartları, profesyonellik sözleşmesi, bu sözleşmeden
doğan yükümlülükler, sözleşmenin feshi, transfer gibi hususlar düzenlenmektedir. Buna
karşılık amatör sporlarda aynı hususlar ilgili talimatlar ile düzenlenmektedir.14

3) Ulusal Spor Uyuşmazlıkları- Uluslararası Spor Uyuşmazlıkları:
11

ERTEN, age., s. 202-203.

12 ERTEN, age., s. 204. / Ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZTÜRK, Sinan “ Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yayınları
Havuz Sisteminin Hukuki Statüsü”, İstanbul Barosu Dergisi
13

ERTEN, age., s. 205.

14 ERTEN, age., s. 206.
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Ulusal spor uyuşmazlıkları yabancı unsur içermeyen spor uyuşmazlıklarıdır. Farklı
ülkelerin kulüpleri veya yabancı sporcularla kulüpler arasında; uluslararası federasyonlar
tarafından karara bağlanan uluslararası karşılaşmalarda çıkan uyuşmazlıklar, yabancı
unsur taşıdığı için, uluslararası uyuşmazlıklardır.15

D. Spor Hukuku Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk
Spor alanında mevcut uygulamalar belli kurallara bağlanmıştır. Sportif faaliyetleri
düzenleyen hükümler iç hukukta, anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
getirilen düzenlemelerdir. Ancak sportif faaliyetin, diğer etkinliklerden önemli bir
farkı bulunmaktadır. Sportif faaliyete ilişkin kurallar, çoğunlukla uluslararası spor
organizasyonları tarafından belirlenmektedir. Uluslararası spor organizasyonları
tarafından belirlenen bu kurallar ve bu kurallar uyarınca oluşan CAS kararları, lex
sportiva olarak adlandırılmaktadır.16
Sportif faaliyetleri yöneten milli organların oluşumu her devletin kendi anlayışına
göre yapılandırılmış olmasına rağmen, milli organların oluşumunda uluslararası
federasyonlarında etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, her spor dalının kurallarına ilişkin
esaslar da uluslararası federasyonlar tarafından getirilmiş ve bu düzenlemeler, milli
organlar tarafından iç hukuka dahil edilmiştir. Uluslararası sporun örgütlenmesindeki
başarısı ve güçlü etkisi spora ilişkin kuralların birçoğunun yeknesaklaştırılmasını
sağlamıştır. Ancak, bazı durumlarda, devletlerin kültürel, sosyal ve ekonomik sebeplerle
uluslararası organizasyonların kararlarından ayrıldığı görülmektedir. Örneğin,
takımlarda oynatılacak yabancı oyuncu sayısı, yapılacak karşılaşmaların fikstürleri,
sportif yayınlara ilişkin düzenlemeler genelde devletlerin spor organizasyonları
tarafından özgürce düzenlenmektedir.17
Hem profesyonel hem de amatör spor, kamu hizmeti sayılmasından dolayı
devletin örgütlenmesi içinde yer alır. Bu nedenle, kültürel yapıyı ve kamu sağlığını
korumaya yönelik bu düzenlemelerin bazılarının kamu hukuku nitelikleri nedeniyle
doğrudan uygulanan kural olduğu kabul edilmektedir. Buna rağmen, spor etkinliklerine
niteliklerinden dolayı bazen özel hukuk kuralları da uygulanabilmektedir.18
Türk hukukunda yabancı unsurlu sportif uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk
hakkında özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, yabancı unsurlu uyuşmazlığa
uygulanacak hukukun tespiti gerekir. Spor uyuşmazlığı, eğer, özel hukuk içinde
değerlendirilen bir uyuşmazlık ise, MÖHUK’un ilgili hükümleri uygulanır. Ancak,
uyuşmazlık kamu hukukunu ilgilendiriyorsa, bu takdirde tek yanlı yöntem uygulanarak
hukuki olay ya da işlem hakkında karar verilecektir. Başka bir ifade ile sportif faaliyete
ilişkin kuralların kamu hukukuna ilişkin bir kural, dolayısıyla doğrudan uygulanan bir kural
15

GENÇ age. s. 170 vd.

16 WILL, Michael R. “ Uluslararası Sporun Yapısal Düzeni” (Çev. Doç.Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU) AÜHFD
Y.1993 C.43 S.1-4 s. 282. / ERKİNER, Kısmet, “Türkiye’de Spor Hukukunun Oluşumu” İstanbul Barosu Spor
Hukuku Özel Sayısı-13, Mayıs 2007 s. 18.
17

ERTEN age s. 255.

18 GENÇ age. s. 65.
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olması halinde, yabancı bir hukukun yetkili olup olmaması hususuna bakılmayacaktır.19
Uluslararası federasyonlarca konulan kurallar bütünü devlet yargısını tamamen
devre dışı bırakmak için yeterli değildir. Federasyon içi denetim mekanizmalarının
tüketilmesinden sonra, söz konusu kişiye esas olarak genel yetkili ulusal mahkemelere
gidiş yolu açıktır. Bu durumda mahkemelerin yetkisi sporcunun milliyeti veya
ikametgahı gibi genel özelliklere göre belirlenmektedir. Ulusal mahkemeler bunun
üzerine milletlerarası özel hukuka göre söz konusu olabilecek hukukun esasa ilişkin
normlarını uygulamaktadırlar. Aynı olay hakkında farklı hukuk normlarının uygulanacak
olması ayrı ayrı neticeler doğuracağından, sporun globalleşmesi hukuk dağınıklığı
tehlikesini içinde barındırmaktadır. Şansların eşitliği ilkesi kapsamında arzu edilen
ise uluslararası, yeknesak bir mahkemenin yetkililiğidir. Çözüm olarak Uluslararası
Tahkim Mahkemelerinin kurulması gündeme gelmiştir. Çünkü bu çözüm taraflara
Milletlerarası Özel Hukuk uyarınca tahkim anlaşmaları çerçevesinde tahkim kararlarının
ulusal mahkemeler önünde bozulmasını tamamen devre dışı bırakabilmeyi mümkün
kılmaktadır. 20
Spor Tahkim Mahkemesi de bu düşünceler ışığında kurulmuş ve halen işlerliğini
sürdürmektedir. Bu sayede, spor hukuku uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik yeknesak
kurallar uygulanmakta ve Lex Sportiva’nın gelişimine yadsınamayacak bir katkıda
bulunulmaktadır.

I. CAS Arabuluculuk Kuralları Çerçevesinde Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Uygulaması
A. Genel Olarak Spor Tahkim Mahkemesi–CAS
Son yıllarda sportif uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası çözümünde geleneksel
yöntemler olarak nitelendirilebilecek mahkeme hükümleri ve idari kararlar bir
kenara bırakılmış ve bu tür uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası spor federasyonları
ve kuruluşları tarafından uygulanan tahkim ve arabuluculuk aracılığıyla çözüme
bağlanması ağırlık kazanmıştır. Her ülkenin kendi hukuk düzeni içinde oluşturduğu
tahkim yargılaması yanında, spor hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde
bütün spor dallarını kapsamına alacak şekilde faaliyet gösteren Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS) 21, milletlerarası alanda sporda tahkim işlevini üstlenmiş en önemli ve itibarlı
kuruluştur. CAS, sportif uyuşmazlıkları çözmek ve uzun vadede milli ve milletlerarası
spor federasyonları ve spor kuruluşlarının usule ilişkin kuralları arasında uyum sağlamak
amacıyla 1983’te Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 22 tarafından kurulmuştur.
Merkezi İsviçre Lozan’da bulunan CAS, aynı zamanda ABD ve Avustralya’da da idari
bürolara sahiptir. 23
19

ERTEN age. s. 256.

20 VIEWEG, agm s. 35.
21

Court of Arbitration for Sport–www.tas-cas.org

22 International Olympic Committee.
23 KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Arabuluculuk Uygulaması” TFF Tam
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Spor Tahkim Mahkemesi’nin beş temel fonksiyonundan söz etmek mümkündür:
− Uyuşmazlıkları ilk ve tek yetkili mercii olarak karara bağlamak,
− Spor federasyonları tarafından alınan kararları (disiplin cezaları) istinaf merci
olarak incelemek,
− Uyuşmazlıkları arabuluculuk yöntemiyle dostane bir biçimde çözmek,
− Spora ilişkin hukuki konularda tavsiye niteliğinde görüş bildirmek,
− Milletlerarası spor müsabakaları ve olimpiyat oyunları sırasında meydana
gelebilecek uyuşmazlıkları kısa sürede çözmek.
Spor Tahmin Mahkemesi’nin baktığı uyuşmazlıklar belirli bir spor dallarına inhisar ettirilmiş değildir, bütün spor dallarına ilişkin uyuşmazlıklar hakkında karar vermektedir. 24
Dünyada sporu yönlendiren ve düzenleyen kuruluşlar tarafından benimsenen
tahkim ve arabuluculuk usulleri, spor hukuku uyuşmazlıklarında birbiriyle uyumlu
ve tutarlı kararlar verilmesini sağlamaktadır. Bu uyuşmazlıkların çözümü, çeşitli
ülkelerdeki birbirinden farklı mahkemelere bırakılacak olursa, benzer nitelikteki
sorunlar hakkında farklı kararlar verilmesi söz konusu olabilecek ve bu durum da
sporla ilgili kişiler arasında eşit ve adil olmayan sonuçlar doğmasına neden olacaktır.
Bu anlamda özellikle tahkim usulünü uygulayan CAS, spor hukukuna özgü, milli sınırları
aşan genel ilkeler ve kurallar oluşturmakta ve bunları ihtiyaçlara göre geliştirmektedir.
Bu nedenle, CAS, sportif uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk hizmeti de sunmakta
ve taraflar CAS Arabulucular listesinden bir arabulucu seçerek uyuşmazlığın
çözülmesini talep edebilmektedirler. Arabuluculuk usulünde, mahkeme veya tahkimde
olduğunun tersine davayı kazanan-kaybeden şeklinde bir ayrım yapılmaksızın her
iki tarafın da menfaatini sağlayan (win-win) bir çözüme ulaşılması veya bu mümkün
değilse uyuşmazlık sebebiyle ortaya çıkan külfetin her iki taraf arasında eşit olarak
paylaştırılması mümkündür. 25
Amerikan Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Danışma Kurulu’nun tanımına göre
arabuluculuk, uyuşmazlık içindeki tarafların, uyuşmazlığın içeriğine veya çözümüne
ilişkin belirleyici etkisi olmayan, fakat sürece ilişkin olarak tavsiye veya karar verme
yetkisi bulunan bir uyuşmazlık çözüm uygulayıcısı (arabulucu) yardımı ile uyuşmazlık
konularının belirlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi
ve bir anlaşmaya varılması çabasını içeren bir süreçtir. 26 Arabuluculuk prosedüründe
Saha Dergisi, S.17, Mart 2006, s.31. (Mart) / Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz: AKGÜL, Kadir, “Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ” Prof.Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Y.2009,
C.1, İstanbul, s.209-232.
24 Ayrıntılı bilgi için bknz: 1- AKİL, Cenk, “Genel Olarak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve Bu Mahkemede
Uygulanan Tahkim Çeşitleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.2011, C.13, S.2, s.70-105/ 2BOZKURT, Murat Nart, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi”,
Ankara Barosu Dergisi, Y.68, S.2010/2, s.165-190.
25 KÜÇÜKGÜNGÖR, Mart, s.31. / KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemlerinin Benimsenme Sebepleri”, TFF Tam Saha Dergisi, S.24, Ekim 2006, s.74. (Ekim)
26 KEKEÇ, Elif Kısmet, “Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanan Temel Taktikler” Haluk Konuralp Anısına Armağan Y.2009, C.1 Yetkin, Ankara, s.520. / Ayrıntılı bilgi için bknz: IŞIK, Olcay, “ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Arabuluculuk Yönteminin Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ile Karşılaştırılması”, Terazi Hukuk Dergisi Y.6 S.64 Aralık 2011, s. 18.
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taraflar, arabulucunun yardımı ile uyuşmazlıklarına karşılıklı çözüm bulurlar.
Arabuluculuk (Mediation-Mediasyon) prosedürü tahkim sürecinden 3 temel noktada
farklılık gösterir:27
• Arabuluculuk prosedürü tahkim prosedürünün aksine şekle tabi değilir.
• Arabuluculuk prosedürünün işleyişi taraflarca belirlenir.
• Arabuluculuk prosedüründe verilen taahhütler ve tutanaklar bağlayıcı değildir.
Arabuluculuk prosedürünün son zamanlarda öneminin artmasının sebepleri ise
şöyle sıralanabilir:28
• Arabuluculuk ile uyuşmazlık çözüm prosedürünün formaliteden uzak olması
• Arabuluculuk prosedürü ile uyuşmazlığın çözümünün hızlı olması
• Arabuluculuk prosedürünün diğer uyuşmazlık çözüm yöntemlerine göre çok
daha ucuz olması
• Gizlilik
• Kuralların basit ve esnek olması
• Tarafların prosedürü bizzat kendilerinin yürütme imkanının olması
Arabuluculuk prosedürünün sayılan bu avantajları sebebiyle tüm dünyada hızla
yayılmıştır ve yoğun talep görmektedir. Bu nedenle de Spor Tahkim Mahkemesi de bu
gelişmelerin dışında kalmak istememiş ve arabuluculuk kurallarını benimsemiştir. Spor
Tahkim Mahkemesi’nin arabuluculuk kuralları 18 Mayıs 1999 tarihinde Slovenya’nın
Bled şehrinde kabul edilmiştir. Spor Tahkim Mahkemesi’nin arabuluculuk kurallarını
benimsemesinde spordaki barışçı ruha paralel olarak anlaşmazlıkların da barışçıl ve
karşılıklı anlayışla çözülmesi hedef alınmıştır.

B. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nde Arabuluculuk Kavramı ve Avantajları
Spor Tahkim Mahkemesi tarafından spor alanında uygulanan arabuluculuğun tanımı,
CAS Arabuluculuk Yönetmeliği29’nin 1. maddesinde yapılmaktadır. Buna göre; sporu
ilgilendiren bir uyuşmazlığa çözüm bulmak amacıyla, söz konusu uyuşmazlığın
taraflarının, bir arabuluculuk anlaşmasına bağlı olarak, bir arabulucunun yardımıyla
ve iyi niyetle, uyuşmazlığın diğer tarafıyla müzakere etmeyi kabul ettikleri, zorlayıcı
olmayan ve herhangi bir şekle bağlı kalmadan yürütülen bir usuldür. Benzer bir tanım
da, CAS Arabuluculuk Rehberi’nde30 bulunmaktadır. Bu tanıma göre arabuluculuk,
tarafların arabulucu olarak tayin edilen üçüncü bir kişinin yardımıyla aralarındaki
uyuşmazlığa dostane bir çözüm bulmak için izledikleri usuldür.
Arabuluculuk, CAS tarafından uygulanan asıl uyuşmazlık çözüm yöntemi olan
tahkim yargılamasından, herhangi bir şekle tabi olmaması, tarafların arabuluculukta
uygulanan usulü yönlendirmeye muktedir olmaları ve arabuluculuk sonunda imzalanan
27 GÜMAN, Nihat, “Spor Tahkim Mahkemesi Arabuluculuk (Mediasyon-Uzlaştırma) Kuralları”, Prof.Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Y.2009, C.1, İstanbul, s.799-800.
28 GOODRUM, Neil, Mediation in Sports Disputes, http://www.lawinsport.com/articles/regulation-agovernance/item/mediation-in-sports-disputes-lessons-from-the-uk s.3.
29 Metnin orijinali için bkz.: www.tas-cas.org/mediation-rules
30 Metnin orijinali için bkz.: http://www.tas-cas.org/guideline
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anlaşmaların icrai etkiden yoksun olmaları gibi nedenlerle ayrılır. Arabuluculukta,
arabulucu aktif bir rol oynar ve bağımsız olarak görüşmelere katılır, taraflara
tavsiyelerde bulunur ve uyuşmazlığın çözümü için etkin bir biçimde çalışır. 31
Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde arabuluculuk hizmetinden yararlanabilmek
için 2 şart gereklidir: Uyuşmazlık parasal olmalı ve uyuşmazlık sporla ilgili olmalıdır.
Uyuşmazlığın parasal olması sebebiyle disiplin ve doping konularında arabuluculuk
hizmetinden faydalanılamaz. Uyuşmazlığın temelinin spora dayalı olması gerektiği için
spordan kaynaklanan sponsorluk uyuşmazlıkları ve iş uyuşmazlıkları da arabuluculuk
prosedürünün işletilebileceği uyuşmazlıklardandır. 32
Spor hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk yönteminin kullanılmasının
sağlayabileceği yararlar CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nin 2. maddesinde
sayılmaktadır. Öncelikle arabuluculuk yönteminin sporu ilgilendiren uyuşmazlıkların
yapısına uygun bir çözüm yöntemi olduğunu kabul etmek gerekir. Arabuluculuk, sporun
doğasında bulunan fair-play, rakibe saygı ve kardeşlik gibi değerlerin bir uzantısı olarak
kabul edilebilir. Spor alanında uzman olan arabulucuların seçimi ise, sporun doğasına
uygun, somut çözüm yöntemleri bulmayı kolaylaştırmaktadır. CAS Arabuluculuğu
oldukça basit ve esnek usul kuralları içermektedir. Uygulanan usul kuralları taraflarca
tamamen serbestçe belirlenmekte ve olayda görev yapacak olan arabulucu da
tarafların anlaşmaları ile seçilmektedir. Arabuluculuk usulü, devlet mahkemeleri
önünde uygulanan klasik yargılama usullerine göre daha hızlıdır. CAS Arabuluculuk
usulü, arabuluculuk başvurusunun yapılmasından itibaren 90 gün içinde sona ermek
zorundadır. Bu sürenin kısa tutulmasının en önemli nedenlerinden biri arabuluculuk
usulünü kabul eden taraflardan birinin kötü niyetle müzakereleri uzatarak zaman
kazanmaya çalışmasının önlenmek istemesidir. Arabuluculuk usulü için öngörülen
90 günlük süre geçerli sebeplerin varlığı halinde Spor Tahkim Mahkemesi Başkanı
tarafından uzatılabilir. 33
Arabuluculuk yönteminin tercih edilmesinin en önemli avantajlarından biri de gizlilik
esasının benimsenmiş olmasıdır. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nin 10. maddesine
göre arabulucu, taraflar, tarafların temsilcileri ve danışmanları ve bunlarla birlikte
müzakerelere katılan tüm uzmanlar ve diğer kişiler uyuşmazlıkla ilgili olarak edindikleri
bilgileri üçüncü kişilere bildirmemekle yükümlüdürler. Taraflar, arabulucunun, bir
tahkim veya devlet mahkemesi önünde, arabuluculuk usulünde ele alınan bir dosya,
rapor ya da başka bir belgeyi açıklamamasını sağlamakla yükümlüdür. Arabulucunun
bir taraftan edindiği bilgiyi diğer tarafa bildirmesi ancak bilgiyi veren tarafın rızası
ile mümkündür. Taraflar arasında gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi yasaktır.
Arabuluculuk usulünün sona ermesi ile birlikte taraflar diğer tarafça kendilerine verilen
tüm belgeleri, hiçbir kopya saklamadan, iade etmekle yükümlüdürler. Gizlilik ilkesinin bir
sonucu olarak taraflar, arabuluculuk usulü esnasında diğer tarafça öne sürülen fikirleri,
31

ÖZCAN, Cem,“Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk” İzmir Barosu Dergisi, Y.76, S.1 Ocak 2011, s. 98.

32 GÜMAN, agm s.800-801.
33 ÖZCAN, agm s.99.
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yapılan önerileri ve itirafları herhangi bir tahkim ya da devlet mahkemesi önünde gizli
tutmayı kabul ederler. 34
Arabuluculuk usulü maddi yönden taraflara ağır bir yük getirmediği için cazip bir
uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kabul edilmektedir. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nin
14. maddesine göre, taraflar, arabulucunun alacağı ücreti CAS’ın belirlemiş olduğu
oranlara göre hesaplarlar. Uygulamada ayrıca taraflar CAS Arabuluculuğu kapsamındaki
idari giderler için 500 İsviçre frangı ödemek zorundadırlar. 35

C. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nde Arabuluculuk Usulü
Arabuluculuk uygulamasında, özellikle uyulması gereken usul kurallarının
belirlenmesinde taraflara büyük bir esneklik sağlanmakla birlikte CAS Arabuluculuk
Yönetmeliği usule ilişkin ayrıntılı hükümler içermektedir. Taraflar, arabuluculuk
yöntemine başvurmayı kabul ettikleri takdirde, yaptıkları bu anlaşma CAS Arabuluculuk
Yönetmeliği’nin 3. maddesinde bulunan tüm kuralların uygulanmasını da kapsar. Taraflar
isterlerse CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nce öngörülen usul kurallarından başka usul
kurallarının da uygulanmasını da kararlaştırabilirler. 36
Uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülebilmesi için, tarafların uyuşmazlığın
kaynaklandığı sözleşmede ya aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların arabuluculuk ile
çözüleceğini önceden kararlaştırmış olmaları ya da uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra
bunun arabulucuya müracaat ile çözümleneceği konusunda anlaşmaları gerekir. 37
Uyuşmazlığın mahkemeye intikal etmesinden sonra da tarafların arabuluculuk usulüne
karar vermeleri mümkündür. Ayrıca, bir spor kuruluşu veya federasyonu tarafından
yapılan bir hukuki düzenlemeyle, tarafların, öncelikle, arabuluculuk yöntemine
müracaat etmeleri konusunda yönlendirilmeleri de mümkündür. Bütün bu durumlarda
eğer arabuluculuk faaliyeti sonucunda taraflar uyuşmazlığı sona erdirme konusunda bir
anlaşmaya varamazlarsa, mahkemeye ve diğer çözüm yollarına müracaat etme imkanı
açıktır. 38
Sportif bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda bu uyuşmazlığın taraflarından
biri arabuluculuk yolunu kullanmak isterse Spor Tahkim Mahkemesi kalemine yazılı
müracaatta bulunur. Arabuluculuk yoluna gitmek isteyen taraf aynı zamanda diğer
tarafa da yaptığı yazılı başvurunun bir kopyasını iletir. CAS kalemine verilen dilekçe,
tarafların ve temsilcilerinin kimliklerini, arabuluculuk usulünün kullanılmasına ilişkin
anlaşmanın bir örneğini ve uyuşmazlığın kısa bir özetini içerir. 39
34 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.10./ ÖZCAN, agm s.100.
35 ÖZCAN, agm s.100.
36 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.3.
37 www.tas-cas.org sitesinde tarafların uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce hazırladıkları sözleşmede kullanabilecekleri ve ayrıca uyuşmazlığın ortaya çıkmasından sonra uygulayabilecekleri standart klozlar örnek olarak
sunulmuştur. Bkz: http://www.tas-cas.org/mediation-clause-template
38 KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuk-Uzlaştırma Yoluyla Çözülmesi” TFF
Tam Saha Dergisi, S.22, Ağustos 2006, s. 34. (Ağustos) / GÜMAN, agm s.801.
39 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.4/ GÜMAN, agm s.801.
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CAS bünyesinde görev yapan arabulucular, Uluslararası Spor Tahkim Konseyi
(ICAS) tarafından hazırlanan arabulucular listesi ile ilan edilirler. Arabulucular, CAS
hakemi olabilecekleri gibi, Spor Tahkim Mahkemesi dışından seçilen kişiler de olabilirler.
Bu listede en az 50 arabulucu yer alır ve bunlar 4 yıl için seçilirler. Süresi dolan
arabulucunun yeniden göreve seçilmesi mümkündür.40
Arabuluculuk görüşmeleri genellikle gizli olarak yapılır ve arabulucu veya
arabulucular herhangi bir taraf lehine hareket etmez. Arabulucu durumunda olan kişi
veya kişiler tarafların delillerini, iddia ve karşı iddiaya esas teşkil eden olayları dinlemez
ve delil değerlendirmesi yapmaz. Çalıştığı alanda eğitimli ve deneyimli bir kişi olan
arabulucunun yaptığı faaliyet, genel olarak taraflarla resmi olmayan, ortak ve özel
toplantılar yaparak, durumu bir mücadele ve rekabet ortamından çıkarıp, uyuşmazlığın
çözümünü teminen taraflar arasındaki menfaat dengesini kurmaya çalışmak ve bu
şekilde tarafların bir anlaşma ile uyuşmazlığı sona erdirmelerini sağlamaktır. Arabulucu
taraflarla yaptığı görüşmelerde, tarafların tutumuna göre aktif veya pasif bir rol üstlenir
ve onlara bazı alternatif çözüm önerileri sunar. Bütün bunları yaparken arabulucu, hiçbir
şekilde tarafları bir çözüm tarzı üzerinde uzlaşmaları konusunda zorlayamaz, sadece
ortak bir noktada buluşmaları konusunda çaba gösterir. Bu anlamda arabuluculuk
yönteminin en önemli özelliklerinden biri, arabulucunun bağlayıcı karar alma yetkisine
sahip olmamasıdır.41
Taraflar, arabulucu listesinden istedikleri kişiyi arabulucu olarak seçebilirler. Bu
konuda taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa CAS Başkanı arabulucuyu tarafların da
görüşünü alarak kendi belirler. Uyuşmazlığın çözümü için tayin edilen arabulucu, usulün
süratli bir biçimde sonlandırılması için gereken zamanı ayırmayı kabul eder. Arabulucu
uyuşmazlığı ele alırken tarafsız davranmak zorundadır. Tarafsızlığı hakkında şüpheye
neden olabilecek her türlü durumu taraflara bildirmekle yükümlüdür. Arabulucunun
bu yükümlülüğünü yerine getirmesinden sonra eğer taraflar yazılı olarak yine de aynı
arabulucunun görevine devam etmesini isterlerce arabulucu görevine devam edebilir.
Taraflardan birinin arabulucunun uyuşmazlığın çözümü konusunda izlenecek usulü
gerektiği gibi yerine getirmeyeceğini belirtmesi halinde ise arabulucu görevden çekilir
ve CAS Başkanı tarafların da görüşünü alarak yeni bir arabulucu tayin eder.42
CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre taraflar arabulucu ile yapılan
toplantılarda kendilerini temsil ettirebilirler. Ancak, kendisini temsilci ile temsil ettirecek
taraf, bu durumu önceden karşı tarafa ve CAS’a bildirmek zorundadır. Temsilciden
yararlanmak isteyen taraf, temsilcisine kendisine danışmadan uyuşmazlığın çözüme
bağlama yetkisi vermek zorundadır.43
Kural olarak arabuluculuk usulü tarafların karar verdiği biçimde yürür. Taraflar
arasında usule ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olursa arabulucu usul hakkında karar
40 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.5.
41

KÜÇÜKGÜNGÖR, Ağustos, s. 34./ GÜMAN, agm s.802.

42 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.6.
43 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.7. / GÜMAN, agm s.803.
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verebilir. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği taraflara bu konuda arabulucu ile iyi niyetle
işbirliği yapma ve arabulucunun uyuşmazlığı bir an önce çözüme bağlayabilmesi için
görevini özgürce yerine getirmesini sağlama sorumluluğunu vermektedir.44
Arabulucu, uyuşmazlığa neden olan sorunları tespit eder, tarafların bu sorunlar
üzerinde yapacakları müzakereleri kolaylaştırır ve taraflara çözüm önerileri sunar.
Bununla birlikte arabulucu tarafları bir çözüm önerisi kabul etmeye zorlayamaz. 45
Arabulucu uyuşmazlığa dostane bir çözüm bulmak amacıyla tarafların farklı
görüşlerini birbirine yaklaştırmaya çalışan bir kolaylaştırıcıdır. Taraflardan
bağımsızdır, bir hukuk formasyonuna sahip olmak zorunda değildir, müzakere
yeteneği olan birisi olmalıdır. 46
Arabuluculukta yardımcı bir yöntem olarak uzman tespitine (expert determination)
müracaat edildiği de görülmektedir. Uzman tespiti yaptırılmasına karar vermekle taraflar,
kendi aralarında görüşmek istemedikleri bir sorunun veya asıl sorunun bir kısmının
çözülmesini uzman kararıyla sağlamış olmaktadır. Bu şekilde taraflar, aralarında
görüşmek suretiyle çözüme bağlanması zor olan konularda uzman kararına müracaat
ederek asıl görüşmelerin tıkanmasını engellemekte ve arabulucunun da tarafsızlığının
korunmasını sağlamaktadır.47

D. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’ne Göre Prosedürün Sona Erdirilmesi
Uyuşmazlığın tarafları ve arabulucu, usulü her zaman sona erdirebilirler. Arabuluculuk
usulü, taraflarca bir anlaşmanın imzalanması, arabulucunun usulün devamına gerek
kalmadığını belirten yazılı beyanı ya da taraflardan birinin arabuluculuk usulünün
sona erdiğine dair açıklaması ile sona erer. 48 Arabuluculuk tarafların anlaşması
ile sona erdiği takdirde anlaşma arabulucu tarafından yazılı hale getirilir ve hem
arabulucu hem de taraflarca imzalanır. 49 Taraflardan birinin imzalanan bu anlaşmaya
daha sonradan uymaması halinde diğer taraf söz konusu anlaşmayı bir tahkim ya
da devlet mahkemesi önüne taşıyabilir. Arabuluculuk sonunda taraflar anlaşmaya
varamazsa yani arabuluculuk mekanizması başarısız olursa taraflar Spor Tahkim
Mahkemesi’nde tahkim yoluna gidebilirler. Ancak arabulucu aynı uyuşmazlığı
çözmek için başvurulan tahkim usulünde hakem olarak görev yapamaz. Bu yola
başvurabilmeleri için taraflar arasında bir tahkim anlaşmasının bulunması şarttır.
Söz konusu tahkim anlaşması arabuluculuk ile ilgili olan anlaşmanın içine bir tahkim
şartı olarak konabileceği gibi taraflar arasında ayrı bir sözleşme yapılarak da tahkim
yoluna gidilebilir. Tahkim şartının arabuluculuk usulüne başvurulmasını öngören

44 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.8.
45 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.9.
46 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.10.
47 KÜÇÜKGÜNGÖR, Ağustos, s.34. / GÜMAN, agm s.803.
48 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.11.
49 CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.12.
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anlaşmanın içine konması durumunda taraflar CAS Kodu R.44.4’te50 öngörülen
hızlandırılmış tahkim usulünün uygulanmasını sağlayabilirler. 51
Özellikle sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözüme bağlanmasında önem taşıyan
ve taraflar arasındaki menfaat dengesinin, kazanan-kaybeden şeklinde bir ayrım
yapmaksızın gerçekleştirilmeye çalışıldığı arabuluculuk usulü, spor hukukunun dostluk,
güven ve ileride ilişkileri devam ettirebilme gibi ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaya
yönelik bir nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, spor ve özellikle futbol alanında yapılan
sözleşmeler dolayısıyla ortaya çıkan fesih, feshin haklılığı, feshe bağlı tazminata ilişkin
uyuşmazlıkların çözümünde, taraflar arasında çekişme ve husumet yaratan ve devlet
yargısından nitelik ve sonuçları itibariyle çok farkı olmayan tahkim usulü uygulanmaya
başlanmadan önce, arabuluculuk yöntemine müracaat edilmesi, bu tür uyuşmazlıkların
dostane şekilde çözülebilmesi bakımından önem taşımaktadır. 52

II. “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” Kapsamında
Türkiye’de Arabuluculuk ve Spor Hukuku Uyuşmazlıklarına Uygulanması
A. Türk Hukukunda Arabuluculuk
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu53’nun (HUAK) 2. maddesine
göre arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde
bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu
suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin
kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü
kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Arabuluculuk, meydana çıkan bir uyuşmazlık karşısında, tarafların mahkeme
yargısına başvurmak yerine tarafsız bir üçüncü kişi veya kişilerin yardımı ile bu uyuşmazlığı
çözme konusunda anlaşmaları ile ortaya çıkan yönteme verilen addır. Arabulucunun,
tarafları bir araya getirerek müzakere etmeleri ve birbirlerini anlayabilmeleri için
aralarındaki iletişimi kolaylaştırmaya çalıştığı gönüllü bir usuldür. Yani taraflar
arasındaki uyuşmazlığı çözen arabuluculuğun kendisi değildir. Arabuluculuk sadece
tarafların çözüme ulaşabilmek için müzakere edebilmelerini sağlayan bir prosedürdür.
Bu nedenle, üçüncü kişi katılımıyla yapılan bir müzakere olarak da tanımlanmıştır. 54
Arabuluculuk, uyuşmazlığı çözmeyi, anlaşmazlık konularını azaltmayı ve bir karar
alma ortamı yaratmayı hedefler. Uyuşmazlık tam olarak çözülmese bile, taraflar
uyuşmazlığın içeriğini daha iyi anlarlar ve bunu baş edilebilir bir boyuta indirebilirler. Her
50 Kod’un R44 maddesi, CAS Birinci Derece Tahkiminde, oluşturulan kurulların hangi usule göre
tahkim yargılamasında bulunacağını çok teferruatlı şekilde düzenlemiştir.
51

CAS Arabuluculuk Yönetmeliği m.13. / GÜMAN, agm s.804.

52 KÜÇÜKGÜNGÖR, Ağustos, s.34.
53 Kabul Tarihi: 07.06.2012, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 22.06.2012, Sayı: 28331.
54 TANRIVER, Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBB Dergisi Y. 2006, S.64, s. 165. / Benzer tanım için bknz: ÖZBEK, Mustafa, “Alternatif Uyuşmazlık
Çözüm Yollarına Genel Bir Bakış”,Prof.Dr. Erden Kuntalp’e Armağan,, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Y.2009, C.1, s.272.
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iki tarafın da bu işten karlı çıkmasına çalışılır. Tarafları daha aktif kılması ve diğer tarafın
problemleri hakkında farkındalık yaratması sebebiyle bunun için benzersiz bir imkandır.
Daha düşük maliyetlere imkan tanıması, daha hızlı sonuç alınması, geçmişten ziyade
şu ana ve geleceğe odaklanması, taraflara geniş bir karar yelpazesi sunması, samimi
üslubu ve buna eklenen gizlilik ve taraf kontrolünde olması gibi sebeplerle yargısal
yollara çok farklı bir alternatif oluşturur. 55 Bu farklılıklar nedeniyle arabuluculuk bazı
farklı taktiklerin yardımcı olabileceği bir yöntemdir. Arabulucunun taraflarla ve tarafların
birbirleriyle iletişim kurmasına yönelik taktikler bunların başında gelir. İletişimin
sağlıklı kurulabilmesi yöntemin başarısı için ön koşuldur. Bunun yanında görüşmelerin
ilerleyebilmesi için güvenin sağlanması, doğru soruların sorulması, menfaatlerin
saptanması, tarafların uyuşmazlığa bakış açılarının değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca
yeni alternatiflerin, çözüm seçeneklerinin ortaya çıkması konusunda da gerekli
girişimler yapılmalıdır. Sakin bir ortamda her iki tarafın kazanabileceği çözümler için
uygun bir ortam hazırlanmalıdır. Bazı noktalara dikkat edilmesi ve bazı küçük taktiklerin
yardımıyla arabulucuların işinin daha kolaylaşacağı kuvvetle muhtemeldir. 56
Arabuluculuk kurumunun işlerlik kazanacağı uyuşmazlıklar hukuk uyuşmazlıklarıdır.
Arabuluculuk, sadece tarafların anlaşmak suretiyle üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri yani sulh olmak suretiyle sona erdirebilecekleri hukuk uyuşmazlıkları
bağlamında uygulama alanı bulacaktır. Bu durum karşısında, kamu düzenine ilişkin olan
ve dolayısıyla tarafların anlaşmak suretiyle üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmasına
olanak vermeyen hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde
arabuluculuğa başvurulamayacaktır. 57
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 3. maddesine göre, arabuluculuk
kurumunun tamamen tarafların ihtiyarına bağlı olarak işlerlik kazanan bir kurum olduğu
açıkça belirtilmiştir. Arabuluculuk sürecine işlerlik kazandırma, bu süreci devam ettirme
ve sona erdirme konusunda, taraflar, tam bir serbestiye sahip kılınmıştır. Aynı maddenin
2. fıkrasında, tarafların gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit
haklara sahip olacağı hususu belirtilmiştir. Bunun için, arabulucunun taraflara eşit mesafede
bulunması ve tüm süreç boyunca da onlara eşit muamelede bulunması önem taşır.58
Arabulucu, arabuluculuğu, tarafların kendi kararlarını verme ilkesine göre
yönetmelidir. Kendi kararını verme ilkesi, tarafların süreç ve sonuç hakkında özgür ve
aydınlamış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan karar vermeleridir. Bu nedenle,
taraflar, arabulucunun seçimi, sürecin şekillenmesi, sürece katılım veya süreçten çekilme
ve sonuç dahil olmak üzere, arabuluculuğun her aşamasında kendi kararını verme ilkesini
uygulayabilirler.59
55 KEKEÇ, agm s.522.
56 KEKEÇ, agm s.549.
57 TANRIVER, Süha, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Getirdikleri ve Değerlendirilmesi, Makalelerim- II (2006-2010) Adalet Yayınevi, Ankara 2011, s.185-186. (Makalelerim)
58 TANRIVER, Makalelerim, s. 187.
59 Ayrıntılı bilgi için bknz: Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Model Etik
ve Uygulama Kuralları.
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Arabuluculuk kurumuna müracaat edilmesinin temel etkenlerinden birisi de,
gizliliktir. Gizlilik, uyuşmazlık içine düşmüş olan tarafların, toplumdaki ve piyasalardaki
güvenilirlik ve saygınlıklarının korunması ve ilişkilerin gelecekte de koparılmadan
devam ettirilebilmesinin teminatını teşkil eden bir olgu konumundadır. Öte yandan,
dürüst, samimi, güvenli ve sonuca giden, yani anlaşmayı hedefleyen, özgür bir tartışma
ve müzakere ortamının yaratılması açısından da, gizlilik özel bir öneme sahiptir. Bu
nedenle de, Kanun’un 4. maddesinde, hem arabulucu ile bu sürece katılan üçüncü kişiler
bakımından hem de taraflar bakımından gizliliğe uyma hüküm altına alınmıştır.60
Arabulucu, aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan
veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile kayıtları gizli tutmak zorundadır.
Bu zorunluluk, arabulucu adına hareket eden ve arabulucu için çalışan kişiler ile
arabulucunun idare ve gözetiminde staj yapanları da kapsar. Aksi kararlaştırılmamışsa,
taraflar ve varsa vekilleri de gizlilik kuralına uymakla yükümlüdür. Aynı şekilde, bu
yükümlülük Bakanlık ve Kurul görevlileri yönünden de geçerlidir.61

B. Türk Hukukunda Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri
Arabulucunun haklarından ilki, arabulucu unvanını ve bu unvana bağlanmış olan yetkileri
kullanma hakkıdır. Arabulucu, tüm basılı kağıtları ile kendisine ait diğer belgelerde bu
unvanına açıkça işaret edebilir.62 Arabulucu, taraflardan, yapmış olduğu faaliyet karşılığı
ücret ve arabuluculuk sürecinin gerektirdiği giderleri karşılamak için de, masraf isteme
hakkına sahiptir. Arabulucunun ücreti, arabuluculuk sürecinin sona erdiği tarihte yürürlükte
bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir. Kural olarak, ücret ve masraflar
taraflarca eşit olarak karşılanır. Arabulucu, ücret ve arabuluculuk sürecinin gerektirdiği
masrafların karşılanması için taraflardan avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadığı
sürece, avans da taraflarca eşit olarak karşılanır.63 Arabulucu, tarafların her biriyle ayrı ayrı
veya her ikisiyle aynı anda görüşebilme veya iletişim kurabilme imkanına sahiptir.64
Arabulucunun Kanun’la belirlenen yükümlülüklerinin ilki ise, arabuluculuk görevini
özenle ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesidir. Arabulucu, uyuşmazlık içine düşmüş
ve aralarındaki iletişim tıkanmış ya da tümüyle kopmuş olan kişileri müzakerelerde
bulunmak amacıyla bir araya getirebilmek ve onlar arasında bir iletişimin ve diyaloğun
kurulmasını sağlamak için, hassas ve son derece özenli bir biçimde davranmak
zorundadır. Aynı zamanda arabulucu, objektif ve tarafsız bir biçimde hareket
etmeli, ilişkileri itibarıyla taraflardan tümüyle bağımsız bir konumda bulunması
şarttır. Tarafsızlığın ön koşulu bağımsızlıktır. Arabulucu, taraflar arasında eşitliği
gözetmekle yükümlüdür. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve bu sürecin başarıyla
60 TANRIVER, Makalelerim, s. 188.
61 Ayrıntılı bilgi için bknz: Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Model Etik
ve Uygulama Kuralları.
62 HUAK m.6.
63 HUAK m.7.
64 TANRIVER, Makalelerim, s.196. / HUAK m.8.
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tamamlanmasında, arabulucu olarak görevlendirilen kimsenin, mesleki bilgisi, becerisi,
deneyimleri ve kişilik özellikleri son derece önemlidir. Bu nedenle arabulucu görevini
şahsen yerine getirmekle yükümlüdür.65
Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve
harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat
ve akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.66
Arabulucu, arabuluculuk sürecinin başında, uyuşmazlık içine düşmüş olan tarafları
arabuluculuğun esasları, sürecin işleyişi ve sonuçları hakkında, zihinlerinde herhangi
bir soru işareti kalmayacak şekilde, aydınlatmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür.67
Arabulucu, üstlenmiş olduğu arabuluculuk görevinin doğası gereği kendisine tevdi
edilen sırları saklamakla yükümlüdür. Son olarak, arabulucu, sicile kayıt esnasında giriş
aidatı ve ayrıca her yıl için belirlenecek olan yıllık aidatı ödemekle yükümlü tutulmuştur.
68

Bir arabulucu, somut uyuşmazlıkta gerekli olan mesleki yeterliliğe haiz değil
ve tarafların makul beklentilerini karşılayamayacaksa arabuluculuk yapmamalıdır.
Çünkü, arabulucu olarak faaliyet gösterecek kişi esasında, taraflara ve topluma etkin
bir şekilde arabuluculuk yapacağını vaat etmektedir. Bu kapsamda, gerek mesleki
yeterliliğin artırılması gerekse de mesleki gelişimin sağlanması açısından meslek içi
eğitim faaliyetleri başta olmak üzere, arabuluculukla ilgili her türlü bilimsel çalışmalara
katılmak sicile kayıtlı olan uygulamacı bütün arabulucular için asli ve zorunlu bir
yükümlülüktür. Dolayısıyla, arabulucu, kişisel olarak mesleki gelişim ve yeterliliğinden
sorumludur. Arabulucu, arabuluculuk sürecinin devamı sırasında, süreci yeterli bir
şekilde yönetemeyeceğine karar verirse; bu kararını mümkün olan en kısa sürede
taraflara açıklayarak bu durumu gidermek için arabuluculuktan çekilmeli veya uygun
bir yardım istemek gibi gerekli adımları atmalıdır. Ayrıca, arabulucunun arabuluculuğu
yönetme yeteneği, ilaç tedavisi, uyuşturucu madde veya alkol kullanımı gibi sebeplerle
zayıflamış ise, bu olumsuz durum ortadan kalkana kadar arabulucu, arabuluculuk
sürecini yönetmemelidir.69
Arabuluculuk tarafsız kişi olan bir arabulucunun süreç içerisinde yer aldığı,
herhangi bir zorlamada bulunulmadan uyuşmazlığın taraflarına bir anlaşmaya
varmaları için yardımda bulunulduğu bir süreçtir. Bu çerçevede, arabulucu taraflar
arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, birbirlerini anlamalarını teşvik edip, tarafların
ihtiyaç ve menfaatlerini belirlemeleri için onlara yardım etmeli ve tarafların kendilerine
ait bir anlaşmaya varmalarını sağlayabilmek amacıyla yaratıcı problem çözme
tekniklerini kullanmalıdır. Ayrıca, arabulucu, arabuluculuk faaliyetine başlamadan
65 HUAK m.9.
66 HUAK m.10.
67 HUAK m.11.
68 TANRIVER, Makalelerim, s.199-201. / HUAK m.12.
69 Ayrıntılı bilgi için bknz: Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Model Etik
ve Uygulama Kuralları.
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önce, taraflara, her bir tarafın bir anlaşmaya varılabilmesi için aynı ölçüde yetkiye
sahip olduğunu mutlaka anlatmalıdır. Dolayısıyla, arabulucu görevini özenle, tarafsız
bir biçimde ve bizzat kendisi yerine getirmek zorunda olup, görevini; bu kurallara
uygun olarak makul sürede, emniyet içinde, uygun katılımcıların huzurunda, tarafların
veya vekillerinin katılımıyla, usulü hakkaniyeti de gözetip, taraflara yeterli söz hakkı
vererek, katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilmesini de sağlayacak şekilde yerine
getirmelidir. Arabulucu, arabuluculuğun geliştirilmesi ve arabuluculuğun dostane bir
çözüm yolu olarak kabul edilmesi bakımından, toplumsal farkındalığın oluşturulması ve
arttırılması yönüyle sorumludur. Bu bağlamda, arabulucu, arabuluculuk faaliyetlerinde
bulunurken, arabuluculuk uygulamasını geliştirecek şekilde hareket etmeye dikkat ve
özen göstermelidir. Gerek arabulucu, gerek taraflar gerekse de arabuluculuğa katılanlar
da dahil olmak üzere üçüncü kişiler, uyuşmazlıkla ilgili olarak ileri de bir hukuk davası
açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, mevzuatta sayılan beyan veya
belgeleri delil olarak ileri süremezler ve bunlar hakkında tanıklık yapamazlar.70

C. Türk Hukukunda Arabuluculuk Usulü ve Sona Ermesi
HUAK m. 13’e göre taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında
arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya
başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan
birinin arabulucuya başvuru teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif
reddedilmiş sayılır.71 Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular
taraflarca seçilir.72
Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla arabuluculuk usulünü
serbestçe kararlaştırabilirler. Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın
niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için
gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. Niteliği gereği
yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim tarafından yapılabilecek işlemler
arabulucu tarafından yapılamaz. Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya
başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek
üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.
Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilirler.73
Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların
ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi
konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten
itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu
süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya
70 Ayrıntılı bilgi için bkz: Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Model Etik
ve Uygulama Kuralları.
71

HUAK m. 13.

72 HUAK m. 14.
73 HUAK m. 15.
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tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında
mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa
geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona
ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında
dikkate alınmaz.74
Tarafların anlaşmaya varması, arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin
gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, taraflardan birinin karşı
tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi, tarafların
anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli
olmadığının veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun tespit edilmesi hallerinde
arabuluculuk faaliyeti sona erer. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları,
anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile
belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya
vekillerince imzalanır. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi belirtilmek
suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır. Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi
hâlinde, arabulucu, bu faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde
bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak
zorundadır.75
Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir;
anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu tarafından
imzalanır. Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu
anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava
açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin
şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek
olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa
başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi,
davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam
niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve
buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilir. Ancak arabuluculuğa elverişli
olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu
incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli
olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır.76

D. Türkiye’de Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Usulünün
Uygulanması
1) Mevcut Uygulamalar
Türkiye’de spor hukuku uyuşmazlıklarının çözümü için iki mecburî tahkim usulü
74 HUAK m. 16.
75 HUAK m. 17.
76 HUAK m. 18.
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belirlenmiştir. Bunlardan birincisi Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından yürütülen
Tahkim Kurulu usulüdür. SGM’ye bağlı spor federasyonlarının iş ve işleyişi ile ilgili
olarak federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler,
kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular, kulüpler ile kulüpler arasında
çıkan uyuşmazlıklar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile
disiplin ve ceza kurulu kararları, ilgililerin itirazı üzerine, SGM bünyesinde kurulan
Tahkim Kurulu tarafından incelenip karar bağlanır77. Ayrıca Yönetmeliğe göre; spor
federasyonlarının organ ve kurullarının, sporun disiplinine ilişkin olarak ihtar, kınama,
para cezası, küme düşürme, hak mahrumiyeti, ligden ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya
alınması ve üyelikten ihraç gibi kararları ve sporun yönetilmesine yönelik statü, talimat
ve benzeri hukuki düzenlemeleri, müsabakaların icrası, tatili, ertelenmesi gibi verdikleri
tüm kararlarına karşı sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebilir. Kurulun kararları kesin
olup, bu kararlara karşı istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi yargı organları nezdinde
kanun yollarına başvurulamaz. Bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla tespit, iptal
ve tazminat davası açılamaz. Kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, menajer ve
maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici
transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden
kaynaklanan alacak, iddia ve talepleri ile mali haklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.78
Diğer mecburi tahkim usulü ise, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu
usulüdür. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 2. maddesine göre, kurul, federasyon ile kulüpler,
hakemler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, masörler ile
diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar hakkında yönetim kurulu tarafından verilecek
kararlara karşı yapılan başvuruları, Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları
kararlarına karşı yapılan itirazları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan
başvuruları, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların,
Kanun, Ana Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin başvuruları, ilgililerin
talebi üzerine inceler ve karara bağlar.79 Kurul kararları kesindir; idari veya yargısal
mercilerin onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya yargısal mercilere de
başvurulamaz. Bununla birlikte Kurul’un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyari hakem
sıfatıyla incelediği ihtilaflar hakkında vereceği kararlara karşı kanuni müracaat yolları
saklıdır.80
Bu iki mecburi tahkim usulü dışında, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen Uyuşmazlık Çözüm
Kurulu, kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,
oyuncu temsilcileri, masörler, oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler,
antrenörler, arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının
77 www.sgm.gov.tr / Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği- Resmi Gazete Tarihi: 28.01.2012 Sayısı: 28187.
78 SGK Tahkim Kurulu Yönetmeliği m. 5/2-3.
79 www.tff.org.tr/TALIMATLAR–Tahkim Kurulu Talimatı (24.08.2011).
80 TFF Tahkim Kurulu Talimatı m.14.
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başvurusu üzerine münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlamakla
görevlendirilmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nın 14. maddesine göre
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu heyetleri tarafından verilen kararlar Tahkim Kurulu’na
başvuru süresi içinde gereken müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı
üzerine kesinleşir. Kesinleşen heyet kararları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından
derhal uygulanır.81
Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri,
sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü
sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini
kabul edip etmemekte serbesttirler. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme
tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.82
Ancak görüldüğü gibi, hem Spor Genel Müdürlüğü hem de Türkiye Futbol
Federasyonu tarafından yürütülen tahkim prosedürleri ve yine Türkiye Futbol
Federasyonu bünyesinde hizmet veren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, arabuluculuk
hizmeti vermemektedir. Oysaki oluşturulan yapı içerisinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,
arabuluculuk prosedürünü işletebilecek ve uygulayabilecek bir oluşuma sahiptir.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na yapılan yılda ortalama bin üç yüz başvurudan %90’ı
futbolcu kulüp uyuşmazlığı olup bunun da yine %90’ı futbolcu lehine sonuçlanmıştır.
Uyuşmazlıkların sonuçlanma süresi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı gereği
dört ayı aşmamaktadır. Dolayısıyla gerek uyuşmazlıkların esasının sonucu gerekse
uyuşmazlığın giderilme süresi dikkate alındığında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na
arabuluculuk prosedürünü uygulama yetkisinin verilmesi, futbolcular açısından doğan
uyuşmazlıkların çözümünde büyük avantajlar sağlayacaktır. Nitekim Uyuşmazlık Çözüm
Kurulu’na göreve başladığı ilk yıl içinde üç bine yakın başvuru yapıldığı halde sonraki
üç yıl içinde başvuru sayısında önemli bir azalma meydana gelmiştir. Bunun nedeni
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kısa sürede verdiği kararlarla futbolcuların alacaklarının
tahsilâtının kolaylaşması ve kulüplerin futbolcu alacaklarını ödemek konusunda daha
titiz davranmaya başlamalarıdır. Kurulun arabuluculuk prosedürünü uygulaması ile
birlikte, hem çözüme kavuşturulan uyuşmazlık niteliklerinde hem de sayısında artış
olacaktır ve gerek tahkim gerekse mahkeme aşamasına taşınan uyuşmazlık sayısı
düşecektir. Fakat ne yazık ki, kurulun görev ve sorumluluk sınırlarını belirleyen talimatlar
içerisinde arabuluculuk hizmeti henüz yer almamaktadır.
Arabuluculuk, sadece “Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri
Talimatı”83’nın 31. maddesinde kısa bir hüküm olarak düzenlenmiştir. Buna göre; ”Futbolla
ilgili tüm uyuşmazlıklarda taraflar TFF’den uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk
yapmasını talep edebilirler. Bu durumda, TFF diğer taraf ya da tarafları da dinleyerek
ihtilafın halli için çaba gösterir” hükmünü içermektedir. Bu hüküm, sadece futbola ilgili
81 www.tff.org.tr/TALIMATLAR–Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı (24.08.2011).
82 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı m.2.
83 www.tff.org.tr/TALIMATLAR–Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı- Son değişikliklerin yapıldığı tarih: 19.06.2013
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uyuşmazlıklar hakkında tarafların arabuluculuk talep edebileceğini belirtmektedir.
Futbol dışında diğer spor dallarının bağlı olduğu Spor Genel Müdürlüğü’nün talimat
ve yönetmeliklerinde arabuluculuk hizmetine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu
durum da federasyonlar açısından eşitsizliğe neden olmaktadır.

2) CAS Arabuluculuk Yönetmeliği ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu’nun Karşılaştırılması
Yukarıdaki açıklamalardan da açıkça görüleceği üzere, CAS Arabuluculuk
Yönetmeliği’ndeki kurallar ile Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile
getirilen kurallar birbirine paralel özelliklere sahiptir. Her iki prosedür de uygulanma
alanı bakımından hukuki uyuşmazlıklara yöneliktir. CAS Arabuluculuk usulü sporla
ilgili uyuşmazlıklara uygulanmaktadır ancak disiplin ve dopinge ilişkin idari ve cezai
uyuşmazlıklar kapsam dışındadır. Özellikle sponsorluk ve iş sözleşmelerine ilişkin
uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır. HUAK ile getirilen arabuluculuk usulünün ise
sadece hukuki uyuşmazlıklara uygulanacağı, kamu düzenine ilişkin uyuşmazlıklara
uygulanamayacağı kanunda açıkça belirtilmektedir.
Hem CAS Arabuluculuk Yönetmeliği hem de HUAK ile getirilen arabuluculuk
uygulamasının temeli düşük maliyet, hızlı sonuç, gizlilik, basit ve esnek uygulamalar,
şekle tabi olmama ve dostane bir çözüme dayanmaktadır. Her iki düzenlemede
de taraflar usule istedikleri gibi yön verebilmekte ve usul tarafların kontrolünde
ilerlemektedir. Yine her iki düzenlemede de arabulucunun görevi, tarafların birbiri ile
iletişim kurmasını sağlayarak, taraflara eşit muamele gösterip eşit mesafede durarak,
tarafsız, özenli, objektif ve bağımsız bir şekilde, tarafları zorlamadan doğru çözüm
yolunu göstermektir. Arabulucular her iki usulde de taraflara tavsiyelerde bulunarak,
uyuşmazlığın yapısına uygun çözümler bulurlar. Sır saklama, tarafları aydınlatma
ve bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Taraflar da bu düzenlemelere göre,
arabulucu ile iyi niyetle işbirliği yaparak, arabulucunun görevini yerine getirmesini
sağlamakla sorumludurlar.
İki düzenleme arasında bazı farklar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki; CAS
Arabuluculuk Yönetmeliği’ne göre, taraflar arabulucuyu CAS Arabulucu listesinden
seçebilecekleri gibi liste dışından başka birini de arabulucu olarak tayin etme hakkına
sahiptirler. Ancak HUAK kapsamında arabuluculuk prosedürüne göre, taraflar arabulucu
listesinden bir arabulucu belirlemek zorundadırlar. Türk hukukundaki uygulamada,
arabulucu listesi dışından bir kişi arabulucu olarak belirlenememektedir.
İkinci fark, CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’nde arabuluculuk uygulamasının 90
gün içinde sonuçlanacağı açıkça belirtilmektedir. HUAK kapsamındaki arabuluculuk
uygulamasının süresi hakkında kanunda net bir ifade bulunmamaktadır. HUAK m.15/5’e
göre, dava açıldıktan sonra tarafların arabulucuya başvurmaya karar vermeleri
halinde mahkemenin 3 ay erteleneceği, bu süreç içinde sonuçlanmaması halinde ise
bir 3 ay daha süre verileceği belirtilmektedir. Süre açıkça belirtilmemiş olsa bile, her
iki uygulama açısından da arabuluculuk uygulamasının temelinin hızlı sonuç alma
prensibine dayandığı aşikardır.
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Üçüncü fark kendini arabuluculuk sürecinin sonunda imzalanan arabuluculuk
anlaşmasında göstermektedir. CAS Arabuluculuk Yönetmeliği’ne göre arabuluculuk
sürecinin sonunda taraflarca imzalanan anlaşmanın icrai bir etkisi bulunmamaktadır.
Taraflardan biri bu anlaşmayı ihlal ederse, diğer tarafın bu anlaşmayı tahkim ya
da mahkemeye taşıma yetkisi bulunmaktadır. Ancak Türk hukukuna göre, HUAK
kapsamındaki arabuluculuk süreci sonunda taraflarca imzalanan anlaşmanın icrai
etkiye sahip olabilmesi için şerh edilmesi gerekmektedir. Dava açıldıktan sonra taraflar
arabuluculuk usulüne başvurdularsa, davanın açıldığı mahkeme tarafından bu şerh
verilecektir. Şerh verilmesi ile birlikte anlaşma ilam niteliği kazanmaktadır. Yine de
unutulmamalıdır ki, her iki düzenleme çerçevesinde de temelde bağlayıcı karar alma
söz konusu değildir. Tarafların anlaşamaması durumunda her halükarda tahkim veyahut
mahkeme önüne gitme hakları bulunmaktadır.
Bir diğer fark ise arabuluculuk süreci içinde arabulucuya sunulan belgeler
konusunda mevcuttur. HUAK kurallarına göre, arabulucu, kendisine sunulan belgeleri 5
yıl boyunca saklamakla yükümlüdür. Ancak CAS Arabuluculuk usulünde, hem arabulucu
hem de taraflar süreç içinde sunmuş oldukları tüm belge ve bilgileri, süreç tamamlanır
tamamlanmaz iade etmektedirler.
Görüldüğü üzere her iki prosedür arasında bazı farklar olsa da temelde benzer
uygulama ve kurallar içermektedirler. Bu nedenle, yeni yürürlüğe giren HUAK
çerçevesinde arabuluculuk kurallarının spor hukuku uyuşmazlıklarına uygulanmasını
engelleyecek hukuki bir engel bulunmamaktadır. Gerek Spor Genel Müdürlüğü, gerek
Türkiye Futbol Federasyonu, gerekse özerk federasyonların yönetmelik, talimat ve
statülerinde de arabuluculuğu engelleyecek bir yapı söz konusu değildir. Kanımızca,
spor hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık ortaya çıktığında ve tarafların arabuluculuk
yolu ile bu uyuşmazlığın çözümlenmesini talep etmeleri halinde, HUAK kuralları
uygulanabilecektir. Yeter ki, arabulucu listesinde spor hukuku uyuşmazlıkları konusunda
uzman bir arabulucu bulunsun. Çünkü arabuluculuk her ne kadar hızlı, pratik, esnek
bir dostane çözüm yöntemi olsa da, güvenilir ve doğru çözüme ulaşılabilmesi için
arabulucunun önüne gelen uyuşmazlık konusunda uzman olması gerekmektedir. Spor
hukuku uyuşmazlıkları konusunda uzman bir arabulucu ile bu tür uyuşmazlıkların HUAK
çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceğine inanmaktayız.
Bunun yanı sıra, arabuluculuk uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte, yapılacak
yasal bir değişiklik ile spor hukuku uyuşmazlıklarının açık ve net bir şekilde kanun
kapsamına alınması veyahut federasyonlar ve sporun içindeki tüm idari organların
yapacakları düzenlemeler ile arabuluculuk usulünü talimat ve yönetmeliklerinde açıkça
belirtmeleri arabuluculuğun daha çok tercih edilmesini ve hızlı, güvenilir, dostane
çözümlere ulaşılmasını sağlayacaktır.

III. Sonuç
Son yıllarda, spor hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde tahkim uygulamasının yanı
sıra arabuluculuk usulü de çok sık başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. Arabuluculuk
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yöntemi ile hızlı, ucuz, etkili bir şekilde ve işin uzmanı kişilerce uyuşmazlıkların çözümü
her geçen gün daha çok popüler olmaktadır. Arabuluculuk yoluna başvurmak taraflara
uyuşmazlıklarını en pratik şekilde çözmek için önemli bir fırsat vermektedir.
Yeni yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda spor
hukuku uyuşmazlıkları açıkça belirtilmemiş olsa da, spor hukuku uyuşmazlıklarının
bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulacak uyuşmazlıklardan sayılması gerektiği
kanısındayız. Çünkü arabuluculuk uygulaması sporun doğasına uygun bir dostane çözüm
yöntemidir. Gerek kanun düzenlemesinde, gerekse Türkiye Futbol Federasyonu’nun
ilgili talimatlarında bunu engelleyecek bir hüküm yer almamakla birlikte, arabuluculuk
prosedürünün sağladığı avantajlar açısından spor hukuku uyuşmazlıkları için
uygulanabileceği açıkça görülmektedir. Örneğin tazminat ve bonservis konularında
ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, mahkeme veya tahkime gitmek istemeyen taraflar,
arabulucu eşliğinde uyuşmazlıklarını çok daha çabuk ve ucuza çözüme kavuşturma
imkanı bulabilirler. Çözüm hızının yanında anlaşmanın uygulanmasında tahkimin
uygulanması gibi mahkeme kararı gücü taşıyabilecek olması da arabuluculuğun tercih
edilmesinde önemli etkenlerden biri olarak kabul edilebilir.
Ancak ülkemizde arabuluculuk prosedürünün spor hukuku uyuşmazlıklarında
uygulanabilmesi için çalışmaların ve düzenlemelerin yetersiz olduğu aşikârdır.
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda yer alan hüküm ile
arabuluculuk prosedürünün etkin bir şekilde uygulanamayacağı açıkça görülmektedir.
Futbol dışındaki diğer branş federasyonlarının Spor Genel Müdürlüğü talimatlarına
bağlı oldukları ve bu talimatlarda hiçbir arabuluculuk düzenlemesinin olmaması hususu
da gözden kaçırılmamalıdır.
Ülkemizde de henüz çok yeni bir uygulama olan arabuluculuk faaliyetinin gelişmesi ve
yaygınlaşması için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözümüne
yönelik arabuluculuk bilincinin gün geçtikçe artması ile birlikte hem federasyonlar hem
de Spor Genel Müdürlüğü ve spora ilişkin tüm idari organlar tarafından spor hukuku
uyuşmazlıklarına arabuluculuk prosedürünün uygulanması için gerekli düzenlemelerin
yapılacağı inancındayız.
Yukarıda da ayrıntılı bir şekilde belirttiğimiz gibi, spor hukuku uyuşmazlıkları
kısa sürede, hızlı, ucuz ve etkin bir şekilde çözülmesi gereken uyuşmazlıklardır ve
mahkeme yahut tahkim usulüne nazaran arabuluculuk prosedürü, taraflarca daha
sık tercih edilecek bir usuldür. Sporun süjeleri olan sporcular, antrenörler, teknik
direktörler, oyuncu temsilcileri, masörler, kulüpler ve hakemler tarafından, ortaya çıkan
uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümü hem zaman hem de gizlilik açısından
da önemlidir. Bu nedenle arabuluculuk prosedürünün en yakın zamanda spor hukuku
uyuşmazlıkları için de uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
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Roma Hukuku’nda Sportif Faaliyetlerden
Kaynaklanan Yaralanmalar ve Ölümler
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ÖZET

B

ugün kavramsal karşılığı olarak “spor” terimini kullandığımız oyunlar, Roma’da toplumsal ve politik hayatta önemli rol üstlenmiştir. Sportif faaliyetlerde zararın ortaya çıkması riski her zaman
mevcut olmakla birlikte, Roma’da, şiddetin dozunun yüksek olduğu oyunların ön planda olması nedeniyle, yaralanma ve hatta ölüm ile sonuçlanan oyunlar çok daha fazla gözlemlenmiştir. Kişilerin,
zarara uğramaları halinde talepte bulunmaları doğaldır. Bu incelemeye değer nitelikleri dolayısıyla,
askeri çalışmalardan, oyunlardan ya da benzeri sportif faaliyetleri içeren eğlencelerden kaynaklanan
zararlar Romalı hukukçular tarafından ele alınmıştır.

Bu çalışmamız kapsamında, askeri çalışmalar, oyunlar ya da benzeri sportif faaliyetleri
içeren eğlencelerden kaynaklanan üçüncü kişi ve oyuncu yaralanma ve ölümleri, başlıca, “cirit
davası”, “berber davası” ve “volenti non fit iniuria” ilkesi çerçevesinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Spor Hukuku, Roma Spor Hukuku, spor yaralanmaları, iniuria, volenti non fit iniuria

ABSTRAC T

CIVIL LIABILITIES for INJURIES and DEATHS RESULTING FROM SPORT
ACTIVITIES UNDER ROMAN LAW

G

ames, for which we use the concept of “sports” today as a terminological response, have a great
importance for Roman sociological and politic life. There always is a risk of damage at sport
activities, but for Rome, since the games with high-scale violence were more at the forefront, games
resulting in injury or death were observed much more then today. It is natural for people exposed to
damage to have requisitions. Thus, the damages arising from military trainings, games or likewise
sport activities were discussed by the Roman jurists.
In this study, injuries and deaths of third parties and players arising from military trainings,
games or likewise sport activities are examined mainly within the scope of “javelin throwing case”,
“barber case” and “volenti non fit iniuria” principle.
Keywords
Sports Law, Roman Sports Law, sports injuries, iniuria, volenti non fit iniuria
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I. Giriş
Bir terim olarak “spor”, 14. yüzyılda, İngiltere’de gerçekleşen uluslaşma hareketlerinin
dil üzerinde de etkin olmasına kadar karşımıza çıkmamıştır. Bu döneme kadar bu olguyu
karşılamak üzere kullanılan Latince kökenden türeyen kelimelerde değişiklik yapılarak,
“spor” kelimesinin bir kavram olarak yerleşmesini sağlayan sürece giriş yapılmıştır.1
Sporun bir “olgu” olarak varlık kazanmadığı dönemlerde, her ne kadar, spor-hukuk
ilişkisini tüm boyutlarıyla inceleyen bir “Spor Hukuku”ndan bahsetmek mümkün olmasa
da, hukukun, daha önceki dönemlerdeki görünümü ile, “oyun”ları düzenlemede en eski
dönemlerden bu yana, sınırlı da olsa, rol oynadığı göz ardı edilemez.
Fiziksel güç kullanımı gerektiren sportif nitelikteki oyunların kuralsızca oynandığı
dönemlerde, şiddet rahatsız edici olmadığı gibi, yüksek düzeyde şiddet, kişileri bu
etkinliklere daha fazla çeker nitelikteydi. 2 Bireysel ve toplumsal düzeyde insani duyguların
daha fazla ön plana çıkması, şiddet eşiğinin düşmesi ve toplumsal kontrol mekanizmalarının
artması ile, şiddetin ağır bastığı kuralsız oyunlardan, kurallara sahip spor anlayışına geçildi.
Bunun yanı sıra, hukukun ve sporun hayat içerisindeki konumunun genişlemesi, sporun
“uzmanlaşmasını” beraberinde getirmiş, bu da, “Spor Hukuku”nun bağımsız bir hukuk dalı
olarak gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bir başka ifade ile, tarihin en eski dönemlerinden
beri, doğası gereği, hukuk sistemlerince az ya da çok müdahale edilen sportif faaliyetler,
modern toplum ve hukuk düzenlerinde, sporun hayat içerisinde bulduğu karşılık ve
profesyonel spor dünyasında yaşanan gelişmelere paralel olarak daha fazla önem
kazanmış; bu kapsamda profesyonel sporcu sözleşmelerinden spor yaralanmalarına kadar
geniş bir çerçevede çok daha detaylı bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır.
Tüm toplumsal ve hukuki olgu ve oluşumlarda olduğu gibi, Spor Hukuku’nda da,
kurum ve kavramların, fiili görünümlerinin, niteliklerinin ve sonuçlarının tarihi gelişim
süreçleri ve kaydettikleri aşamaların titizlikle incelenmesi, mevcut sistemlerdeki
varlıklarının anlaşılabilmesi ve dolayısı ile işlerliğinin sağlanabilmesi açısından, en
sağlıklı zemini temin edecektir.
Roma Hukuku, çağdaş hukuk sistemlerinin büyük bir kısmı tarafından bütünüyle
veya kısmen benimsenmesi ya da hukuki kavramların oluşumu ve gelişimi ile hukuki
düşünceye olan etkileri nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak, önemli ölçüde
etkilemiştir. 3 Romalıların eğlence anlayış ve arayışlarının karşılığını, büyük oranda,
ludus4 ve munus5 olarak adlandırılan, oyunlar, gladyatör dövüşleri, tiyatro gösterileri
1

ERDEMLİ, Atilla, İnsan, Spor ve Olimpizm, Spor Felsefesi Yazıları, İstanbul, 1996, s. 59.

2 KYLE, Donald G., Sport and Spectacle in the Ancient World, Malden, 2008, s. 251; Ayrıntılı bilgi için bkz.
PLASS, Paul, The Game of Death in Ancient Rome, Arena Sport and Political Suicide, Wisconsin, 1995, s. 56
vd.
3 KARADENİZ ÇELEBİCAN, Özcan, Roma Hukuku Tarihi Giriş-Kaynaklar- Genel Kavramlar-Kişiler Hukuku-Hakların Korunması, Ankara, 2004, s. 30 vd.
4 Ludus: (Ludi) “Roma’da çeşitli durumlarda yapılan muhtelif oyun ve yarışmaların bütününün genel adı.”
SMITH, William, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1842, s. 579; “Oyun ve tiyatro performanslarını içeren halka açık gösteriler”, MAHONEY, Anne, Roman Sports and Spectacles, A Sourcebook,
Malden, 2001, s. 104.
5

Munus: “Gladyatör oyunları.” SMITH, s. 454; MAHONEY, s. 105.
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ve sair eğlence unsurları barındıran ve törensel anlam da taşıyan büyük gösteriler
oluşturmaktaydı.6 Dolayısıyla, sportif faaliyetler –ya da “spor”dan önceki terminoloji
ile “oyunlar”-, Roma toplumsal ve politik hayatında önemli bir rol oynamıştır.7 Roma
Hukuku’nun, gelişmeye açık karakteri gereği kişiler arasındaki ilişkileri, ihtiyaçlar
çerçevesinde ele almaya yatkın olması, oyunların sosyo-politik boyutu ve kanun koyucu
konumundaki kimselerin müsabakalar ile ilişkileri ile birlikte düşünüldüğünde, bu alanda
hukuk metinlerinin mevcut olması, şaşırtıcı değildir.
Böylesi faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmalar, gerek Roma Hukuku’nda,
gerekse çağdaş hukuk sistemlerinde, sorumluluk hukuku ve ceza hukuku kapsamında,
geniş uygulama alanı bulmuştur. Açıklanan nedenlerle, bu çalışmamız kapsamında,
Roma Devleti’nin askeri talimler, oyunlar ve benzeri sportif faaliyetler kapsamında
gerçekleştirilen fiiller nedeniyle meydana gelen yaralanmalardan ya da ölümlerden
kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanan kurallar, güncel hukuk düzenleri de
değerlendirilerek incelenecektir.

II. Iniuria Kavramı ve Damnum Inıuria Datum
XII Levha Kanunları döneminde, özel suçlar kapsamında, kişinin maddi şahsiyetine karşı
yapılan hafif nitelikteki saldırıları ifade etmek için kullanılan iniuria8, en geniş anlamı ile,
her türlü hukuka aykırılık anlamına gelmektedir.9 Nitekim, zamanla, Praetor Hukuku’nun
da etkisiyle, iniuria’ya yüklenen anlam genişlemiş, kişiye yapılan her türlü maddi
ve manevi saldırılar, iniuria kapsamında ele alınmaya başlanmıştır.10 M.Ö. 81 yılında
çıkarılan Lex Cornelia ile, bazı çok ağır sonuç doğuran iniuria halleri için kamu davasının
da açılabileceği kabul edilmiş11, ancak, davanın özel dava niteliği sona ermemiştir.12
D. 3. 3. 42. 1. (Paulus libro 8 ad edictum): “Ad actionem iniuriarum ex lege Cornelia
procurator dari potest: nam etsi pro publica utilitate exercetur, privata tamen est.”
D. 3. 3. 42. 1. (Paulus libro 8 ad edictum): “Lex Cornelia’nın verdiği iniuria davası bir
memura verilebilir. Bu dava, her ne kadar kamu yararını ilgilendiriyorsa da, özel
hukuk davasıdır.”
Bununla birlikte, XII Levha Kanunlarında, başkasının malına verilen zararlar için
genel bir düzenlemeye yer verilmemiş, her bir zarar için tek tek hükümlere yer verilmiştir.13
6

MAHONEY, s. vii.

7 WACKE, Andreas, “Accidents In Sports And Games In Roman And Modern German Law”, Tydskrif Vir
Hedendaagse Romenis-Hollandse Reg (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law), C. 42, S. 1, Butterworths, 1979, s. 274; FUTRELL, Alison, Historical Sources in Translation The Roman Games, Malden, 2010, s.
11 vd; MAHONEY, s. 71.
8

TAHİROĞLU, Bülent, Roma Hukukunda Iniuria, (Iniuria), İstanbul, 1969, s. 25.

9

RADO, Türkan, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1982, s. 195.

10 RADO, s. 195-196; TAHİROĞLU, Bülent, Roma Borçlar Hukuku, (Borçlar), İstanbul, 2012, s. 315; KASER,
Max, Roman Private Law (Çev. DANNENBRING, Rolf), Durban, 1965, s. 215.
11

TAHİROĞLU, Iniuria, s. 218; TAHİROĞLU, Borçlar, s. 317; RADO, s. 197;

12

TAHİROĞLU, Iniuria, s. 218.

13

SOMER, Pervin, Roma Hukukunda Mala Verilen Zarar, İstanbul, 2008, s. 15; TAHİROĞLU, Borçlar, s. 306.
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Lex Aquilia ile ise, başkasına ait mallara verilen zararlar, damnum iniuria datum olarak,
Kanun’un birinci ve üçüncü kısımlarında, genel ve kapsamlı bir düzenlemeye tabi
tutulmuştur.14 XII Levha Kanunları kapsamında, yukarıda ifade ettiğimiz üzere, kişilerin
maddi -ve zamanla kapsamının genişlemesi sonucunda manevi-15 varlığına yönelik
saldırılar ise, malvarlığına yönelik zarar veren fiillere işaret etmediği için, Lex Aquilia’nın
uygulama alanında yer almamıştır.16 Zira, Roma Hukuku’nda, özgür bir kişinin bedeninin
değerinin parasal terimlerle ifade edilemeyeceği prensibi hakimdir.17

III. Roma Hukuku’nda Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Yaralanmalar
Oyunlar esnasında gerçekleşen yaralanmaların, sporcu yaralanmaları ya da üçüncü
kişi yaralanmaları şeklinde meydana gelmesi söz konusu olabilir. Her iki durum da,
Romalı hukukçularca, Lex Aquilia kapsamında incelenmiştir.18 Bu bağlamda, karşımıza,
iki meşhur dava ve temel bir ilke çıkar: cirit davası, berber davası ve volenti non fit iniuria.

A. Üçüncü Kişi Yaralanmaları
Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz cirit davası ile berber davası, oyunlar sebebiyle
meydana gelen üçüncü kişi yaranmaları karşısında Romalı hukukçuların yaklaşımını
oldukça somut bir şekilde sergilemektedir:
D. 9. 2. 9. 4. (Ulpianus libro 18 ad edictum): “Sed si per lusum iaculantibus servus
fuerrint occisus, Aquiliae locus est: sed si cum alii in campo iacularentur, servus
per eum locum transierit, Aquilia cessat, quia non debuit per campum iaculatorium
iter intempestive facere. qui tamen data opera in eum iaculatus est, utique Aquilia
tenebitur.”
D. 9. 2. 9. 4. (Ulpianus libro 18 ad edictum): “Eğer bir köle talim amaçlı cirit atan
kişilerce öldürülürse, Lex Aquilia uygulanır. Ama eğer, insanlar bir antrenman
alanında cirit atarken, köle o yoldan geçtiyse, Lex Aquilia uygulanmaz, çünkü
köle uygunsuz bir zamanda cirit fırlatma egzersizleri için kullanılan bir alana
doğru gitmemelidir. Yine de, kasten köleyi hedeflemiş herhangi biri, kesinlikle Lex
Aquilia’ya göre sorumlu tutulacaktır.”
D. 9. 2. 10. (Paulus libro 22 ad edictum): “Nam lusus quoque noxius in culpa est.”
D. 9. 2. 10. (Paulus libro 22 ad edictum): “Çünkü zarar verici bir oyununun çalışılması
da ihmalin bir parçasıdır.”
14 Kanun’un birinci kısmında, bir başkasına ait bir kölenin ya da sürü hayvanının haksız şekilde öldürülmesi,
üçüncü kısımda ise, köle veya hayvanların yaralanması ve başkasına ait mallara verilen tüm zararlar ele alınmıştır, SOMER, s. 3-4, 6-7; TAHİROĞLU, Borçlar, s. 306-308; RADO, s. 192; ERDOĞMUŞ, Belgin, Roma Borçlar
Hukuku Dersleri, İstanbul, 2012, s. 139; ZIMMERMANN, Reinhard, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Capetown, 1992, s. 957; KASER, s. 213-214.
15

RADO, s. 196.

16 TAHİROĞLU, Iniuria, s. 33-34; ZIMMERMANN, s. 1104; Somer, bu hususun modern literatürde tartışmalı
olduğu görüşündedir, SOMER, s. 74.
17

ZIMMERMANN, s. 1015.

18 WACKE, s. 274.
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Ius. Ins. 4. 3. 4.: “Itaque si quis, dum iaculis ludit vel exercitatur, transeuntem servum
tuum traiecerit, distinguitur. nam si id a milite quidem in Campo, locove ubi solitum
est exercitari, admissum est, nulla culpa eius intellegitur: si alius tale quid admisit,
culpae reus est. idem iuris est de milite, si is in alio loco quam qui exercitandis
militibus destinatus est, id admisit.”
Ius. Ins. 4. 3. 4.: “Dolayısıyla, eğer bir kimse, cirit antrenmanı yaparken veya bu
suretle eğlenirken, oradan geçen kölene dokunursa, şuna bakılır: Eğer olay, bu
tür çalışmaların yapılmasının mutad olduğu bir alanda bir asker tarafından
gerçekleştirilmişse, hiçbir ihmali olmadığı kabul edilir; asker değilse ihmalden
sorumludur. Olay, askeri çalışmalara tahsis edilen bir alan dışında meydana
gelmişse, asker için de sorumluluk esası kabul edilir.”
Görüleceği üzere, metinlerde, kusurun saptanmasında, öncelikle, zarara sebep
olan fiilin bu faaliyet için ayrılan alanda yapılıp yapılmadığı gözetilmiştir. Herkesin
kullanımına açık alanlarda, cirit atma gibi tehlike arz edebilecek faaliyetlerin
gösterilmesi yasaklanmış; alanın açıkça cirit atma faaliyetine tahsis edilmiş olup
olmaması, kusurun tespitinde önem arz etmiştir.19 Alanın cirit atmak için tahsis
edilmiş olması halinde, zarara sebep olanın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 20
Institutiones metninde, eylemin çalışmak için tahsis edilen alan dışında
gerçekleştirilmesi halinde, gerçekleştiren kişinin asker olmasının21 dahi sorumluluğu
ortadan kaldırmayacağı belirtilerek, kusurun saptanmasında eylemin gerçekleştirildiği
yerin önemi vurgulanmıştır.
Diğer yandan, makul çerçevede, herkesin tehlikeden kaçınmasının beklendiği
görülmektedir. Daha açık bir ifade ile yaralananın ağır ihmalinin, eylemi zarar doğuran
kişinin sorumluluğunu bertaraf edeceği düzenlenmiştir. 22 Tehlikenin öngörülebilirliği
hususu, sair bir kısım davalarda da ele alınmıştır. Paulus’a göre tehlikeyi atlatabilecek
durumda olup da yaralanan kişinin tazminat talebinde haklı olmayacağı pek çok dava
vardır. Ancak, her halükarda, kastın ağır ihmal karşısında dahi tek sorumluluk nedeni
olacağı şüpheye yer vermeyecek şekilde hükme bağlanmıştır. 23
D. 50. 17. 203. (Pomp. 1. 8. Ad Quintus Mucius): “Quod quis ex culpa sua damnum
sentit, non intellegitur damnum sentire.”
19

WACKE, s. 275.

20 ZIMMERMANN, s. 1011.
21

Cirit atma, Roma’da askeri eğitim kökenli bir faaliyettir, WACKE, s. 275.

22 Günümüz Türk Hukukunda da, kişinin zarara sebep olan fiilin ortaya çıkmasına ya da artmasına
olan etkisi, eylemi gerçekleştiren kişinin hukuki sorumluluğunun tespitinde önem arz etmiştir. Nitekim,
Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine göre, “Zarar gören … zararın doğmasında ya da artmasında etkili
olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya
tamamen kaldırabilir.”
23 WACKE, s. 276; SOMER, s. 54; Günümüz Türk Hukuku’nda da, kastın mevcudiyetinin sorumluluğu doğuracağı hususunda şüphe yoktur. Hatta, eylemi gerçekleştirenin bu eylemini yasaklayan bir hukuk kuralı mevcut
olmasa dahi, Borçlar Kanunu’nun 49/II maddesi uyarınca, spor ahlak kurallarına aykırı olduğunu bilerek ve
bunun sonucunun bilincinde olarak hareket eden sporcu bu fiilinden sorumlu tutulur, ERTAŞ, Şeref/PETEK,
Hasan, Spor Hukuku, Ankara, 2005, s. 311-313.
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D. 50. 17. 203. (Pomp. 1. 8. Ad Quintus Mucius): “Kendi kusuru ile zarara sebep olan
kimse, yaralamaya maruz kalmış olarak kabul edilmez.”
Berber davası da, benzer şekilde, tehlikenin öngörülebilirliğine dayandırılarak,
zararın meydana geldiği yere önem atfedilerek ele alınmıştır:
D. 9. 2. 11. pr. (Ulpianus libro 18 ad edictum): “Item Mela scribit, si, cum pila quidam
luderent, vehementius quis pila percussa in tonsoris manus eam deiecerit et sic
servi, quem tonsor habebat, gula sit praecisa adiecto cultello: in quocumque eorum
culpa sit, eum lege aquilia teneri. proculus in tonsore esse culpam: et sane si ibi
tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transitus frequens erat, est quod
ei imputetur: quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti
tonsori se quis commiserit, ipsum de se queri debere.”
D. 9. 2. 11. pr. (Ulpianus libro 18 ad edictum): “Mela’nın yazdığına göre, birkaç kişi
top oynarken, fazla sert vurulan top o esnada bir köleyi tıraş eden bir berberin
eline çarparsa ve bu şekilde kölenin boğazı usturayla kesilirse; kusurlu olan taraf
hangisiyse, Lex Aquilia’ya göre sorumlu olacaktır. Proculus’a göre, kusur berberindir;
ve şüphesiz, eğer ticaretini genellikle sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği ya da
insanların devamlı olarak geçtiği bir alanda yapıyor idiyse kusur ona isnat edilebilir.
Diğer yandan kendini sandalyesini tehlikeli bir yere koyan bir berberin ellerine
teslim edenin kendisinin de sorumlu tutulması gerektiğini söylemek yersiz olmaz.”
Ulpianus, bu metinde, oyun24 oynarken ortaya çıkabilecek zararlardan kimin sorumlu
olabileceğinin değerlendirmesine yer vermiştir. Bu davada incelenen husus, Augustus
Dönemi’nin ünlü hukukçusu Fabius Mela’nın, kusuruyla ölüme neden olan kişinin,
sorumlu tutulacağına ilişkin kuralıdır. Mela, oyuncunun topu normalden biraz daha
kuvvetli atmış olmasının, mutlak şekilde kusur meydana getirmeyeceğini belirtmiştir;
zira oyun alanlarının hemen yanında berberlik faaliyetinde bulunulması durumunda,
zararın beklenmeyen bir sonuç olduğundan bahsedilemeyeceği açıktır. 25
Proculus ve Ulpianus, oyun alanının yanında tıraş etmeyi adet haline getiren berberin
sorumlu tutulabileceği konusunda hemfikirdir. Ulpianus, devamla, böylesi bir yerde bulunan
berbere giden kimsenin de sorumlu olacağı görüşünün kabul edilebileceğine değinmekle
birlikte, berberin kısmen de olsa sorumluluğunun bulunduğunu ifade etmiştir.26
Bunun, çok temel bir ortak kusur incelemesi olduğu hususunda şüphe yoktur. 27
24 Burada oynanan oyunun ne olduğu kesin olarak bilinmese de, metnin lafzından, pila pecussa olarak adlandırılan, hokey benzeri, sopalarla topa vurularak oynan bir oyundan bahsedildiği tahmin edilmektedir, WACKE,
277.
25 WACKE, s. 277.
26 WACKE, s. 277; ZIMMERMANN, s. 1011-1012.
27 PARMANAND, Suryia Kumar, Sports Injuries in the Civil Law (Volenti non fit iniura and delictual liability for injuries in sport), Johannesburg, 1987, s. 56-57; WACKE, s. 276; SOMER, s. 56; Yukarıda 5 no.lu
dipnotta da ele alındığı gibi, zarar görenin, zararın doğmasına ya da artmasına neden olması, günümüz Türk
Hukuku’nda da, sorumluluğu ortadan kaldıran ya da azaltan bir neden olarak değerlendirilmiştir (TBK Md.
52/I); “Örneğin, judoda, kendisine kurallara aykırı olarak saldıran rakibinin bu hareketiyle yaralanan sporcunun, yaralanmayı önleyebilecek nitelikteki koruyucu giysileri spor kurallarına aykırı şekilde giymemesi, birlikte
kusur oluşturur” ERTAŞ/PETEK, s. 312.
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Romalıların compensatiio culparum adını verdikleri bu durum, zararı tazmin etme
yükümlülüğünü ortadan kaldırabilecek nitelikte olması nedeniyle önem arz etmektedir. 28
Parmanand, bu metnin kendi içinde bile farklı şekilde yorumlanmaya uygun
olduğunu ifade etmiştir: “1. Berber, top oyununun oynandığı bir yerde tıraş ettiği için
sorumlu tutulabilir; 2. Bu müspet bulunursa, önceden riski öngörebilmişse, köle bunu
gönüllü olarak kabul etmiş olarak değerlendirilmelidir; 3. Köle de ortak kusurlu olabilir”. 29
Zimmermann, Ulpianus’un bu yorumunu farklı gerekçelendirmeler üzerinden
değerlendirmiştir. Öncelikle, Ulpianus’un bu kabulünün, müşterinin kusurunun berberin
kusurundan çok daha büyük olduğu görüşüne dayandırıldığının tartışılabileceğini
ifade etmiştir. İkinci bir ihtimal olarak, Romalı hukukçuların olayı nedensellik teorisi
çerçevesinde ele almış olmaları halinde, gerekli özeni göstererek zararın ortaya
çıkmasına engel olabilecek son kişinin berberin müşterisi olduğu, bu bağlamda
müşterinin davranışının berberin fiili ile sonuç arasındaki illiyet bağını keser nitelikte
olduğu ve bu nedenle müşterinin sorumlu tutulabilir olması gerektiğinden hareket etmiş
olabileceklerini belirtmiştir. 30 Ancak, hemen devamında, üçüncü bir gerekçelendirme
olarak, D. 9. 2. 11’in sonunun, tamamıyla farklı bir yönden yorumlanabilmesinin de
mümkün olduğunu ifade etmiştir. Buna göre, müşteri, bu belirli berberin hizmetlerinden
yararlanarak, tıraş sürecinin böyle garip bir şekilde bölünebileceği hususundaki riske
kendini gönüllü olarak maruz bırakmıştır; ki bu, riskin kabul edilmesi anlamına gelir. Bu
durumda, berber de, müşterisi de kusurlu değildir; ancak risk içeren bir kısım faaliyetlerin
içerisinde yer almaktadırlar, dolayısıyla, sonuçları üstlenmek zorundadırlar. Bu sonuncu
ihtimalin diğer kaynaklarla daha çok uyum göstermesi dolayısı ile, Zimmermann, bunun
tercih edilmesi gerektiğini savunmuştur. 31
Yukarıda yer alan iki metnin ortak noktası, kural olarak normal seyrinde devam
eden sportif faaliyetler esnasında, yayalar veya seyircilerin yaralanması durumunda,
bu yaralanmanın kendilerinden kaynaklanması halinde, oyuncuların sorumlu
tutulamayacağına işaret ediyor olmasıdır. 32 Parmanand, Wacke’nin bu görüşünün doğru
olması halinde, metnin odak noktasının oyunun kendisi ve oyuncuları sorumluluktan
kurtarabilecek olan, oyun dolayısıyla gerçekleşen seyirci yaralanmaları olacağını
belirtmektedir. 33

B. Oyuncu Yaralanmaları
Oyuncu yaralanmaları, sportif faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmaların bir başka
görünümü olarak Romalı hukukçularca ele alınmıştır. Takım arkadaşlarının ya da rakip
takım oyuncularının yaralanması şeklinde ortaya çıkabilmesi mümkündür.
28 SOMER, s. 56.
29 PARMANAND, s. 72-73.
30 ZIMMERMANN, s. 1012.
31

ZIMMERMANN, s. 1013.

32 WACKE, s. 278.
33 PARMANAND, s. 73.
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D. 9. 2. 52. 2. (Alfenus libro 2 digestorum): “Cum pila complures luderent, quidam
ex his servulum, cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus
fregit: quaerebatur, an dominus servuli lege aquilia cum eo, cuius impulsu
ceciderat, agere potest. respondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur
factum.”
D. 9. 2. 52. 2. (Alfenus libro 2 digestorum): “Birkaç kişi top oynarken, içlerinden biri,
topu almaya çalışırken küçük bir köleyi itti ve köle düşüp bacağını kırdı. Kölenin
sahibinin, köleyi iterek düşmesine sebep olan kişiye karşı Lex Aquilia çerçevesinde
dava açıp açamayacağı sorusu ortaya çıktı. Ben, bunun ihmalden ziyade kazaen
olmuş gibi görünmesi nedeniyle, açamayacağını söyledim.”
Bir oyun sırasında, oyuncular, rakiplerinin topu yakalamasına engel olmaya
çalışırlar, dolayısıyla, oyun esnasında, darbeler, düşmeler, yaralanmalar kaçınılmazdır
ve oyuncular bunu bilir ve böylesi riskleri göze alırlar. 34 Her ne kadar, Alfenus yalnızca
kasıt ve ihmal üzerinde durmuş ve iniuria’ya hiç değinmemiş olsa da35, tam olarak bu
noktada volenti non fit iniuria karşımıza çıkmaktadır. 36 Benzer şekilde, güreş ve boks
müsabakaları açısından da volenti non fit iniuria’nın uygulanması kaçınılmazdır.
D. 9. 2. 7. 4. (Ulpians libro 18. ad edictum): “Si quis in colluctatione vel in pancratio, vel
pugiles dum inter se exercentur, alius alium occiderit, si quidem in publico certamine
alius alium occiderit, cessat Aqilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia
videtur damnum datum. hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent
certare: in filio familias vulnerato procedit. plane si cedentem vulneraverit, erit
Aquiliae locus, aut si non in certamine servum occidit, nisi si domino committente
hoc factum sit: tunc enim Aquilia cessat.”
D. 9. 2. 7. 4. (Ulpians libro 18. ad edictum): “Eğer, resmi bir güreş maçında ya da
pankratium’da37 ya da iki boksör arasındaki güç gösterisinde biri diğerini öldürürse,
Lex Aquilia uygulanmaz, çünkü zararın, yaralamaya neden olmak maksadıyla değil,
saygınlık ve cesaret uğruna gerçekleştiği gözetilmek zorundadır. Bu durum, köle
açısından da geçerli değildir, zira yalnızca özgür kişiler müsabakalara katılabilir;
ancak bir filius familias yaralandığı zaman uygulanır. Tabii ki, biri, pes eden birini
yaralarsa, Lex Aquilia uygulanır, ya da biri, bir köleyi, yarışma dışında öldürürse, bu
sahibinin rızası ile olmadığı sürece, Lex Aquilia uygulanır: zira o takdirde Lex Aquilia
uygulanmayacaktır.”
Dövüşçülerin yumruklarına uzun deri kayışlar doladığı Roma stili boks, son
derece tehlikeliydi. Bu deri kayışlar, bazen metal parçalarıyla dahi desteklenirdi. Bu
34 WACKE, s. 279.
35 WACKE, s. 279.
36 Parmanand, Romalıların volenti ilkesini bir hukuk kuralı olarak kabul edip etmediklerinin son derece çekişmeli olduğu görüşündedir. Genel volenti düşüncesine işaret etmek için, metinlerde volenti ilkesinin pek çok
farklı şekilde sunulduğunu; her bir şeklinin spesifik bir yönelik olarak ortaya koyulduğunu ifade eder. PARMANAND, s. 83-84.
37 Pankratium: Güreş, boks ve tekmelemenin kombinasyonundan oluşan, maçın, yalnızca taraflardan birinin
pes etmesi ya da tamamen güçsüz hale düşmesi ile sona erdiği, acımasız bir dövüş. Yalnızca ısırmak ve parmağı
rakibin gözüme sokmak yasaktır. KYLE, s. 125; WACKE, s. 281; ZIMMERMANN, s. 1003-1004.
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şekilde ciddi yaralanmalar meydana gelebiliyordu. Nitekim, Roma’da pek çok dövüş
ölümle sonuçlanmıştır. Metinde bahsedilen dövüş üzerine kurulu bu üç sporun ortak
amacı rakibi nakavt etmekti. Puanlama ile kazanmak mümkün değildi. Oyuncular,
müsabakaya katılarak, “fiziksel yaralanma riskini kabul etmiş” oluyorlardı, bu
nedenle, genel kapsamda, bu yaralanmaların hukuka aykırılık teşkil etmediği kabul
ediliyordu. 38
Yukarıda belirtmiş olduğumuz ve metinde açık bir şekilde görüleceği üzere, Lex
Aquilia’nın bu kapsamdaki uygulama alanının özgür kişileri kapsamadığı hususunda şüphe
yoktur. Bir başka ifade ile, böylesi oyunlar esnasında meydana gelen yaralanmalarda,
özgür insanların zarar görmesi halinde, Lex Aquilia uygulanmıyordu. 39 Ancak, bir filius
familias’ın yaralanması durumunda, Lex Aquilia uygulama alanı buluyordu, zira pater
familias, kölenin yaralanması halinde olduğu gibi, gelir kaybına ve tedavi masrafları
dolayısıyla zarara uğruyordu. Ancak, bunun için, filius familias’ın dövüşü bırakmış, bir
başka ifade ile, pes etmiş olması gerekiyordu (“si cedentem vulneraverit”). Bir filius
familias’ın dövüşü bıraktığına dair işaret vermiş olmasına rağmen, rakibi dövüşmeye
devam ederse, oyunun kurallarına aykırı davranması nedeniyle verdiği zarardan
sorumlu tutulabilir hale geliyordu. Ayrıca, kuralı ihlal eden oyuncu, bu ihlali dolayısıyla,
hakem tarafından kamçılanarak cezalandırılıyordu.40
Bununla birlikte, kölelerin kamusal oyunlara katılmalarına izin verilmemişken,
oyunlarda yaralanmaları halinde Lex Aquilia’nın uygulama alanı bulmasını açıklamak
güçtür. Bir ihtimal, kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları amatör dövüşler, ya da
gladyatörler gibi gösteri amaçlı yaptıkları müsabakalarda yaralanmış olmalarıdır. Diğer
ve daha sık görülmesi mümkün olan ihtimal ise, oyunlara katılacak özgür kişilerin, ya da
askeri eğitimlerde yer alanların, antrenmanlarını köleler ile yapıyor olmasıdır. Ayrıca,
bir atletin, başka bir efendiye ait bir köleye meydan okuması halinde, Ulpianus’a göre,
muhtemel yaralanma tehlikesi karşısında efendisinin iznine ihtiyacı vardı.41 Kölelerin
38 GÜNEŞ PESCHE, Seldağ, Roma Hukukundan Günümüze Kişilik Haklarının Korunması (Iniuria), s. 69;
SOMER, s. 32; WACKE, s. 282; PARMANAND, s. 67; Türk Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesi uyarınca, “Zarar
gören, zararı doğuran fiile razı olmuş … ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”; Spor müsabakalarında, sporcular, oyunun kuralları çerçevesinde rakiplerinin müdahalelerine izin vermektedirler. Burada
önem arz eden husus, sporcuların vermiş olduğu iznin, rakibinin, “oyun kuralları çerçevesinde gerçekleşecek
müdahalelerine yönelik” olmasıdır. Bir başka ifade ile, oyun kurallarını aşacak şekilde gerçekleşecek muhtemel
bir yaralama fiili için sunulan bir rıza söz konusu değildir. Ne var ki, Türk Hukuku kapsamında, kişinin, beden
ve ruh sağlığı açısından aşırı zarara sebep olma tehlikesi yaratan fiiller karşısındaki rızası geçerli değildir. Dolayısıyla, bu noktada kabul edilen ilke, mağdurun rızasının ötesinde, “izin verilen risk”tir. İzin verilen riskin
kabul edilebilmesi için ise, kişinin doğması muhtemel zararı göze alarak müsabakalara katılım göstermiş olması,
müsabakaların kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmiş olması ve oyunun gerçek anlamda spor tanımı içerisinde yer alması gerekmektedir. ERTAŞ/ PETEK, s. 64-65; ERTAŞ, Şeref, “Spor Karşılaşmalarında Sporcuların
Yaralanmalarından ve Ölümlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk”, Spor Hukuku Dersleri (Der. EKİNER, Kısmet/
SOYSÜREN, Ali), İstanbul, 2007, s. 245-247; GÜLŞEN, Recep, Spor Hukuku, Ankara, 2012, s. 161-162; LEWIS,
Adam/TAYLOR, Jonathan, Sport: Law and Practice, Great Britain, 2007, s. 1039.
39 WACKE, s. 282.
40 WACKE, s. 282-283; PARMANAND, s. 79.
41

WACKE, s. 283; ZIMMERMANN, s. 1004.
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top oyunlarına katılmalarına ise, efendinin izni aranmaksızın imkan tanınmıştır. Ancak,
tehlikeli düellolara katılmalarına izin verilmiyordu.42

C. Gladyatörler
Gladyatörler, arena adı verilen alanda, birbirleri ile ölüm ve yaşam için mücadele eden
kölelerdir.43 Dövüşçülerin yaşam ve antrenman için gerekli ihtiyaçlarını karşılayan okul
sahibi lanista44 ile, oyunların organizatörleri arasındaki ilişki, Gaius tarafından şu şekilde
ifade edilmiştir:
Gai. Ins. 3. 146.: “Item [quaeritur] si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos
qui integri exierint pro sudore denarii xx mihi darentur, in eos uero singulos qui occisi
aut debilitati fuerint denarii mille quaeritur utrum emptio et uenditio an locatio et
conductio contrahatur. et magis placuit eorum qui integri exierint locationem et
conductionem contractam uideri, at eorum qui occisi aut debilitati sunt emptionem
et uenditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquamsub condicione facta
quiusque uenditione an locatione. İam enim non dubitatur, quin sub condicione res
ueniri aut locari possint.”
Gai. Ins. 3. 146.: “Eğer sözleşme şartları altında bir grup gladyatör temin edilirse, yani,
arenayı sağ salim terk eden her birinin performansı için 20 denarii ödenecektir ve ölen
veya sakatlanan her biri için 1000 denarii ödenecektir denirse, bunun bir kira mı yoksa
satım mı olduğu hususu ihtilaflıdır; ancak hakim görüş, bunun yaralanmadan gelenler
için bir kira akdi, ölenler ya da malul olanlar hakkında bir satım akdi olduğu görüşüdür:
sözleşmeler şartı bağlıdır, her bir gladyatör için şartlı bir satış ya da kiralama vardır, ki
satım akdi de kiralama akdi de şarta bağlı olarak yapılabilir.”
Gaius’un metninde ön plana çıkarılan husus, böylesi bir anlaşmanın alım-satım
akdi mi yoksa kira akdi mi teşkil ettiği hususunda ortaya çıkan karmaşadır. Gaius, bu
kurumu karma bir anlaşma olarak nitelendirmiştir. Ona göre, burada, kira akdi ile alımsatım akdinin alternatifi bir birleşim söz konusudur. Yaralanan veya ölen dövüşçüler
satın alınmış addedilirken, zarar görmeyenler, organizatör tarafından kiralanmış olarak
nitelendirilirdi. Dövüşçülerin kiralanmış mı yoksa satılmış mı olduğu, her bir dövüşün
sonucunda tespit edilebilir olana kadar askıda kalırdı.45 Dolayısıyla, sözleşmenin
nitelenmesi hususunda, mücadelenin sonucu ihtilafa son veren şartı teşkil ederdi.
42 WACKE, s. 283; Günümüzde de, yaralanma ve ölüm riskinin yüksek olduğu, araba yarışları, uzak doğu
dövüş sporları, boks, buz hokeyi gibi sportif faaliyetler mevcuttur. Bu aşamada, kişinin kendi kendini yaralama
riskinin mevcut ve hatta yüksek olduğu, kayak, artistik buz pateni gibi spor dallarını, rakipleri tarafından yaralanma riskinin bulunduğu spor dallarından ayrı tutmak gerekir. Günümüz Türk Hukuku’nda, bir spor müsabakasında, rakibinin hareketi ile yaralanan sporcunun tazminat talebinde bulunabilmesi için, eylemin, haksız fiilin
tüm unsurlarını taşıması gerekmektedir. Dolayısı ile, haksızlığı ortadan kaldıran herhangi bir nedenin varlığı
halinde, eylemi gerçekleştiren sorumlu tutulamayacaktır. ERTAŞ/PETEK, s. 311.
43 WACKE, s. 283; Ne var ki, ekonomik güçlük içinde bulunan ve dövüşme isteği olan erkeklerin de gladyatör
okullarına katıldığı görülmüştür, PARMANAND, s. 79
44 PARMANAND, s. 80, WACKE, s. 283.
45 Parmanand da, bu metnin, söz konusu olanın bir kira akdi mi yoksa alım-satım akdi mi olduğunun, dövüşün
sonunda netleşeceği konusunda açıklık getirdiğini ifade etmektedir, PARMANAND, s. 81.
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Wacke, konuyla ilgili iki noktayı ele almıştır: ölü köleleri satın almanın mantıklı olup
olmadığı ve bu anlaşmanın “periculum est emptoris” kuralıyla nasıl bağdaşabileceği.
Ölü kölenin satın alınmasının mantıklı olup olmadığını tartışan Wacke, somut
olayda canlı kölelerin tesliminin, lanista’nın üstlendiği bir yükümlülük olmadığını;
gladyatörlerin yaralanması ya da öldürülmesinin, akdin taraflarınca düzenlenen şartın
gerçekleşmesini oluşturduğunu, şartın yerine gelmesinin, kira akdini alım-satım akdi
haline getirdiğini belirtmiştir. Wacke’nin ifadesi ile, oyunun organizatörünün, ölme ya da
yaralanma riskini kabul etmesi, akdin önemli bir unsurunu oluştururdu. “Periculum est
emptoris” açısından ele aldığında ise, Wacke, bu sözleşmedeki şartın bir çeşit conditio
iuris olduğunu ifade etmiş, bunu “satın alan riske katlanır” şeklinde değerlendirmiştir.
Normal şartlarda, kanun gereği, hasar ve yarar alıcıdadır. Ne var ki, Gaius burada,
bir alım-satım akdi kurar, çünkü taraflar organizatörün riski üstlenmesi konusunda
anlaşmışlardır; ancak organizatörler gerçekten de yaralı ya da ölü gladyatörleri satın
almak niyetinde olmadığını belirten Wacke, Romalıların, kira akdi ile alım-satım akdi
arasında, şarta bağlı bir alternatifle, bu çok özel davayı son derece tatmin edici bir
usulde çözüme kavuşturabildiklerini ifade etmiştir.46

IV. Sonuç
Bugün sportif faaliyetler olarak nitelediğimiz oyunlar, Roma Devleti’nde toplumsal
ve siyasal önem arz etmeleri nedeniyle, inceleme konusu olmuştur. Aynı zamanda,
oyunlarda şiddetin baskın ve önemli olması nedeniyle, oyunların yaralanma ve hatta
ölüm ile sonuçlanması, hukukçuların ilgisini çektiği gibi, zorunlu olarak konuyu ele
almalarına zemin oluşturmuştur.
Oyunlardan kaynaklanan yaralama ve ölümlere ilişkin sorumluluk hallerini Lex
Aquilia kapsamında değerlendiren ve şekillendiren Romalı hukukçular, sorumluluğun
ve bu kapsamda kusurun belirlenmesinde, zarara sebep olan fiilin gerçekleştiği yer,
yaralananın kusuru, oyunun kuralları çerçevesinde zarar görenin iradesi gibi pek çok
ölçüt kullanmışlardır.
Romalı hukukçularca dile getirilen ortak kusur ve izin verilen risk gibi kavram ve
kurumlar, Türk Hukuku’nda da sportif faaliyetlerden kaynaklanan yaralanma ve ölüm
dolayısıyla ortaya çıkan zarara ilişkin sorumluluğun belirlenmesi ve zararın tazmininde
dikkate alınan önemli ölçütleri teşkil etmeleri dolayısıyla önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, bu çalışmada, Romalı hukukçuların sportif faaliyetlerden kaynaklanan
zararlar kapsamındaki inceleme ve değerlendirmeleri, iki temel dava ve bugünkü “izin
verilen risk” ölçütüne temel oluşturan “volenti non fit iniuria” ilkesi kapsamında ele alınmıştır.

46 WACKE, s. 284-285.
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ÖZET

H

ocalı katliamı, birkaç yüzyıldır devam eden Karabağ sorunu çerçevesinde gerçekleşmiş bir trajedidir. Karabağ’ın en stratejik bölgelerinden biri olan Hocalı’da yaşayan Türkler, yaklaşık beş
ay boyunca ablukaya alınmışlar ve temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmışlardır. 25-26 Şubat 1992
tarihlerinde ise öldürme dâhil pek çok kötü muameleye maruz kalmışlardır. Ermeniler tarafından
gerçekleştirilen bu eylemler, 1948’de imzalanan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’nde düzenlenmiş bulunan soykırım suçunun unsurlarıyla paralellik göstermektedir. Soykırım suçu, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle birlikte
uluslararası hukukun konusu olmuştur. 1951’de yürürlüğe giren bu sözleşme, soykırım suçunun gerçekleşmesini bazı koşullara bağlamıştır. Bu makalede Hocalı katliamı, bahsi geçen sözleşme çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Karabağ Sorunu, Hocalı Katliamı, Soykırım, Soykırım Suçu, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi

*
Makalenin konusunu oluşturan ve başlığında yer verdiğimiz sözleşme, zaman zaman “Soykırım Sözleşmesi” olarak kısaltılmaktadır. Sözleşmenin isminin bu şekilde kullanımı, sanki bu sözleşmeyle soykırım işlenmesine imkân tanınıyormuş algısı doğmasına yol açabilir. Bu sebeple çalışmada, “Soykırım Suçunun Önlenmesi
ve Cezalandırılması Sözleşmesi” şeklinde bir isimlendirme tercih edilmiştir. Meselenin bu yönüne dikkat çeken
Prof.Dr. İlyas DOĞAN’a teşekkür ederim.
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ABSTRAC T

KHOJALY MASSACRE IN TERMS OF THE CONVENTION ON THE
PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

K

hojaly massacre is a tragedy, occured in the framework of Karabakh problem, which has been
going on several centuries. Turks living in Khojaly, which is one of the most strategic area of
Karabakh, were blockaded aproximately for five months and devoid of the fundamental needs. As to
25th-26th February 1992, they were exposed to many terrible treatment, including murdering. These
acts, carried out by Armenians, are parallel to the elements of the crime of genocide, laid out in the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, signed in 1948. The crime
of genocide has been the theme of international law by the acceptance of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This convention, entered into force in 1951, binds
the occuring of the crime of genocide to some provisions. In this essay, Khojaly massacre has been
evaluated in the framework of the so-called convention.
Keywords
Karabakh Problem, Khojaly Massacre, Genocide, Crime of Genocide, Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide

Giriş
25-26 Şubat 1992 tarihlerinde meydana gelen Hocalı katliamı1, insanlık tarihinin kaydettiği
en vahşi eylemlerden birisidir. Yukarı Karabağ sorunu içinde gerçekleşmiş pek çok
trajediden birisi olan bu katliam, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 09.12.1948’de
kabul edilen ve 12.01.1951’de yürürlüğe giren “Jenositin Önlenmesi ve Cezalandırılması
Hakkındaki Sözleşme”de2 düzenlenmiş olan soykırım suçunun gerçekleşmesi için
gerekli olan şartlar açısından değerlendirilmeye muhtaçtır. Bu sözleşme, Almanya’da
Naziler tarafından Yahudilere karşı yapılan eylemlerden hareketle benzeri fiillerin
cezalandırılması amacıyla imzalanmıştır. Sözleşmede belirtilen ve soykırım suçunu
oluşturan fiiller, Hocalı’da Azerbaycan Türklerine yönelik olarak gerçekleştirilen
eylemlerle paralellik göstermektedir. Aşağıda, Hocalı katliamı bu sözleşme açısından
değerlendirilecektir. Bu değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi
için öncelikle Yukarı Karabağ sorununun tarihî gelişimi kısaca özetlenecek ve 25-26
Şubat 1992’de Hocalı’da meydana gelen katliamla ilgili bilgiler verilecektir. Ardından
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde düzenlenmiş olan soykırım

1
Çalışmamızın başlığında geçen “katliam” kavramı, teknik bir tabir olmayıp Ermeniler tarafından gerçekleştirilen eylemleri ifade etmek ve mağdurların maruz kaldığı fiilleri nitelemek üzere kullanılmıştır.
2 29.03.1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmenin başlığı, bu şekildedir. Bu çalışmada ise bundan sonra, “Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” olarak anılacaktır. Sözleşmenin özgün hâlinin tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf? OpenElement, (Erişim Tarihi: 04.01.2014). Sözleşmenin
Türkçe metni için bkz. 29.03.1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmî Gazete; Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk
Temel Belgeler-Örnek Kararlar, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2003, s. 325-327.
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suçu incelenecek ve bu sözleşme, Hocalı katliamına uygulanacaktır. Hocalı’da
gerçekleştirilen katliam yalnızca bu sözleşme çerçevesinde ele alınacak, uluslararası
hukuk açısından kabul gören diğer belgeler kapsam dışı tutulacaktır.

1. Yukarı Karabağ Sorunu
Yukarı Karabağ sorunu, tarihî Karabağ toprakları içinde yer alan bir bölgede ortaya
çıkmıştır3. Kaynağı itibarıyla oldukça geriye giden bu sorun, on dokuzuncu yüzyılda
belirginleşmiştir. Bu sorunun temelinde, gerek Azerbaycan’ın gerekse Ermenistan’ın
bölgenin tarihî olarak kendilerine ait olduğu tezi yatmaktadır. 1905 yılında taraflar
arasında başlayan çatışmalar önce Çarlık Rusyası, ardından da Ermenilerin Nisan
1920’de başlattığı isyan üzerine Kızıl Ordu tarafından bastırılmıştır4. Yukarı Karabağ
sorunu, Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti
(RSFSC) 5 idaresi tarafından işgaliyle birlikte, uluslararası bir mesele olmaktan çıkıp
RSFSC’nin iç sorunu hâline gelmiştir. Stratejik öneminden dolayı bölgeyi doğrudan
kendine bağlamayı düşünen Sovyet yönetimi, daha sonra bu kararından vazgeçmiş ve
5 Temmuz 1921 tarihinde Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin Kafkas Bürosu,
Yukarı Karabağ’ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içinde özerk bir
bölge hâline getirilmesi kararını almıştır6. Bu karardan memnun olmayan Ermeniler,
3 Tarihî durum itibarıyla Karabağ Bölgesi, Kür ve Aras nehirleriyle Gökçe Gölü arasında yer alır. Ermenistan
toprakları ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bütünlük arz eden bir bölgeyi ifade eden Karabağ topraklarının
büyük bölümü, bugünkü Azerbaycan ile Ermenistan toprakları arasında olup, bir bölümü de İran topraklarında
yer almaktadır. Bu sebeple Karabağ, oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında
sorun teşkil eden ve Azerbaycan sınırları içinde kalan bölge ise Yukarı Karabağ veya Rusça’daki kullanımıyla
Dağlık Karabağ şeklinde isimlendirilmektedir. Batı dillerinde de bu bölge, Dağlık Karabağ olarak adlandırılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Araz ASLANLI, “Tarihten Günümüze Karabağ Sorunu”, Avrasya DosyasıAzerbaycan Özel, Cilt 7, Sayı 1, İlkbahar 2001, s. 393-394; Aygün ATTAR, Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2005, s. 6; Alâeddin YALÇINKAYA,
Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler-Etnik Düğümden Küresel Kördüğüme, Lalezar Kitabevi, Ankara, 2006, s.
129-130; Rasim EKŞİ, “Karabağ Hakkında Genel Bilgiler”, Şanlı Tarihi, Acı Talihi Karabağ (Derleyen: Rasim EKŞİ),
Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2010, s. 3; Beşir MUSTAFAYEV, “Ermeni Devlet Terörünün Eseri: 26 Şubat 1992
Hocalı Soykırımı Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 29, Bahar 2011, s. 26.
4 Bkz. Human Rights Watch, Azerbaijan-Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh, United States of
America, 1994, s. xviii-xx; Svante E. CORNELL, The Nagorno-Karabakh Conflict, Report No. 46, Department of
East European Studies, Uppsala University, Uppsala, 1999, s. 2-8; Ali Faik DEMİR, Türk Dış Politikası Perspektifinden Güney Kafkasya, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 161; Barış ÖZDAL, “Dağlık Karabağ Sorunu’nun
Çözümünde Karadağ Modeli Uygulanabilir mi? ”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi Kongre Kitabı,
Cilt I, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 2006, s. 718-719.
5 Bolşevikler, 8-9 Kasım 1917 devrimiyle Çarlık Rusyası’nın yönetimini ele geçirdikten sonra, 23-31 Ocak
1918’de RSFSC’nin kuruluşunu ilân etmişlerdir. 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
kurulana kadar devletin resmî adı, RSFSC’dir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Erel TELLAL, “1919-1923 Sovyetlerle İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I, (Editör: Baskın
ORAN), İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 155-158.
6 Ayrıntılı bilgi için bkz. CORNELL, 1999, s. 8-10; Ömer Göksel İŞYAR, Bölgesel ve Global Güvenlik Çıkarları
Bağlamında Sovyet-Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, ALFA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2004, s.
350-358; В. СОСНОВИН, “Конфликт в Нагорном Карабахе: некоторые исторические, политические, правовые
аспекты”, Международное Право (V. SOSNAVİN, “Konflikt vı Nagornom Karabahe: Nikotori istoriçeskiye, politiçeskiye, pravovıye aspektı, Mejdunarodnoye Pravo), 2 (18) /2004, s. 46-53; Heiko KRÜGER, The Nagorno-
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kararın değiştirilmesi yönünde taleplerde bulunmuşlardır. Ermenilerin itirazlarına
rağmen Yukarı Karabağ’ın statüsü değiştirilmemiş ve Azerbaycan ile Ermenistan
arasındaki bu sorun, olayların tırmanmaya başladığı 1980’li yılların ortalarına kadar sön
(dürül) müştür7.
SSCB’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte, Yukarı Karabağ ile ilgili olarak
Ermenilerin talepleri yeniden gündeme gelmeye başlamıştır. Bölgede yaşayan Türklere
saldırarak onları göçe zorlayan Ermeniler, bazı girişimlerde bulunmaya başlamıştır.
Ermenilerin bu yönde attığı ilk adım, üyelerinin çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu
Yukarı Karabağ Konseyi’nin Azerbaycan’dan ayrılarak Ermenistan’a bağlanma
yönünde aldığı 20 Şubat 1988 tarihli karardır. Azerbaycan, Ermenistan ve SSCB
Yüksek Konseylerine bildirilen bu karar, SSCB Anayasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle
Azerbaycan Yüksek Konseyi tarafından reddedilmiştir. Ayrıca SSCB Komünist Partisi
Merkez Komitesi de Yukarı Karabağ Konseyi’nin kararını kabul etmemiş ve 12 Ocak
1989’da Yukarı Karabağ’ın yönetimini devralarak özel bir komisyona bırakmıştır. Ancak
komisyonun başarılı olamaması üzerine SSCB Yüksek Konseyi, 28 Kasım 1989 tarihinde
Yukarı Karabağ’ın yeniden Azerbaycan’a bırakılmasına karar vermiştir. Bu gelişmenin
ardından Yukarı Karabağ Konseyi ile Ermenistan Yüksek Konseyi, 1 Aralık 1989’da
Yukarı Karabağ ile Ermenistan’ın birleşmesi kararını almışlardır. Azerbaycan Yüksek
Konseyi ile SSCB Yüksek Konseyi, birleşme kararının geçersiz olduğu yönünde bir irade
sergilemişlerdir. Bu süreç, karşılıklı alınan kararlarla devam ederken Ermenilerin Yukarı
Karabağ’daki Türklere yönelik sistematik saldırıları artmıştır8.
Azerbaycan, Ermenistan ve SSCB arasında devam eden mesele, SSCB’nin dağılması
ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın bağımsızlıklarını ilân etmesiyle yeni bir aşamaya
taşınmıştır. Yeni bir ivme kazanan Yukarı Karabağ’daki gelişmeler arasında önemli olan
hususlardan biri de Azerbaycan Yüksek Konseyi’nin 26 Kasım 1991’de Yukarı Karabağ’ın
özerklik statüsünü feshetmesi ve bölgeyi doğrudan doğruya kendi merkezî idaresine
bağladığını ilân etmesidir. Ermeniler tarafından kabul edilmeyen bu kararın ardından,
Yukarı Karabağ Konseyi, 6 Ocak 1992’de bağımsızlığını ilân etmiştir. Ermenistan
Karabakh Conflict-A Legal Analysis, Springer, Berlin, 2010, s. 14-16; Françoise J. COMPANJEN, “Nagorno-Karabakh–Embedded in Geopolitics”, European and Regional Studies, Volume 1, No 2 (2010), s. 234-236; Cavid
ABDULLAHZADE, Hukuki Yönleriyle Dağlık Karabağ Sorunu, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s. 54-68.
7

Bkz. ASLANLI, 2001, s. 399; DEMİR, 2003, s. 162; COMPANJEN, 2010, s. 235-236.

8 Bkz. Human Rights Watch, Bloodshed in the Caucasus-Escalation of the Armed Conflict in Nagorne
Karabakh, United States of America, 1992, s. 5; Human Rights Watch, 1994, s. 1-2; Cemalettin TAŞKIRAN,
“Ermeni-Azeri Çatışması”, Avrasya Dosyası-Ermenistan Özel, Cilt 2, Sayı 4, Sonbahar 1995-1996, s. 125-126;
CORNELL, 1999, s. 14-26; ASLANLI, 2001, s. 400-402; DEMİR, 2003, s. 162; İŞYAR, 2004, s. 378-388; Mustafa AYDIN, “1990-2001 Kafkasya ve Orta Asya’yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II, (Editör: Baskın ORAN), İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s. 401; Süleyman
Sırrı TERZİOĞLU, “Loizidou/Türkiye Davası ve Dağlık Karabağ Sorunu”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı 1-2, 2005-2006, s. 474; YALÇINKAYA, 2006, s. 131-132; Hasan Tevfik GÜZEL,
“Dağlık Karabağ Sorunu”, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği-Yeni Büyük Oyun,
(Derleyen: Mehmet Seyfettin EROL), Barış Platin Kitabevi, Ankara, 2009, s. 499-501; KRÜGER, 2010, s. 14-21;
Kamer KASIM, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, USAK Yayınları, Ankara, 2011, s. 29-30; Nesrin SARIAHMETOĞLU, Karabağ, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 14-33; ABDULLAHZADE, 2013, s. 71-78.
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tarafından bile tanınmayan bu bağımsızlık ilânıyla SSCB birliklerinin bölgeden
çekilmesi eş zamanlı olarak ortaya çıkmış ve taraflar arasındaki çatışmalar artık savaşa
dönüşmüştür 9.
Yukarı Karabağ’daki çatışmaların yerini, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin
millî ordularının taraf olduğu savaş aldıktan sonra Karabağ sorunu, uluslararası
toplumun gündeminde daha çok yer tutmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’nin ve
Rusya’nın soruna müdahil olmasıyla birlikte, taraflar arasında görüşmeler başlamıştır.
1992 yılından itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) 10, bu süreçte
görüşmelere zemin teşkil etmiştir. İlk defa Şubat 1992’de yapılan toplantılar, 24 Mart
1992’de alınan bir kararla kurularak AGİK bünyesinde faaliyete geçen ve “Minsk
Grubu” 11 olarak bilinen bir çatı altında devam etmiştir12. AGİT çerçevesinde faaliyetlerini
hâlâ devam ettiren Minsk Grubu, 1994 yılı içinde birkaç aşamada ilân edilen ve resmî
anlaşmayla sağlanan ateşkes dışında, bugüne kadar sorunun çözümünde somut bir
ilerleme sağlayamamıştır.
Uluslararası toplum içinde soruna ilişkin irade sergileyen önemli hukuk kişilerinden
biri de BM’dir13. Ermenilerin Yukarı Karabağ’ı işgal etmesinin ve bölgedeki Türkleri
tamamen sürmesinin ardından, BM Güvenlik Konseyi bir dizi karar almıştır. Bu
kararlardan ilki, 30 Nisan 1993 tarihlidir. 822 sayılı bu kararda14, bölgedeki devletlerin
toprak bütünlüğüne ve egemenlik yetkisine saygı duyulması gerektiği, uluslararası
sınırların kuvvet kullanma yoluyla değiştirilemeyeceği ve Ermeni birliklerinin Yukarı
Karabağ’da işgal ettikleri Kelbecer ve diğer bölgelerden geri çekilmeleri gerektiği ifade
edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi 29 Temmuz 1993 tarihli ve 853 sayılı ikinci kararında15
9 Bkz. Human Rights Watch, 1992, s. 2; DEMİR, 2003, s. 163-164; İŞYAR, 2004, s. 394-395; AYDIN, 2005, s.
401; ÖZDAL, 2006, s. 720; KRÜGER, 2010, s. 21-22; COMPANJEN, 2010, s. 236; Vedat GÜRBÜZ, Kafkasya’da
Siyaset-Çatışma Ortamı ve Taraf Güçler, Kadim Yayınları, Ankara, 2012, s. 4; Ceylan TOKLUOĞLU, “Azerbaycan”, Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna-Türk Dilli Halklar-Türkiye İle
İlişkiler, II. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2012, s. 41; ABDULLAHZADE, 2013, s. 78-80.
10 Aralık 1994’te Budapeşte’de yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nda alınan kararla birlikte
AGİK, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adını almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. AGİT Resmî İnternet
Sayfası, http://www.osce.org/who/87, (Erişim Tarihi: 06.01.2014).
11 Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Rusya’nın eşbaşkanı olduğu; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan,
Beyaz Rusya, İsveç, Finlandiya, İtalya, Almanya ve AGİT Troykası’nın da daimî üyesi olduğu Minsk Grubu ile ilgili
ayrıntılı bilgi için bkz. AGİT Resmî İnternet Sayfası, http://www.osce.org/mg, (Erişim Tarihi: 06.01.2014).
12 Bkz. TAŞKIRAN, 1995-1996, s. 126-128; AYDIN, 2005, s. 401; TERZİOĞLU, 2005-2006, s. 475; GÜZEL,
2009, s. 502-504; KASIM, 2011, s. 34-35; GÜRBÜZ, 2012, s. 65-70.
13 BM dışında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili kararlar almıştır.
Bunlar içinde en önemli olanı, 25.01.2005 tarihli ve 1416 sayılı karardır. Bu kararda, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılarak Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının Ermeni işgali altında olduğu ve ayrılıkçı
güçlerin Yukarı Karabağ’ı denetim altında tuttuğu ifade edilmiştir. Kararın tam metni için bkz. Avrupa Konseyi
Resmî İnternet Sayfası, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp? FileID = 17289&Language =
EN, (Erişim Tarihi: 07.01.2014).
14 Kararın tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol = S/RES/822 (1993), (Erişim Tarihi: 07.01.2014).
15 Kararın tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol = S/RES/853 (1993), (Erişim Tarihi: 07.01.2014).
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da 822 sayılı karara atıf yapmış, Ermeni birliklerinin Yukarı Karabağ’da işgal ettikleri
Ağdam ve diğer bölgeleri terk etmeleri çağrısında bulunmuştur. BM Güvenlik Konseyi,
konuyla ilgili olarak 874 ve 884 sayılı iki karar daha almıştır. 14 Ekim 1993 tarihli olan
874 sayılı kararda16, taraflar doğrudan görüşmelere çağrılırken 12 Kasım 1993 tarihli
ve 884 sayılı kararda17 ise önceki BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapılarak
Ermeniler tarafından Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilen işgal kınanmış ve
Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’daki Ermenilere yaptığa yardıma son vermesi istenmiştir.
Ayrıca Ermenistan’dan, Yukarı Karabağ Ermenileri üzerindeki etkisi dikkate alınarak
BM Güvenlik Konseyi kararlarını hayata geçirmesi talep edilmiştir. Görüldüğü üzere,
uluslararası toplum açısından Yukarı Karabağ topraklarının Azerbaycan’a ait olduğu ve
bu toprakların Ermeniler tarafından işgal altında tutulduğu hususlarında herhangi bir
tereddüt yoktur.

2. Hocalı Katliamı
Yukarı Karabağ toprakları içinde yer alan Hocalı, sorunun sürdüğü yıllar içinde Ermeniler
tarafından çeşitli saldırılara maruz kalmıştır. Bu saldırıların ortaya çıkmasındaki temel
sebeplerden biri, Hocalı’nın stratejik öneme sahip olan konumudur. Bölgedeki tek
havaalanının bulunduğu Hocalı, aynı zamanda Karabağ’ın merkezi olan Hankendi’nin
elektrik hattının ve Bakü-Hankendi Demiryolu ile Bakü-Şuşa karayolunun geçtiği bir
yerleşim birimidir. Bu sebeple Ermeniler, Hocalı gibi stratejik öneme sahip bir yerleşim
biriminden Türkleri tamamen sürmeyi amaçlamışlardır18.
Yukarı Karabağ sorunu esnasında, Hocalı da stratejik konumu sebebiyle çatışmaların
yaşandığı bir yerleşim birimi konumundaydı. Ekim 1991’den itibaren Ermenistan devleti
ordusu ile Yukarı Karabağ’daki Ermenilerden oluşan silahlı birliklerin ablukası altında
olan şehre, 30 Ekim 1991’de karayoluyla ulaşım imkânı da kalmamıştır. Tek sivil ulaşım
aracı olan helikopter 28 Ocak 1992 günü Hocalı’ya ulaşmış, bu tarihten sonra hava
yoluyla ulaşım da imkânsız hâle gelmiştir. Son askerî helikopter ise 13 Şubat’ta Hocalı’ya
ulaşarak yiyecek ve yakıt nakli yapmıştır. 2 Ocak 1992’den itibaren elektriğin kesildiği
Hocalı’da, Şubat ayının ikinci yarısından itibaren abluka yoğunlaşmış ve şehir, her gün
toplarla ve ağır silahlarla bombardımana tutulmuştur. Azerbaycan devletinin herhangi
bir yardım gönderemediği Hocalı, Ermeni silahlı birliklerinin kuşatması altında yiyecek,
yakıt, vb. temel ihtiyaç maddelerinden yoksun bir hâle getirilmiştir19.
16 Kararın tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol = S/RES/874 (1993), (Erişim Tarihi: 07.01.2014).
17 Kararın tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol = S/RES/884 (1993), (Erişim Tarihi: 07.01.2014).
18 Hocalı’nın stratejik önemiyle ilgili olarak bkz. Nazile ABBASLI, Yüzyılın Soykırımı Hocalı, Bilge Karınca, İstanbul, 2011, s. 21-23, 40-41; Sinan OĞAN, “Türklere Karşı Yapılan Soykırımlar ve Hocalı Soykırımı”, http://www.
turksam.org/tr/a1389.html, (Erişim Tarihi: 08.01.2014); Ali ASKER, “Hocalı Soykırımı”, http://www.21yyte.
org/tr/yazi6106-Hocali_Soykirimi.html, (Erişim Tarihi: 08.01.2014); Cavid VELİYEV, “Gerçek Yönleriyle Hocalı Soykırımı”, http://www.turksam.org/tr/a2342.html, (Erişim Tarihi: 08.01.2014); http://www.khojaly.org/
khojaly-town-2/, (Erişim Tarihi: 08.01.2014).
19

Bkz. Sinan OĞAN, “Türklere Karşı Yapılan Soykırımlar ve Hocalı Soykırımı”; Ali ASKER, “Hocalı Soykırımı”;

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 187–214

Hocalı katliamı olarak nitelenen olay, 25 Şubat 1992 gecesi başlamıştır. Hankendi’nde
bulunan SSCB döneminde kalma 366. Motorize Alay’a bağlı ve çoğunluğunu Ermenilerin
oluşturduğu birliklerin desteğiyle Ermeni silahlı birlikleri, Hocalı’daki sivil halka
saldırmışlardır. Şehirde bulunan ve ağır silahlardan yoksun gönüllü sivil birliklerin cılız
savunması karşısında Ermeni birlikler, herhangi bir zorlukla karşılaşmadan katliama
girişmişlerdir. 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, toplam 613 kişi öldürülmüştür. Sekiz
aile tamamen yok edilmiştir. Saldırılar sonucunda 487 kişi sakat kalmış, 1275 kişi ise
alıkonulmuştur. Alıkonulanların bir kısmı serbest kalmış ancak önemli bir bölümünden
herhangi bir haber alınamamıştır. Saldırıda öldürülen insanların cesetleri incelendiğinde
cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, değişik organlarının kesildiği
anlaşılmıştır20.
Hocalı’da sivillere yönelik yapılan bu saldırı, uluslararası basının da dikkatini çekmiş
ve bu katliamla ilgili pek çok haber yapılmıştır21. Ayrıca olayın mağdurlarının ve mağdur
yakınlarının ifadeleri de basına konu olan haberlerle örtüşmekte, hatta katliamın canlı
tanıklarının anlattıkları, basına yansıyanlardan daha büyük bir vahşetin gerçekleştiğini
göstermektedir. Bu konuda, yazılı ve görüntülü ortamda pek çok tanığa ait ifadeler
mevcuttur22.
Cavid VELİYEV, “Gerçek Yönleriyle Hocalı Soykırımı”; MUSTAFAYEV, 2011, s. 29. Ayrıca bkz. Rusya merkezli
Memorial İnsan Hakları Örgütü Resmî İnternet Sayfası, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/
Chapter1.htm#_VPID_4, (Erişim Tarihi: 08.01.2014).
20 Bkz. ASLANLI, 2001, s. 404; İŞYAR, 2004, s. 402, 409-417,; ATTAR, 2005, s. 145; Haydar Aliyev Foundation, The Khojaly Genocide, Bakü, 2006, s. 7-8; KASIM, 2011, s. 31-32; Sinan OĞAN, “Türklere Karşı Yapılan
Soykırımlar ve Hocalı Soykırımı”; Ali ASKER, “Hocalı Soykırımı”; Cavid VELİYEV, “Gerçek Yönleriyle Hocalı
Soykırımı”; ABDULLAHZADE, 2013, s. 253-254. Ayrıca bkz. Rusya merkezli Memorial İnsan Hakları Örgütü
Resmî İnternet Sayfası, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1.htm#_VPID_4, (Erişim
Tarihi: 08.01.2014); KRÜGER, 2010, s. 22-23, 100-101; SARIAHMETOĞLU, 2011, s. 82; MUSTAFAYEV, 2011, s.
29-30. Human Rights Watch tarafından bölgede yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor da benzeri
bulguları yansıtmaktadır. Ayrıca raporda, Hocalı’da öldürülen kişilerin listesi de bulunmaktadır. Bkz. Human
Rights Watch, 1992, s. 20-24, 32-33, 39-40, 42-43, 55-61.
21 Uluslararası basına yanıysan haberlere örnek olarak bkz. “Armenians Gain in New Battle with Azerbaijanis”, The New York Times, 27.02.1992; Thomas GOLTZ, “Armenian Soldiers Massacre Hundreds of Fleeing
Families”, The Sunday Times, 01.03.1992; “Corpses Litter Hills in Karabakh”, The Times, 02.03.1992; “Massacre by Armenians Being Reported”, The New York Times, 03.03.1992; Fred HIATT, “Killings Rife in NagornoKarabakh”, The Washington Post, 03.03.1992; Paul QUINN-JUDGE, “Armenians Killed 1000, Azeris Charge”,
The Boston Globe, 03.03.1992; Brian KILLEN, “Attrocity Reports Horrify Azerbaijan”, The Washington Times, 03.03.1992; Serge SCHMEMANN, “Armenians Block Exit by Former Soviet Army”, The New York Times, 04.03.1992; Thomas GOLTZ, “Survivers Describe Armenian Attack”, The Washington Post, 04.03.1992;
“Former Soviet Troops Blamed in Ethnic Strife”, The New York Times, 05.03.1992; Deborah SEWARD, “Amid
wails, Azerbaijan buries dead”, The Boston Globe, 05.03.1992; Thomas GOLTZ, “A Town Betrayed: The Killing
Ground in Karabakh”, The Washington Post, 08.03.1992; “The Face of a Massacre”, Newsweek, 15.03.1992;
Jill SMOLOWE, “Tragedy Massacre in Khojaly”, Time, 16.03.1992. Ayrıca ulusal ve uluslararası basında yer
alan haberlerin Türkçe derlemesi için bkz. Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, “Dünya Basınında Hocalı Katliamı”,
Şubat-Mart-Nisan 2007, s. 37-38; ABBASLI, 2011, s. 116-123. İngilizce derlemeler için bkz. http://www.khojaly.
org/media-reports/, (Erişim Tarihi: 08.01.2014).
22 Tanıkların, mağdurların ve mağdur yakınlarının ifadelerinden örneklerle ilgili olarak bkz. Nesiman YAKUPLU, “Hocalı Kırgını-Faciadan Kurtulanlar Anlatıyor”, Şanlı Tarihi, Acı Talihi Karabağ (Derleyen: Rasim EKŞİ),
Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2010, s. 199-262; ABBASLI, 2011, s. 71-115; http://www.khojaly.org/category/wit-
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13. Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ndede Soykırım
Suçu
3.1. Soykırım Suçunun Tanımı
09.12.1948 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi ile müstakil bir suç niteliği kazanan soykırım suçunun23
tanımı, 2. maddede yapılmıştır. Ancak tanımın yapılmasında Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’nin başlangıç kısmı ile 1. maddesi, bu tanımın alt yapısını
oluşturmaktadır. Sözleşmenin başlangıç kısmında soykırımın BM’nin ruhuna ve
amaçlarına aykırı olduğu, uygar dünya tarafından lanetlendiği, tarihin her döneminde
insanlık için büyük kayıplara yol açtığı, uluslararası hukuk açısından bir suç teşkil ettiği
ve bu iğrenç suçtan insanlığın kurtarılması için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu
belirtilmiştir. Bu bağlamda 1. maddeyle önleme ve cezalandırma görevi düzenlenmiştir.
Sözleşmenin 1. maddesine göre sözleşmeye taraf olan devletler, gerek savaş gerekse
barış zamanında önlemeyi taahhüt ettikleri soykırımın uluslararası hukuka göre bir suç
olduğunu teyit etmişlerdir.
Sözleşmenin başlangıç kısmı ve 1. maddesi değerlendirildiğinde, soykırımın
uluslararası hukuka göre bir suç olarak kabul edildiği görülmektedir. Yalnızca devletler
değil gerçek kişiler de soykırım suçundan sorumlu tutulabilmektedir. Bunun dışında
devletlerin sorumluluğu da yalnızca soykırımın cezalandırılmasıyla sınırlı olmayıp aynı
zamanda soykırımın önlenmesini de kapsamaktadır. Yani sözleşmeyle devletler, suçu
önleme ve cezalandırma yükümlülüğü altına girmektedir. Ayrıca soykırım suçunun
işlenebilmesi, sadece savaş zamanını değil, barış dönemini de içine almaktadır24.
Soykırım suçunun tanımlandığı 2. madde, “Soykırımı Oluşturan Eylemler” başlığını
taşımaktadır. 2. maddeye göre millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubu kısmen veya tamamen
ortadan kaldırmaya yönelik olarak işlenen ve beş bent hâlinde belirtilen aşağıdaki
fiillerden her biri, soykırım suçunu oluşturmaktadır:
a. Grup üyelerinin öldürülmesi,
b. Grup mensuplarında ciddî bedenî ve zihnî zarara sebep olma,
c. Grubun fizikî varlığını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak
kasten yaşam şartlarını değiştirme,
d. Grup içinde doğumları önlemek amacıyla tedbirler dayatma,
e. Gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletme.

nesses-testimonies/, (Erişim Tarihi: 08.01.2014).
23 Uğur BAYILLIOĞLU, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, Cilt 56, Sayı 1, 2007, s. 77.
24 Bkz. O. Kadri KESKİN, “Jenosid Suçu ve Jenosid Sözleşmesi”, Adalet Dergisi, Sayı 5, Eylül-Ekim 1986, s.
127; William A. SCHABAS, Genocide in International Law, Cambridge University Press, New York, 2009, s.
645; Anthony AUST, Handbook of International Law, Cambridge University Press, New York, 2005, s. 270;
Faruk TURHAN, “Soykırım Suçunda Bir Grubu Tamamen veya Kısmen Yok Etme Amacı ve Ermeni Tehciri Olayı”,
Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 9, Aralık 2006, s. 48; Semin Töner ŞEN, Uluslararası Hukukta Soykırım,
Etnik Temizlik ve Saldırı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 41, 66; Mahmut KOCA, “Türk Ceza Kanununda
Soykırım Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 1, Nisan 2010, s. 7.
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2. maddede ilk ele alınması gereken husus, maddede işaret edilen gruplardır.
Soykırım suçunun esası, bir grubu yok etme niyetine dayanır. Grubu ortaya çıkaran
sosyal ilişkilerin dayanağı olan grubun niteliği, bu suçun özünü teşkil eder ve soykırım
da doğrudan doğruya bu ilişkiyi hedef almaktadır25. Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’nde düzenlenen mağdurların kimliği, soykırım suçunun
temel özelliklerinden birini oluşturmaktadır26.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde, soykırım suçunun
mağduru olarak belirtilen grupların tespitine yönelik bir ölçüt yoktur. Bu sebeple
ulusal ve uluslararası mahkemelerin çeşitli davalarda yaptıkları yorumlarla bu
grupların kapsamı belirlenmiştir27. “Millî, etnik, ırkî ve dinî” başlıkları altında sayılan
gruplar doğumla belirlenen, kalıcı üyeliğe bağlı olan ve sabit nitelikli topluluklardır. Bu
grupların ortak özelliği, reddi mümkün olmayan ve irade dışında süreklilik arz eden
yapılar olmasıdır28. Sayılan gruplar dışında kalan siyasî, kültürel, ekonomik, vb. gruplar,
sözleşme kapsamı dışında kalmıştır29. Ayrıca mağdur olan gruplar, sayısal olarak azınlık
olabileceği gibi bulundukları toplum içinde çoğunluğu da teşkil edebilirler30. Kısacası,
sözleşmede belirtilen gruplar sayma yoluyla belirlenmiştir. Soykırım suçu, sınırlayıcı
bir şekilde sayılan bu gruplara yönelik olabilir. Bunların dışındaki gruplar, sözleşmenin
korumasından yararlanamazlar. Bir başka husus da bu grupların toplum içindeki
gücünün ve konumunun dikkate alınmamış olmasıdır. Nüfus yoğunluğuna sahip olmak,
ekonomik açıdan güçlü olmak, ilgili coğrafyada hâkim kültürü temsil etmek gibi ölçütler
soykırım suçuna maruz kalınmayacağına karine teşkil etmemektedir.
2. maddede tanımı yapılan soykırım suçunun gerçekleşebilmesi için, bahsi geçen
grupların bir grup olarak, kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.
25 David LISSON, “Defining ‘National Group’ in the Genocide Convention: A Case Study of Timor-Leste”,
Stanford Law Review, Volume 60, Issue 5, 2008, s. 1462. Aynı yönde bkz. David ALONZO-MAIZLISH, “In Whole
or in Part: Group Rights, the Intent Element of Genocide, and the ‘Quantitative Criterion’, New York University
Law Review, Volume 77, November 2002, s. 1377-1379, 1381.
26 Guglielmo VERDIRAME, “The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals”, The International and Comparative Law Quarterly, Volume 49, No. 3, July 2000, s. 588.
27 LISSON, 2008, 1463-1464; Serhat Sinan KOCAOĞLU, “Suçların Suçu: Soykırım”, Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, Sayı 90, 2010, s. 145.
28 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 151-153; Verda Neslihan AKÜN, “Uluslararası Hukukta ve Türk Hukuku’nda Soykırım (Jenosid) Suçu”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni-Prof.Dr. Sevin Toluner’e
Armağan, Sayı 1-2, 2004, s. 57; ŞEN, 2010, s. 68; Olgun DEĞİRMENCİ, “Uluslararası Ceza Mahkemelerinin
Kararları Işığında Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Soykırım Suçu (TCK m. 76) ”, Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, Sayı 70, 2007, s. 62; LISSON, 2008, s. 1465; Durmuş TEZCAN / Mustafa Ruhan ERDEM / Rifat Murat
ÖNOK, Uluslararası Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 526.
29 Bkz. Öztekin TOSUN, “İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçlar”, Adalet Dergisi, Sayı 1, Ocak 1954, s. 429, 433;
VERDIRAME, 2000, s. 594; Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika
Sorunları, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2004, s. 585; Faruk TURHAN, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na
Göre Uluslararası Suçların Cezalandırılması”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 3, Nisan 2005, s. 13; M. Yasin
ASLAN, “Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye’ye Etkileri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt
56, Sayı 4, 2007, s. 66; LISSON, 2008, s. 1460; SCHABAS, 2009, s. 117, vd.; İlyas DOĞAN, Devletler Hukuku,
Astana Yayınları, Ankara, 2013, s.365.
30 ŞEN, 2010, s. 68,79.
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Buradaki “grup olarak” tabiri, anlam doğuracak şekilde yorumlanmak durumundadır.
Suçun mağdurları, söz konusu gruplardan birine mensup olmaları dolayısıyla failin
hedefi olmalıdırlar. Kısacası soykırım suçu, bireylerden ziyade bireylerin oluşturduğu
gruba yöneliktir31. Soykırım suçunun faili açısından “grup olarak” kavramı, grubu
meydana getiren ve oluşturan özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, grupların
seçilme gerekçeleri değil, grupların hedef olarak seçilmesi önem taşımaktadır32. Bu da
ortaya, kitle hâlinde mağdurları ortaya çıkarmaktadır33. Soykırım suçunun mağdurları,
bahsi geçen grupların mensubu olarak algılanıp damgalandıkları ve hedef seçildikleri
için hukuka aykırı eylemlerin muhatabı olmaktadırlar34. Dolayısıyla mağdurların kesin
olarak bu gruplardan herhangi birinin üyesi olup olmaması, suçun faili açısından
önemlidir ancak eğer mağdurlar söz konusu gruplardan birinin üyesi olmasa bile failde
böyle bir algı varsa bu da yeterli kabul edilmektedir.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde dikkat çekici bir
başka mesele de belirtilen grupların “kısmen veya tamamen imhası”nın aranmasıdır.
Sözleşme, grupların tamamen ortadan kaldırılması şartını aramamış, kısmen imhayı da
yeterli bulmuştur. Bu noktada, “kısmen imha” kavramının “tamamen imha” tabiri kadar
kesinlik içermediği görülmektedir. Değişken niteliğine ve değişik ölçütleri akla getirme
ihtimâline binaen, “kısmen” tabiri için nitelik ve nicelik olarak “esaslı ve belirgin” bir
topluluğu, mahkeme kararları çerçevesinde kabul etmek gerekmektedir35. Nicelikten
kast edilen, grubun büyük bölümünün ortadan kaldırılmasıdır. Grubun hedef alınan
kısmıyla hayatta kalanları arasındaki kıyas, önemli bir ölçüttür. Mağdurların sayısı ile
ulaşılmak istenen hedef arasında mantıklı bir oran bulunması hâlinde, “kısmen” tabiri
karşılanmış olacaktır36. Diğer yandan nitelikten anlaşılması gereken ise grubun liderleri,
önde gelen isimleri ve önemli kişileridir. Ayrıca “tamamen imha” tabiri de o grubun
üyelerinin dünyanın her yerinde ortadan kaldırılması olarak anlaşılmamalı, grubun
önemli bir bölümüne yönelmiş olması yeterli kabul edilmelidir37. Dolayısıyla “kısmen
veya tamamen” tabiri, yalnızca rakamların aritmetik özelliğine veya gücüne göre değil
bahsi geçen grupların değişik kıstaslar çerçevesindeki ağırlığına göre tespit edilmektedir.

31 Nina H. B. JORGENSEN, “The Definition of Genocide: Joining the Dots in the Light of Recent Practice”,
International Criminal Law, Volume 1, Issue 3/4, July 2001, s. 290; Alex OBOTE-ODORA, “Complicity in Genocide as Understood Through the ICTR Experience”, International Criminal Law Review, Volume 2, Issue 4, November 2002, s. 397; AKÜN, 2004, s. 57-58; Melda SUR, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Basım Yayım
Dağıtım, İstanbul, 2008, s. 270; KOCA, 2010, s. 10-11. Aynı yönde bkz. Rifat Murat ÖNOK, Tarihî Perspektifiyle
Uluslararası Ceza Divanı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 151.
32 ŞEN, 2010, s. 102; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 534.
33 TOSUN, 1954, s. 429.
34 TOLUNER, 2004, s. 585.
35 Bkz. JORGENSEN, 2001, s. 299-300; AKÜN, 2004, s. 58; ŞEN, 2010, s. 94.
36 Türkkaya ATAÖV, “Savaş Suçları Uluslararası Mahkemesi: Jenosit Oturumu”, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 1968, s. 326. Aynı yönde bkz. JORGENSEN, 2001, s. 302-303.
37 JORGENSEN, 2001, s. 302-303; ŞEN, 2010, s. 94-95, 99.
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3.2. Soykırım Suçunun Unsurları
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre soykırım suçu, iki
unsurdan oluşmaktadır. Soykırım suçunun ilk unsuru olan maddî unsuru (actus reus),
2. maddede sıralanan suç teşkil eden fiiller oluşturmaktadır. İkinci unsur ise manevî
unsur (mens rea) olan kasttır. Manevî unsurdaki kast, bahsi geçen grupları kısmen veya
tamamen ortadan kaldırmaya yönelik özel bir kasttır38. Aşağıda, sırasıyla soykırım
suçunun maddî ve manevî unsurları ele alınacaktır.

3.2.1. Soykırım Suçunun Maddî Unsuru
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinde beş bent
hâlinde sıralanan fiiller, söz konusu gruplara bedenen ve/veya ruhen zarar vermeye
yöneliktir. Bedenî ve/veya ruhî zarar dışındaki millî, dinî, kültürel, sosyolojik, vb.
özelliklere karşı gerçekleştirilen fiiller, soykırım suçunun kapsamına girmemektedir39.
Maddede belirtilen fiiller tüketici niteliktedir. Dolayısıyla söz konusu fiiller dışındaki
eylemler, soykırım suçunu oluşturmamaktadır40.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinde belirtilen
fiiller ele alındığında ilk sırayı, a bendindeki “gruba mensup olanların öldürülmesi”
almaktadır. Soykırım suçunun en açık ve belirgin hâlini bu fiil oluşturmaktadır41. Bu
bentte bahsedilen fiil millî, etnik, ırkî veya dinî gruplardan birine mensup kişilerin
yaşamlarının kasten sona erdirilmesidir. Öldürme fiilinin, ihmalî bir davranışla
gerçekleşmesi durumunda da soykırım suçu işlenmiş olur42.
Sözleşmede bahsedilen fiillerden ikincisi, 2. maddenin b bendinde düzenlenmiş olan
“grup mensuplarında ciddî bedenî ve zihnî zarara sebep olma”dır. Bu fiil, grup üyelerine
ağır bedenî veya ruhî bir zarar verme anlamına gelmektedir. Fail, işlediği fiillerle ağır bir
zarara yol açmalıdır. İşkence, fizikî ve ruhî taciz, cinsel şiddet, tecavüz, zalimane veya
insanlık dışı muamele, sınır dışı etme gibi uygulamalar, maddede belirtilen fiile örnek
teşkil etmektedir43. Ruhî zararı tespit etmek, bedenî zararla mukayese edildiğinde daha
zordur. Ayrıca bazı fiiller, hem bedenî hem de ruhî zarara yol açabilmektedir. Bu sebeple
gerçekleştirilen eylemlerin bedenî veya ruhî bir zarar doğurup doğurmadığı, her olay
için ayrıca incelenmeye muhtaçtır44. Bunun dışında, bu bende konu olan fiillerden doğan
zararın söz konusu grubu yok etmeye elverişli olması da gerekir45.
38 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 175; AKÜN, 2004, s. 58-59; Gündüz AKTAN, “Devletler Hukukuna Göre Ermeni
Sorunu”, Ermeni Sorunu-Temel Bilgi ve Belgeler, (Derleyen: Ömer Engin LÜTEM), Avrasya Stratejik Araştırmaları Merkezi Yayınları, Ankara, 2007, s. 140-141; Malcolm N. SHAW, International Law, Cambridge University
Press, New York, 2008, s. 431.
39 Bkz. KESKİN, 1986, s. 127; AKÜN, 2004, s. 60; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 59; SHAW, 2008, s. 432.
40 SCHABAS, 2009, s. 176; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 59; KOCA, 2010, s. 12.
41

Bkz. AKÜN, 2004, s. 61; SHAW, 2008, s. 433.

42 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 178-180; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 89; KOCA, 2010, s. 13.
43 Bkz. AKÜN, 2004, s. 61; TURHAN, 2005, s. 14; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 90; ŞEN, 2010, s. 117; KOCA, 2010, s. 14.
44 ŞEN, 2010, s. 120, 124.
45 TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 529.
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Soykırım suçunu oluşturan üçüncü fiil, “grubun fizikî varlığını kısmen veya tamamen
ortadan kaldırmaya yönelik olarak kasten yaşam şartlarını değiştirme”dir. 2. maddenin c
bendinde düzenlenmiş olan bu fiil, yaşam koşularının ağırlaştırılması yoluyla yavaş yavaş
yok etmeye dönük bir eylemdir46. Mağdur grubun üyelerinin hayatı ve vücut bütünlüğü
doğrudan saldırıya uğramamakta, dolaylı yollardan yok edilmeye çalışılmaktadır47.
Yaşamın devamını sağlamak üzere yeme-içme, giyinme, temizlik, barınma, sağlık hizmeti,
vb. kaynaklardan yoksun bırakma ve sistematik sürgün, fizikî zahmet, haddinden fazla
çalıştırma gibi yöntemlerle yaşam koşullarını köklü bir şekilde zorlaştıran ya da imkânsız
hâle getiren eylemler, bu kapsama girmektedir. Bu fiilde, neticenin gerçekleşmesi koşulu
aranmamaktadır. Tek tek bireylerin değil bütün bir grubun hedef alındığı bu eylem, ihmalî
surette işlenemez zira tamamen veya kısmen ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmış
yaşam şartları, “yapmama” sonucu ortaya çıkamaz48.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinin d bendinde,
“grup içinde doğumları önlemek amacıyla tedbirler dayatma” fiili yer almaktadır. Nüfus
artışını engellemeye dönük olarak engelleyici tedbirleri içeren bu eylemin kapsamına, bu
amacı gerçekleştirebilecek muhtelif tıbbî müdahaleler girmektedir. “Biyolojik soykırım”
şeklinde nitelendirilen bu fiille izlenen yöntemler aracılığıyla grubun çoğalmasının
önüne geçilerek uzun vadede grubun yok olması amaçlanmaktadır. Kısırlaştırmaya
yönelik ameliyatlar, genetik müdahaleler ve somut olaya göre ilgili grubun sosyolojik
özelliklerinden kaynaklanan daha değişik yöntemler (tecavüz yoluyla gruba mensup
kadınların başka gruba mensup erkekler tarafından kasten hamile bırakılması, zorla
doğum kontrolü, evliliklerin yasaklanması, vb.), uluslararası mahkeme kararları
tarafından d bendi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu tedbirlerin alınması yeterli
olup failin bu amaca ulaşması şart değildir49.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde düzenlenen son fiil, 2.
maddenin e bendindeki “gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletme”dir.
Gruba mensup 18 yaşından küçük kişilerin ailelerinden zorla alınarak mensubu
bulundukları grupla kültürel bağları koparılmaktadır. Bu naklin sonucunda, başka bir
grubun hâkim olduğu ortam içinde yetiş (tiril) en çocukların yeni bir kimlik kazanmalarına
yol açılmaktadır. Bu fiilin kapsamına sadece fizikî zorlama değil, her türlü psikolojik
eziyet, baskı, şiddete uğrama korkusu gibi manevî yöntemler de girmektedir. Zorlama
fiilleriyle çocuklar, doğal ortamlarından alıkonularak yeni bir yaşam alanı içinde yaşama
mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bu fiilde, fizikî imha söz konusu değildir50. Buradaki
46 OBOTE-ODORA, 2002, s. 395; KOCA, 2010, s. 14.
47 TURHAN, 2005, s. 14.
48 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 192, 196; OBOTE-ODORA, 2002, s. 395; AKÜN, 2004, s. 62; DEĞİRMENCİ, 2007,
s. 91-92; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 529-530; ŞEN, 2010, s. 124-126.
49 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 198, 201; OBOTE-ODORA, 2002, s. 395-396; AKÜN, 2004, s. 62-63; TURHAN,
2005, s. 14; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 92-93; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 530; ŞEN, 2010, s. 134-137;
KOCA, 2010, s. 15.
50 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 203-206; AKÜN, 2004, s. 63; KOCA, 2010, s. 16; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 93; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 530-531; ŞEN, 2010, s. 138.
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nakil, süreklilik taşımalıdır. Nakil ve kültürel bağ kopukluğu yoluyla grubun biyolojik
devamlılığı tehlikeye düşürülmektedir51.
2. maddenin e bendindeki “gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletme”
fiiliyle ilgili olarak William A. SCHABAS, Çocuk Hakları Sözleşmesi sebebiyle çocuk
tabirinin 18 yaşından küçükleri kapsadığı yönündeki mutabakatı tam olarak kabul
etmemektedir. Zira SCHABAS, e bendinde düzenlenen eylemin çocukların kendi
kültürel bağlarından koparılması ve farklı bir ortamda yeni bir kimlik kazanması
anlamına geldiğini belirterek, bu eylemin gerçekleşebilmesi için çocukların çok
küçük yaşta ailelerinden ve bulundukları kültürel ortamdan koparılmaları gerektiğini
ifade etmektedir. SCHABAS, yaş grubu itibarıyla 18 yaşına yakın olan çocuklar için
yeni bir kimlik edindirilmesinin oldukça zor olduğu kanaatindedir52. SCHABAS’ın bu
yaklaşımı akla yatkın olmakla birlikte, gözden uzak tutulmaması gereken husus, 2.
maddenin e bendinde yasaklanan fiilin çocuklara zorla başka bir kimlik kazandırmak
olmadığıdır. Bu bentte düzenlenmiş olan fiil, gruba mensup çocukları, kendilerinin ve
yasal temsilcilerinin rızası olmadan bir başka gruba cebren “nakletmek”tir. Dolayısıyla
zorla nakle maruz kalmış ve bahsi geçen gruplardan birine mensup çocukların varlığı
hâlinde, bu fiil gerçekleşmiş olacaktır. Bu çocukların kimlik değiştirip değiştirmediği
2. maddenin e bendinin kapsamı dışındadır. SCHABAS’ın bu yaklaşımı hayatın olağan
akışıyla uyumludur fakat 18 yaşını henüz doldurmamış ya da yakın yaşlardaki çocukların
nakli hâlinde, söz konusu çocuklarda bir kimlik kaybı oluşmasa veya belirgin bir kimlik
değişikliği ortaya çıkmasa dâhi, kendilerinin ve yasal temsilcilerinin rızası dışında bir
nakil sebebiyle bu çocukların Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin
e bendinde belirtilen fiil kapsamında mağdur olarak kabul edilmesi, sözleşmenin lafzı
açısından bakıldığında kanaatimizce mümkün görünmektedir.
Gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletmek fiiliyle ilgili dikkat çekici
bir husus da bu eylemin kültürel bir boyutunun olmasıdır. Her ne kadar soykırım suçu
kapsamında korunan gruplar içinde kültürel gruplar olmasa da 2. maddenin e bendinde
düzenlenen “gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletme” fiili aslında,
bahsi geçen grupların kültürel kimliğini korumaya yöneliktir53. Dolayısıyla sözleşme, en
azından 18 yaşından küçükler açısından kültürel kimliği de kapsamına almıştır. Ayrı ve
bağımsız bir varlık olarak koruma altına alınmamış kültürel grupların eksikliği, bu yolla
bir ölçüde giderilmiş olmaktadır.

3.2.2. Soykırım Suçunun Manevî Unsuru
Soykırım suçunu oluşturan eylemler, yalnızca kasten gerçekleşebilir. Bu suçun taksirle
işlenmesi söz konusu olmaz 54 ancak bu eylemlerin genel kastın unsurları olan bilerek
51

TURHAN, 2005, s. 14.

52 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 203.
53 VERDIRAME, 2000, s. 595. SCHABAS, sözleşme kapsamına kültürel grupların girmesini kesin olarak reddeden tarafların böyle bir hükmü sonradan kabul ettiklerini belirterek bu durumu, bir “muamma” olarak nitelendirmektedir. Bkz. SCHABAS, 2009, s. 203.
54 TURHAN, 2005, s. 14; Çetin ARSLAN, “Soykırım Suçu (5237 Sayılı TCK md. 76) ”, Türkiye Noterler Birliği
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ve isteyerek yapılması, soykırım suçu açısından kastın varlığına tek başına delalet
etmez. Bu suç için daha ileri ve gelişmiş özel bir kast (dolus specialis) gereklidir 55 .
Özel kast, soykırım suçunun gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için aranan katı bir
koşuldur. Söz konusu gruplardan birinin kısmen veya tamamen, ayrı ve belirgin bir
varlık olarak yok edilmesi niyeti, mutlak surette ispatlanmalıdır 56 . Fail, “soykırım
yapmaya yönelik özel bir kast”la hareket etmeli; soykırım suçuyla ilgili özel bir plan
yapmış olmalıdır. Bu özel planla birlikte soykırımın gerçekleşmesi, soykırım suçunun
ispatı bakımından önem taşımaktadır 57. Soykırım suçu için aranan bu özel kast, hem
bu suçun varlık sebebi hem de benzer maddî unsurları taşıyan diğer uluslararası
hukuk suçlarından ayıran özelliğidir 58 . Özel kast, kasten işlenen bu suçun anahtar
ve ayırıcı unsurudur. Soykırım suçunda bu özel kastın ispatlanamaması durumunda,
işlenen fiiller soykırım olarak değerlendirilemez 59. İşlenen fiillerin tamamında bu
özel kastın varlığı gereklidir. Ayrıca bu özel kast, fiiller işlenmeye başlanmadan önce
kararlaştırılmış olmalıdır60.
Soykırım suçunda fail sadece bahsi geçen gruplara mensup kişileri imha maksadıyla
değil aynı zamanda söz konusu grubun gelecek nesillerini de yok etmeye yönelik eylemler
içine girmektedir. Bu sebeple grubu yok etme kastı dışında, grubun üyelerine yönelik
gerçekleştirilen eylemlerde mağdurlar, sırf ilgili grubun üyesi olmaları münasebetiyle
hedef seçilmiş olmalıdırlar61. Burada, mağdurların kişiliği değil bahsi geçen gruplara
aidiyeti önem taşımaktadır62. İmha etme özel kastı, grubun bağımsız ve ayrı kimliğini yok
etmeye yönelik olmalıdır. Genel olarak grubun kültürel özelliklerini ortadan kaldırmaya
yönelik eylemler, soykırım suçu kapsamına girmez63. Eğer kast unsurunda, bu gruplara
Hukuk Dergisi, Sayı: 126, 15 Mayıs 2005, s. 130; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 94; ŞEN, 2010, s. 143; KOCA, 2010, s.
18.
55 TOSUN, 1954, s. 429; KESKİN, 1986, s. 127; JORGENSEN, 2001, s. 313; AKÜN, 2004, s. 59; TURHAN,
2005, s. 15; ŞEN, 2010, s. 143; KOCAOĞLU, 2010, s. 153; Şeref ÜNAL, Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni
Sorunu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2011, s. 380.
56 Nina H. B. JORGENSEN, “Genocide as a Fact of Common Knowledge”, The International and Comparative
Law Quarterly, Volume 56, No. 4, October 2007, s. 886. Aynı yönde bkz. SCHABAS, 2009, s. 256-257.
57 Erdem İlker MUTLU, “Uluslararası Hukukta Soykırım Kavramı”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu (Editörler: Bülent BAKAR / Necdet ÖZTÜRK / Süleyman BEYOĞLU), IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul, 2007, s. 429-430.
58 TOLUNER, 2004, s. 585; Gökçen ALPKAYA, Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Turhan
Kitabevi, 2002, Ankara, s. 125; ARSLAN, 2005, s. 130; ÖNOK, 2003, s. 151; AUST, 2005, s. 270; ÜNAL, 2011, s.
380.
59 Bkz. JORGENSEN, 2001, s. 292; Alexander ZAHAR, “Command Responsibility of Civilian Superiors for Genocide”, Leiden Journal of International Law, Volume 14, Issue 03, September 2001, s. 593; OBOTE-ODORA,
2002, s. 382, 408; ŞEN, 2010, s. 144.
60 MUTLU, 2007, s. 430; TURHAN, 2006, s. 49.
61 AKÜN, 2004, s. 60. Benzer yönde bkz. ALPKAYA, 2002, s. 125-126; AKTAN, 2007, s. 143; ASLAN, 2007, s.
67.
62 JORGENSEN, 2001, s. 307; ARSLAN, 2005, s. 129; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 536; ÜNAL, 2011,
s. 380.
63 Bkz. JORGENSEN, 2001, s. 292; Devrim AYDIN, “Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi”, Ankara Üniver-
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yönelik özel kast bulunmazsa mağdurların bu gruplardan birinin üyeleri olması bile
soykırım suçunu oluşturmaya yetmez. Bu durumda suçun niteliği değişir64.
Fail, soykırım suçu için aranan özel kastla hareket etmelidir ancak suçun oluşması
için hedeflenen maksada ulaşmak şart değildir. Failin bu amaçla hareket etmesi
yeterlidir65. Öte yandan özel kast, doğrudan doğruya işlenen fillere yönelik olmalı ve
fillerle özel kast arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Ayrıca, normal şartlar altında, fiillerin
doğrudan yok etme amacını sağlamaya elverişli olması da gereklidir66.

3.3. Soykırım Suçunda Cezalandırılacak Eylemler
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 3. maddesinde,
cezalandırılacak eylemler sıralanmıştır. Maddede bu eylemler soykırımda bulunmak,
soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak, soykırımı doğrudan ve açık bir şekilde
kışkırtmak, soykırıma teşebbüs etmek ve soykırıma iştirak etmek şeklinde beş bent
hâlinde belirtilmiştir. Maddeden anlaşıldığı üzere, sadece 2. maddede sıralanan fiilleri
doğrudan gerçekleştirmek değil aynı zamanda bu suça teşebbüs ve iştirak gibi suç
tipleri de cezalandırılacak eylemler kapsamındadır.
2. ve 3. madde birlikte değerlendirildiğinde, soykırım suçunu teşkil eden maddî
hareketlerin bazıları için neticenin gerçekleşmesi aranırken, bazıları içinse böyle bir
koşul söz konusu değildir. Örneğin öldürme, bedenî ve ruhî zarar fiillerinde neticenin
gerçekleşmesi gerekirken; grup içi doğumlara engel olmak ve grubun yaşam şartlarının
kötüleştirilmesi eylemlerinde neticenin ortaya çıkmış olmasına gerek yoktur. Dolayısıyla
neticenin gerçekleşmesi gereken durumlarda teşebbüs mümkündür ancak neticenin
aranmadığı fiillerde teşebbüs söz konusu olamaz67.
3. maddede açıkça belirtildiği üzere, soykırıma iştirak etmek de cezalandırılacak
eylemler arasındadır. Soykırıma iştirakte dikkat edilmesi gereken ilk husus, soykırım
suçunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan, söz konusu gruplardan birini kısmen veya
tamamen yok etmeye yönelik özel kastın ispatıdır. Bu hususun her türlü şüpheden uzak
bir şekilde ortaya çıkmasından sonra, soykırım suçuna iştirakin varlığı araştırılabilir68.
Öte yandan, iştirak müessesi zaman zaman ikincil bir niteliğe sahip gözükse de soykırım
suçu açısından böyle bir değerlendirme yapmak doğru olmaz çünkü soykırımda
iştirak, genellikle suçun arka planı açısından asıl faili tespit etmek bakımından son
sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı 4, 2002, s. 161; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 94. AYDIN’a göre sözleşmede belirtilen gruplara, kültürel özelliklerinin unutulması amacıyla fizikî ve manevî şiddet uygulanması ise
soykırım suçu olarak kabul edilir. Bkz. AYDIN, 2002, s. 161.
64 TOSUN, 1954, s. 429-430. Benzer yönde bkz. ÖNOK, 2003, s. 152; Ezeli AZARKAN, “Uluslararası Hukukta
İnsanlığa Karşı Suçlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 3, 2003, s. 280; Pulat
TACAR, “Soykırım İddiaları Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlığın Çözüm Yolları Konusunda Düşünceler”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 1, Sayı 1, Kış 2007, s. 129; KOCAOĞLU, 2010, s. 153.
65 DEĞİRMENCİ, 2007, s. 95; TURHAN, 2006, s. 49; KOCA, 2010, s. 18.
66 ÜNAL, 2011, s. 381.
67 Bkz. SCHABAS, 2009, s. 177; OBOTE-ODORA, 2002, s. 385-386; DEĞİRMENCİ, 2007, s. 102; TEZCAN /
ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 540; KOCA, 2010, s. 22.
68 OBOTE-ODORA, 2002, s. 380, 397.
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derece önemlidir69. Zira 3. maddenin e bendinde düzenlenen soykırıma iştirak siyasî,
askerî veya toplumsal düzlemde sorumlu olanları kapsayan bir niteliğe sahiptir. Bu
zeminde sorumlu olanlar genellikle suçun organize edilmesinden, icrasından ve
benzeri faaliyetlerden sorumlu kişilerdir70. Bir başka husus da soykırım suçuna katılan
failin işlenen bütün suçlara iştirak etmesinin şart olmaması ve bu eylemlerden birine
katılmasının yeterli olmasıdır. Ayrıca, soykırım suçunu açıkça ve doğrudan kışkırtmak
da suç kabul edildiğinden soykırım suçunun icrasına başlanmamış olsa bile aleni ve
doğrudan tahrik de cezalandırılmayı gerektirir71.

3.4. Soykırım Suçunda Sorumluluk
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi açısından bakıldığında iki tür
sorumluluk söz konusudur. Bunlardan ilki, 4. madde kapsamına giren gerçek kişilerin
sorumluluğudur. İkinci sorumluluk hâli ise devletlerin sorumluluğunu düzenleyen 9.
maddede yer almaktadır.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 4. maddesi, soykırım
suçundan sorumlu tutulabilecek gerçek kişileri düzenlemektedir. “Kişilerin
Cezalandırılması” başlıklı bu maddeye göre soykırım suçunu veya 3. maddede belirtilen
eylemlerden herhangi birini gerçekleştiren kişiler cezalandırılırlar. Bu kişilerin anayasaya
göre yetkili yönetici veya kamu görevlisi ya da özel kişi olması, cezalandırmaya engel
teşkil etmemektedir.
4. maddeye bakıldığında suçun faili, sayma yoluyla sınırlandırılmamış ve failde
herhangi bir özellik aranmamıştır. Devlet gücünü kullanan yönetici, asker, polis gibi
kamu görevlilerinin yanında paramiliter birliklerin, gerilla gruplarının, terör örgütlerinin
mensupları gibi özel kişiler de bu suçu işleyebilirler. Dolayısıyla herkes bu suçun faili
olabilir72. Soykırım suçunda, yargılanabilirlik ve cezalandırabilirlik açısından failin
makamının veya görevinin herhangi bir önemi yoktur73. Fail gerçek kişidir ve sorumluluk
da şahsî sorumluluktur. Üst makamların emrini yerini getirmiş olmak, faili soykırım suçu
açısından sorumluluktan kurtarmaz74. Sorumluluk açısından ast-üst ilişkisi, hukukî ya
da fiilî olabilir. Öte yandan üst sıfatını taşıyan kişi açısından sorumluluk, hem şahsen
gerçekleşebilir hem de üst olmaktan kaynaklanabilir. Ayrıca üst, asker ya da sivil
olabilir75.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 9. maddesi ise devletlerin
sorumluluğunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre, sözleşmeye taraf olan devletler
arasında sözleşmenin yorumlanmasında, uygulanmasında ya da yerine getirilmesinde ve
69 SCHABAS, 2009, s. 307.
70 OBOTE-ODORA, 2002, 378-379.
71

Bkz. KESKİN, 1986, s. 128; TEZCAN / ERDEM / ÖNOK, 2009, s. 541; KOCA, 2010, s. 23-24.

72 Bkz. DEĞİRMENCİ, 2007, s. 79; SUR, 2008, s. 270; ŞEN, 2010, s. 204; KOCA, 2010, s. 10.
73 AUST, 2005, s. 271; KOCAOĞLU, 2010, s. 145.
74 KESKİN, 1986, s. 128.
75 ŞEN, 2010, s. 205.
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ayrıca 2. maddede belirtilen soykırım oluşturan fiillerle ve 3. maddedeki eylemlerle ilgili
olarak bir devletin sorumluluğu kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığa taraf olan
devletlerden birinin talebi üzerine konu, Uluslararası Adalet Divanı’na taşınabilir. Böyle bir
durumda Uluslararası Adalet Divanı, konuyu hukukî bir uyuşmazlık çerçevesinde çözecektir76.
Uluslararası Adalet Divanı’na verilen bu yetkiyle devletlere tek taraflı bir başvuru yapma
imkânı tanınmıştır ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, Uluslararası Adalet
Divanı’nın gerçek kişiler için yargılama mercii olarak kabul edilmemiş olmasıdır. Divan,
devletler arasındaki uyuşmazlığı inceler ve 9. madde kapsamındaki bu incelemede, sadece
hukukî nitelemeyi yapmakla yetkilidir77. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı, Bosna-Hersek’in
başvurusunu kabul etmiş ve Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
çerçevesinde yargı yetkisi olduğunu belirterek Bosna-Hersek ile Sırbistan-Karadağ
devletleri arasında yargılama yapmıştır. Bu yargılama, bir devletin (Sırbistan-Karadağ)
sözleşme çerçevesinde soykırımla itham edildiği ilk dava niteliğindedir78.
Soykırım suçunun niteliği ve koruduğu menfaat değerlendirildiğinde, bütün
uluslararası toplumun korunması ve kamu düzeninin sağlanması esas alınmaktadır. Bu
sebeple soykırım suçu açısından hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı söz konusu olamaz.
Meşru müdafaa, ızdırar hâli, hakkın icrası, kanun hükmünü yerine getirme gibi hukuka
uygunluk sebepleri ile savaş hâli, ülke savunması, amirin emri gibi durumlar da soykırım
suçunda sorumluluğu ortadan kaldırmaz79. Ayrıca, sorumluluğu ortadan kaldırmayan bir
başka mesele de zamanaşımına ilişkindir. 26.11.1968 tarihinde imzalanan ve 11.11.1970’de
yürürlüğe giren “Savaş Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Yasal Zamanaşımı
Kısıtlamalarının Uygulanmaması Sözleşmesi” uyarınca, soykırım suçlarının soruşturulması
ve kovuşturulması esnasında zamanaşımı dikkate alınmayacaktır80. Bu sebeple Savaş
Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Yasal Zamanaşımı Kısıtlamalarının Uygulanmaması
Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ya da sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte
devam eden soykırım suçuna yönelik eylemlerin soruşturulmasında ve kovuşturulmasında
zamanaşımı sürelerinin uygulanması söz konusu olamayacaktır.

4. Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin Hocalı
Katliamına Uygulanması
Bu bölümde, Yukarı Karabağ sorunu çerçevesinde gerçekleşen vahşetlerden biri olan
ve 25-26 Şubat 1992 tarihleri arasında meydana gelen Hocalı katliamı, 09.12.1948 tarihli
76 DOĞAN, 2013, s. 365.
77 SUR, 2008, s. 270-271.
78 Söz konusu dava sonucunda Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ve Sırbistan-Karadağ devletinin
soykırımı önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle sorumlu tutulduğu kararın
tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf, (Erişim Tarihi: 01.02.2014). Kararın Türkçe özeti için bkz. Verda Neslihan AKÜN, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’nin Uygulanmasına İlişkin Dava (26 Şubat 2007 Tarihli Karar) ”, Milletlerarası
Adalet Divanı Kararları (1990-2007), Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008, s. 24-37.
79 ŞEN, 2010, s. 211; KOCA, 2010, s. 22.
80 Sözleşmenin tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://treaties.un.org/doc/publication/
UNTS/Volume%20754/v754.pdf, (Erişim Tarihi: 01.02.2014).
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Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi açısından, aşağıdaki alt başlıklar
esas alınarak incelenecektir.

4.1. Taraf Olma Ehliyeti
Hocalı katliamı, Yukarı Karabağ Bölgesi içinde gerçekleşmiştir. Katliama maruz kalan
kitle, Azerbaycan vatandaşıdır. Saldırıyı yapanlar ise Ermenistan devleti askerî birlikleri
ve Yukarı Karabağ’da yaşayan Ermenilerdir. Ermenistan devleti, kendi askerî birliklerinin
Hocalı’da yer almadığını belirtse de BM Güvenlik Konseyi kararlarından da anlaşıldığı üzere,
Ermenistan devleti ordusuna bağlı birlikler, Yukarı Karabağ’daki silahlı Ermeni gruplarla
birlikte hareket etmişlerdir. Saldırıyı yapanların idarî, malî, askerî ve siyasî açılardan resmî
ve/veya gayrıresmî olarak Ermenistan devletine bağlı olduğu anlaşıldığına ve BM Güvenlik
Konseyi kararlarında da bu hususa işaret edildiğine göre Ermenistan’ın Hocalı’da söz
konusu eylemleri gerçekleştirenler üzerinde etkin denetimi olduğu görülmektedir.81
Etkin denetimle ilgili bir başka veri de Yukarı Karabağ’daki silahlı Ermeni birliklerinde
üst düzey görev yapan kişilerin daha sonra Ermenistan devletinin yöneticileri
olmalarıdır. Robert KOÇARYAN, Serj SARKİSYAN ve Samvel BABAYAN gibi Yukarı
Karabağ’daki Ermenilere komuta eden kimseler, ilerleyen süreçte Ermenistan devletinde
devlet başkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve genel kurmay başkanlığı gibi görevlerde
bulunmuşlardır82. Öte yandan, Karabağ sorunuyla ilgili olarak devam eden görüşmelerde
Ermenistan’ın taraf sıfatıyla yer alması, bu sorun kapsamında ortaya çıkmış Hocalı
katliamından Ermenistan’ın soyutlanmasına imkân tanımamaktadır. Bu durumda
mağdurlar Azerbaycan vatandaşları, failler ise Ermenistan vatandaşı olan Ermenistan
askerî görevlileri, Azerbaycan vatandaşı olan Yukarı Karabağ’daki Ermeniler ve 366.
Motorize Alay bünyesinde görev yapan Ruslardır83. Dolayısıyla Soykırımın Önlenmesi
81 Bir devletin toprakları dışında da etkin denetim mekanizmasına sahip olması yönünde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ’nin içtihatları bulunmaktadır. Güney Kıbrıslı Rum Bayan Titiana LOIZIDOU tarafından
22 Temmuz 1989’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan davada AİHM, Türkiye’nin itirazlarını dikkate
almayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında Türkiye’nin etkin denetimi olduğuna karar vermiş ve
Türkiye’yi davalı olarak kabul etmiştir. Bu davada Türkiye’yi tazminata mahkûm eden AİHM, bir başka Rum Bayan Myra XENIDES-ARESTIS tarafından 4 Kasım 1998’de yine Türkiye aleyhine açılan davada da “etkin denetim
mekanizması”yla ilgili LOIZIDOU kararına atıf yaparak içtihadını tekrarlamış ve Türkiye’yi davalı kabul ederek
Türkiye aleyhine tazminata hükmetmiştir. AİHM bu kararları verirken, Türkiye’nin ileri sürdüğü ve AİHM’nin yargı yetkisini kabul ederken Türkiye’nin beyan ettiği “kendi ulusal sınırları içindeki olaylarla sınırlı olma” itirazını
dikkate almamıştır. AİHM’nin LOIZIDOU ve ARESTIS davalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için örnek olarak bkz. Bahadır
Bumin ÖZARSLAN, Uluslararası Hukuk Açısından Kıbrıs Sorunu ve Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı, IQ Kültür
Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 196-205. Hocalı’ya saldıranların idarî, malî, askerî ve siyasî bakımdan Ermenistan ile organik bağları hususunda, aynı yönde bkz. ABDULLAHZADE, 2013, s. 284-285
82 Bkz. ABDULLAHZADE, 2013, s. 284
83 366. Motorize Alay, SSCB döneminden kalma askerî bir birliktir. Çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bu
birlik, SSCB’nin dağılmasından sonra bölgede görev yapmaya devam eden tek Rus birliğidir. Rusya, bu birlikte
bulunan Rus askerlerinin “gönüllü” veya “paralı asker” sıfatıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta
bulunmuş olabileceklerini ancak bu durumun Rusya’nın savaşta taraf olarak kabul edilmesine yol açmayacağını iddia etmektedir. Nitekim Rusya, Hocalı katliamından sonra bu birliğin dağıtıldığını ilân etmiştir. Öte yandan
birlikteki Ermeni askerler, bütün silahlarıyla birlikte Ermenistan Ordusu ve Yukarı Karabağ Ermenileri saflarına
dâhil olarak Hocalı katliamına katılmışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İŞYAR, 2004, s. 411-417.
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ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne taraf olma bakımından ele alınması gereken
devletler, Azerbaycan ve Ermenistan’dır. Azerbaycan 16.08.1996 tarihinde, Ermenistan
ise 23.06.1993’te sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sebeple Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi hem Azerbaycan’ı hem de Ermenistan’ı bağlar84.
Taraf olma ehliyeti açısından akla gelebilecek bir başka husus da hem Azerbaycan’ın
hem de Ermenistan’ın Hocalı’da gerçekleşen katliamdan sonra, Soykırımın Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’ne taraf olmasıdır. Bu durum, Azerbaycan ve Ermenistan
açısından soykırım suçundan sorumlu tutulmamayı sağlamaz. Zira bu suç, uluslararası
toplum ve uluslararası ceza mahkemeleri tarafından örf-âdet hukuku kapsamında
kabul edilmektedir. Ayrıca soykırım suçu, emredici kurallara (jus cogens) aykırılık teşkil
ettiği gibi uluslararası toplumun her üyesine sorumluluk getiren ve herkese karşı ileri
sürülebilen bir etkiye (erga omnes) sahiptir. Uluslararası toplum üyelerinin soykırım
suçuyla bağlı olması için akdî bir yükümlülük altına girmiş olmaları şart değildir85.

4.2. Yargılama Yetkisi
Yukarı Karabağ Bölgesi içinde stratejik bir öneme sahip olan Hocalı, coğrafî olarak
Azerbaycan toprakları içinde yer almaktadır. Hocalı’ya yönelik saldırıların başladığı
andan günümüze kadar geçen süre içinde, BM Güvenlik Konseyi’nin yukarıda
bahsedilen kararlarından da anlaşılacağı üzere, Yukarı Karabağ Bölgesi Ermenistan’ın
işgali altındadır. Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 6. maddesi
uyarınca, soykırım suçunu gerçekleştirdiği iddiasıyla suç isnadında bulunulan kimseler,
suçun işlendiği devletin yetkili yargı organları önünde veya tarafların yargılama yetkisini
kabul etmesi durumunda, uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanırlar. Bu
durumda, soykırım suçunun işlendiği iddia edilen Hocalı, Azerbaycan toprakları içinde
bulunduğuna göre, yargılama yapma yetkisi öncelikle Azerbaycan mahkemelerine
aittir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir mutabakat olması hâlinde ise 6. maddede
belirtildiği üzere, uluslararası bir ceza mahkemesi de yetkili kılınabilir. Tarafların Yukarı
Karabağ sorunuyla ilgili herhangi bir zeminde ilerleme kaydedemediği düşünüldüğünde,
bu son ihtimâlin hayata geçmesi, oldukça düşüktür.
Yargılama yetkisi kapsamında belirtilmesi gereken bir başka husus da Uluslararası
Adalet Divanı’nın yetkisidir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, Soykırımın Önlenmesi
ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca bir devletin sorumluluğu
kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda, sözleşmeye taraf olan devletlerden birinin başvurusu
üzerine, Uluslararası Adalet Divanı 9. madde çerçevesinde bir yargılama yapabilmektedir.
Bu sebeple Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın sözleşmeye taraf olmasından mütevellit,
84 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin listesi için bkz. BM Resmî
İnternet Sayfası, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? src = IND&mtdsg_no = IV-1&chapter =
4&lang = en, (Erişim Tarihi: 01.02.2014).
85 Soykırım suçunun bu manadaki hukukî niteliğiyle ilgili olarak bkz. SCHABAS, 2009, s. 4, 114, 119, 152-153,
163-165, 511-512, 526, 562, 570-571, 631-632; AKÜN, 2004, s. 55-56; MUTLU, 2007, s. 426-427; ŞEN, 2010, s.
42-56; KOCA, 2010, s. 8-9; KOCAOĞLU, 2010, s. 155-157; Serena FORLATTI, “The Legal Obligation to Prevent
Genocide: Bosnia v Serbia and Beyond”, XXXI Polish Yearbook of International Law, Warszawa, Polish Academy Of Sciences Institute of Law Studies, 2012, s. 193-194, 205.
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Azerbaycan’ın Uluslararası Adalet Divanı’na 9. madde kapsamında başvuru yapma
hakkı bulunmaktadır.

4.3. Zaman Bakımından Yetki
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 09.12.1948 tarihinde imzalanmış
ve 12.01.1951’de uluslararası hukuk açısından yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede aksine bir
hüküm bulunmadığından bu sözleşme, Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 28.
maddesi uyarınca86, yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanır87. Hocalı katliamı
25-26 Şubat 1992 tarihlerinde gerçekleştiğinden, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi, Hocalı’da gerçekleşen fiillere uygulanabilir. Öte yandan, 26.11.1968 tarihinde
imzalanan ve 11.11.1970’de yürürlüğe giren Savaş Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Yasal
Zamanaşımı Kısıtlamalarının Uygulanmaması Sözleşmesi’ne göre, soykırım suçlarının
soruşturulması ve kovuşturulması sırasında zamanaşımı dikkate alınmayacağından, Hocalı
katliamıyla ilgili olarak zamanaşımı iddiası da ileri sürülemeyecektir.

4.4. Hocalı’da İşlenen Fiillerin Soykırım Suçunun Unsurları Bakımından
Değerlendirilmesi
4.4.1. Maddi Unsur
Hocalı’da işlenen fiiller, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2.
maddesinde beş bent hâlinde sıralanan fiillerden ilk üçüne uymaktadır. Bunlardan ilki, 2.
maddenin a bendinde yer alan “grup üyelerinin öldürülmesi”, eylemidir. Yukarıda, Hocalı
katliamıyla ilgili olarak belirtilen veriler ve deliller ışığında, 613 kişinin öldürüldüğü
bilinmektedir. Soykırım suçunun en açık ve belirgin hâli olan öldürme fiilinin bilerek
ve isteyerek gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır zira bu sayıda insanı taksirle öldürmek,
hayatın olağan akışına uygun değildir.
Sözleşmenin 2. maddesinin b bendinde düzenlenen “grup mensuplarında ciddî
bedenî ve zihnî zarara sebep olma” fiili de Hocalı’da gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda
487 kişi sakat kalmış, 1275 kişi ise alıkonulmuştur. Ayrıca Hocalı sakinleri işkenceye,
fizikî ve ruhî tacize, tecavüze ve pek çok insanlık dışı muameleye maruz kalmışlardır.
Sakat bırakılanlarda ve fizikî müdahaleye muhatap olanlarda ortaya ciddi bedenî
tahribat çıkmıştır. Alıkonulan şahıslardan serbest bırakılanlar ile ruhî tacize ve tecavüze
uğrayanlar için ise için ciddi bir ruhî çöküntü gerçekleşmesi hayatın olağan akışı içinde
normal karşılanmalıdır. Gerçekleştirilen fiillerin pek çoğu, hem bedenî hem de ruhî
zarara yol açmıştır. Öte yandan, alıkonulanların bir kısmının akıbetinin aradan geçen
yirmi yıldan fazla süreye rağmen hâlâ belirsiz olması ise Hocalı sakinlerinin ve genel
olarak Azerbaycan Türklerinin psikolojik durumunu ciddi surette etkileyecek niteliktedir.
86 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin tam metni için bkz. BM Resmî İnternet Sayfası, http://untreaty.
un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, (Erişim Tarihi: 01.02.2014). Türkçe metin
için bkz. GÜNDÜZ, 2003, s. 184-208.
87 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanmasıyla ve geriye yürüyememesiyle ilgili olarak bkz. DOĞAN, 2013, s. 415-425; SCHABAS, 2009, s. 639640.
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Hocalı’da meydana gelen fiillerle ilgili Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’nde belirtilen eylemlere uyan son husus, 2. maddenin c bendinde belirtilen
“grubun fizikî varlığını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak kasten
yaşam şartlarını değiştirmek”tir. Hocalı katliamının gerçekleştiği tarihten yaklaşık beş
ay önce başlamak üzere, Hocalı sakinleri Ermeni birliklerinin değişik uygulamalarına
maruz kalmıştır. Ekim 1991’den itibaren silahlı abluka altında olan Hocalı’da, katliamın
gerçekleştiği 25-26 Şubat 1992 tarihine kadar ulaşım imkânı kısıtlanmış; yiyecek, yakıt,
vb. temel ihtiyaç maddeleri ikmâli engellenmiş; ayrıca bu süre zarfında her gün ağır
bombardıman gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlerle Hocalı sakinleri için yaşam koşulları
ağırlaştırılmış, doğrudan gerçekleştirilen eylemlerin yanı sıra dolaylı yollarla da yok
etmeye yönelik sistematik bir faaliyette bulunulmuştur. Yaşam şartlarının köklü bir
şekilde değiştirilmesi ve hatta imkânsız hâle getirilmesi, söz konusu olmuştur.
Maddî unsur çerçevesinde belirtilmesi gereken bir diğer husus da devletlerin
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde, soykırımı önleme
ve bu suçu işleyenleri cezalandırma yükümlülüğünün de bulunmasıdır. Uluslararası
Adalet Divanı’nın yukarıda bahsedilen Bosna-Hersek ile Sırbistan-Karadağ arasındaki
yargılama sonucunda verdiği kararda da belirtildiği üzere, sözleşmenin ihlâli, sadece
sözleşmede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini değil aynı zamanda bu fiillerin
gerçekleştirilmesinin önlenmesini ve bu fiilleri gerçekleştirenleri cezalandırmayı da
kapsamaktadır. Dolayısıyla devletler için “yapmama, yapılmasını önleme ve yapılanı
cezalandırma” yükümlülükleri söz konusudur. Bu kapsamda Ermenistan, etkin denetimi
altında bulunan faillerin gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak yaklaşık beş ay boyunca
herhangi bir önleyici tedbir almamış; Hocalı’da sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen
fiillerin işlenmesi esnasında, eylemlerin sona erdirilmesine yönelik hiçbir irade beyanında
bulunmamıştır. Ayrıca Ermenistan, bu fiilleri gerçekleştirenlerle ilgili kovuşturma
yapmamış ve dolayısıyla failleri cezalandırma yoluna gitmemiştir. Bu sebeple Ermenistan,
soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması yükümlülüğünü de ihlâl etmiştir.

4.4.2. Manevî Unsur
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde düzenlenmiş olan soykırım
suçunun gerçekleşmesinde kilit rolü, suçun manevî unsuru oluşturmaktadır. Yukarıda
ele alındığı üzere, soykırım suçunun kabul edilebilmesi için sözleşmede belirtilen
fiillerin millî, etnik, dinî veya ırkî bir grubun kısmen veya tamamen yok edilmesi
niyetiyle gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu grup mensuplarına yönelik eylemler, grup
üyelerinin kişiliğinden değil mağdurların ilgili gruplardan birine mensup olmasından
kaynaklanmalıdır. Ayrıca, imha etme kastının grubun varlığını/kimliğini ortadan
kaldırmaya yönelik olması da gerekmektedir. Dolayısıyla, sıralanan özelliklere sahip
bu özel kast yoksa veya ispatlanamıyorsa soykırım suçunun işlendiğinin kabul edilmesi
mümkün olmayacaktır.
Hocalı’da gerçekleştirilen fiillerin mağdurlarına bakıldığında, öncelikle mağdurların
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde belirtilen gruplardan birinin
üyesi olup olmadığı incelenmelidir. Bu fiillere maruz kalanların Azerbaycan Türkleri
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olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ermenilerin saldırıları etnik ve millî bir gruba yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak ele alınması gereken husus, mağdurların
kısmen veya tamamen imha edilmiş olması ölçütünü karşılayıp karşılamadığıdır.
Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken ilk husus söz konusu fiillerin mağdurlarının
Hocalı sınırları içinde yaşayıp yaşamadıklarıdır. Kısmen veya tamamen imha edilmiş
olmanın ölçüsü, Hocalı’nın resmî sınırları içinde yaşayan halk dikkate alınarak tayin
edilecektir. Bu noktadan bakıldığında, mağdurların tamamının Hocalı sakini olduğu
ve gerçekleştirilen eylemlerin Hocalı sınırları içinde meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Bir diğer husus, Hocalı sakinlerinin kısmen veya tamamen yok edilip edilmediğidir.
Hocalı’da yaşayanların tamamı yok edilmemiştir. Bununla birlikte, Hocalı’nın uzun
süre abluka altında tutulduğu, yaşam şartlarının ağırlaştırıldığı ve hayatta kalmanın
kademe kademe imkânsızlaştırıldığı göz önüne alındığında, Soykırımın Önlenmesi
ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde aranan “tamamen imha”ya yönelik eylemlerin
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, sözleşmede belirtilen “kısmen imha” ölçütü
ele alındığında, Hocalı’da öldürülenlerin; sakat bırakılanların; alıkonulup kaçırılanların;
işkenceye, ruhî ve bedenî tacize muhatap olanların ve sözleşmede belirtilen benzeri
eylemlere maruz kalanların sayısı belirleyici olacaktır. Hocalı’da gerçekleştirilen bu
fiillerin mağdurlarının sayısı, Hocalı nüfusunun ezici bir çoğunluğuna denk gelmektedir ki
bu da kısmen veya tamamen imha şartının gerçekleştiği yönünde bir kanaat oluşmasına
yol açmaktadır. Zira Hocalı’nın o tarihteki nüfusu, 11.356’dır ancak Ermeni saldırılarının
başlamasından sonra bölgede yaşayan Türkler, aşama aşama Hocalı’yı terk etmişlerdir.
Olay gecesi Hocalı’da yaşayan Türklerin nüfusu, yaklaşık 3.000’dir88. Hocalı’da yaklaşık
beş aylık bir süre boyunca gerçekleştirilen eylemler, Hocalı’yı haritadan silmeye yönelik
bir amacın olduğu kanaatini uyandırmaktadır.
Soykırım suçunun manevî unsuru bakımından ele alınması gereken son ve en
önemli husus ise bir grubu kısmen veya tamamen imha etme kastının ispatıdır. Yani,
Hocalı’da yaşayan Türklerin millî ve etnik bir grubun mensubu olmaları münasebetiyle
kısmen veya tamamen imha edilmesine yönelik niyetin varlığıdır. Bu niyetin varlığını
gösteren en önemli hususlardan biri, bahsi geçen fiillerin planlı ve sistematik bir şekilde
işlenmiş olması; diğeri ise failin ikrarıdır. Fiillerin planlı ve sistematik bir şekilde hayata
geçirildiğini söylemek, Hocalı’da gerçekleşen eylemler bakımından mümkündür. Zira
Hocalı’da Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2. maddesinin ilk
üç bendinde yer alan fiiller, yaklaşık beş ay boyunca aşama aşama hayata geçirilmiştir.
Silahlı ablukayla başlayan eylemler, Hocalı’ya giriş-çıkışın engellenmesiyle devam etmiş;
temel ihtiyaç maddelerinin bitmesiyle ve ikmâl imkânlarının engellenmesiyle sonuçlanan
uygulamalara yol açmıştır. Hocalı’da yaşayan sivillerin yaşam şartlarının ağırlaştırılması
suretiyle yok edilmesine yönelik bu eylemler, uzun bir süreye yayıldığı için burada planlı
bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 25 Şubat 1992 gecesi başlayan ve ertesi
gün devam eden öldürme, sakat bırakma, işkence yapma, ruhî ve fizikî tacizde bulunma,
88 Hocalı’nın nüfusuyla ilgili olarak bkz. Sinan OĞAN, “Yüzyılın Dramı Azerbaycan’da Göçmen (Kaçkın) Sorunu”, Avrasya Dosyası-Azerbaycan Özel, Cilt 7, Sayı 1, İlkbahar 2001, s. 436-437; ABBASLI, 2011, s. 27;
SARIAHMETOĞLU, 2011, s. 82.
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vb. eylemler de bu sistematik uygulamaların son aşamasını oluşturmuş ve soykırım suçu
açısından aranan özel kast şartının varlığını pekiştirmiştir. Soykırım suçunun şartları
açısından planlı ve organize bir eylemin varlığı şart olmamakla birlikte, uluslararası
ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlarda, özel kastın varlığının ispatında planlı
eylemler önemli bir karine teşkil etmektedir.
Soykırım suçunda, bir grubu kısmen veya tamamen imha etme niyetinin ispatında
yararlanılabilecek ikinci elverişli araç da faillerin ikrarıdır. Dönemin Ermenistan Savunma
Bakanı olan ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı da yapan Serj SARKİSYAN kendisiyle yapılan
mülakatta sorulan bir soru üzerine, “Bu konuda yüksek sesle konuşmak istemiyoruz.
Hocalı’ya kadar Azerbaycanlılar bizim sivillere saldıramayacağımızı düşünüyordu fakat
Hocalı’da biz bu kalıbı kırdık.” mealinde bir cevap vermiştir89. Azerbaycan ile Ermenistan
arasında, Karabağ sorunu çerçevesinde savaşın başladığı döneme denk gelen Hocalı
katliamıyla ilgili olarak SARKİSYAN tarafından yapılan açıklama, Ermenistan devleti
silahlı birliklerinin ve onlarla beraber hareket eden Yukarı Karabağ’daki silahlı Ermeni
gruplarının sivillere saldırdığının en üst düzeydeki ifadesidir. Dönemin Savunma Bakanı
SARKİSYAN’ın ikrarı Hocalı’nın stratejik önemi sebebiyle işgaline, bölgenin Türklerden
tamamen arındırılmak istendiğine yönelik resmî bir politikanın varlığına ve bu politikanın
hayata geçirildiğine dair önemli bir kanıttır90. Nitekim uluslararası ceza mahkemeleri,
faillerin sözlerinin ciddi bir delil teşkil ettiğini kabul etmektedir. Dolayısıyla bu itiraf
çerçevesinde, yalnızca Hocalı’da katliamı gerçekleştiren askerî birlikler ve sorumlular
için değil, dönemin Ermenistan devleti yöneticileri ve resmî makamları ile tüzel kişilik
olarak Ermenistan devleti için de soykırım suçu açısından bir sorumluluk doğması
mümkündür.

Sonuç
Temelde birkaç yüzyıldır devam eden Karabağ sorunu, günümüze kadar pek çok dramı
da beraberinde taşımıştır. Bu dramlardan biri olan Hocalı’da gerçekleştirilen katliam,
maalesef uluslararası silahlı çatışmaların pek çoğunda olduğu gibi sivilleri hedef almış bir
kıyımdır. Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi göz önüne alındığında,
Hocalı katliamının adi suçlar sınıfına girmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Zira
BM Güvenlik Konseyi kararlarında da belirtildiği üzere, Ermenistan devleti silahlı birlikleri
ve Yukarı Karabağ’daki silahlı Ermeni unsurlar, 366. Motorize Alay’ın da desteğiyle sivil
Türklere yönelik planlı ve sistematik bir eylem gerçekleştirmişlerdir. Hocalı katliamından
yaklaşık beş ay önce başlayan bu uygulamalar, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması
89 Serj SARKİSYAN’ın İngiliz yazar Thomas De Wall’a yaptığı açıklamalarla ilgili olarak bkz. http://newsvote.
bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4673000/4673953.stm,
(Erişim Tarihi: 03.02.2014); http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56657, (Erişim Tarihi: 03.02.2014); http://
www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1345021.html, (Erişim Tarihi: 03.02.2014); Ali ASKER, “Hocalı
Soykırımı”; Cavid VELİYEV, “Gerçek Yönleriyle Hocalı Soykırımı”; ABDULLAHZADE, 2013, s. 254.
90 Hocalı katliamı sırasında bölgeden kaçan sivillerin ikinci bir saldırıya uğraması da bu kanaati pekiştiren bir
durumdur. Bkz. İŞYAR, 2004, s. 414; Boran AZİZ, Mart Faciasından Hocalı’ya Azerbaycan’da Ermenilerin
Türk Soykırımı, (Türkiye Türkçesi’ne aktaran Sebahattin Şimşir), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.
170.
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Sözleşmesi çerçevesinde soykırım suçunun unsurlarını taşımaktadır. Bu bağlamda,
Hocalı’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’ne göre soykırıma maruz kaldığını söylemek mümkündür. Öte yandan,
Ermenistan devletinin Hocalı’da bahsi geçen eylemleri gerçekleştirenler üzerinde etkin
denetime sahip olduğu bilindiğinden, eylemlerin faillerini engellemeye yönelik bir tedbir
almaması ve irade beyan etmemesi, gerçekleştirilen eylemlerden sonra faillerle ilgili
kovuşturma yapmaması, Ermenistan’ın sözleşme çerçevesinde soykırımı önlenme ve
cezalandırma yükümlülüğünü ihlâl ettiği sonucunu da doğurmaktadır.
Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 6. maddesine göre
soykırım suçunu işlediği iddia edilen kimseler, suçun işlendiği yer mahkemesi tarafından
yargılanabilir. Bu durumda, soykırım yaptığı iddia edilen kişiler, Azerbaycan tarafından
soykırım gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Azerbaycan’daki yetkili ve görevli yargı
organlarının karşısına çıkarılabilir. Öte yandan Azerbaycan, 6. maddede belirtilen
uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması yönünde de girişimlerde bulunabilir.
Ermenistan’ın kabulüne bağlı olan bu seçeneğin gerçekleşme ihtimâli düşük bir
yüzdeye sahip olsa da Azerbaycan’ın uluslararası toplum nezdinde bu yönde de bir çaba
göstermesi gereklidir. Ayrıca Azerbaycan’ın Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca, Ermenistan resmî makamlarının Hocalı
katliamındaki sorumluluğu sebebiyle konuyu, Uluslararası Adalet Divanı’na taşıma hakkı
da bulunmaktadır. 9. maddeye göre her ne kadar Uluslararası Adalet Divanı, gerçek
kişiler için bir yargılama mercii olmasa da sözleşme kapsamında, taraf olan devletler
arasındaki uyuşmazlıkları inceleme yetkisine sahip olması münasebetiyle önemli bir
uluslararası yargı zeminidir. Bu sebeple Azerbaycan, soykırım suçunu işlemek, bu suçun
işlenmesini önlemek ve failleri cezalandırmak yükümlülüklerini ihlâl ettiği gerekçesiyle
Ermenistan aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmalıdır.
Hocalı katliamıyla ilgili olarak işaret edilen hukukî boyutun yanında, Yukarı
Karabağ sorununun uluslararası toplumun önemli oyuncularının gündeminde olduğu
da gözden uzak tutulmamalıdır. Uluslararası hukukun uluslararası ilişkilerin işleyişinden
önemli ölçüde etkilendiği bilindiğinden, Azerbaycan’ın uluslararası hukuk zeminindeki
girişimlerinde Hocalı katliamının ve Yukarı Karabağ sorununun siyasî yönünü göz ardı
etmemesi gerekmektedir. Bu sebeple Azerbaycan’ın bir yandan da bu konu üzerinde
ciddi bir kamuoyu oluşturması, ayrı bir zarurettir. Son yıllarda Azerbaycan’ın bu konuda
adımlar atmaya başladığı gözlenmektedir. Bu adımların sıklaşması ve konunun bir an
önce hukuk zeminine de çekilmesi, Yukarı Karabağ sorununun çözümünde Azerbaycan
için ciddi bir koz olacaktır. Öte yandan Azerbaycan’ın attığı ve atacağı adımlarda,
Türkiye’nin azamî destek vermesi şarttır. Sözde soykırım iddialarıyla sürekli başı
ağrıtılan Türkiye’nin bu konuda vereceği destek hem kendi dış politikasının bir gereği
hem de resmî söylemlere yansıyan, Azerbaycan ile “iki devlet-tek millet” olmasının
doğal bir sonucudur.
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C-400/09 ve C-207/10 sayılı Birleşik Dava
Orifarm A/S ve Diğerleri v
Merck Sharp & Dohme Corp., önceki Merck
& Co. Inc., ve Diğerleri
Çeviri
Esen CAM
Araştırma Görevlisi (AB Hukuku Doktora Tez Aşaması), Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa
Birliği Hukuku ABD.
E-mail: esen.cam@marmara.edu.tr
(Højesteret’in ön karar başvurusu)
(Markalar – 89/104/EEC (Avrupa Ekonomik Topluluğu*) sayılı Yönetmelik– Madde 7(2) – Farmasötik ürünler –
Paralel ithalat – Markayı taşıyan ürünün yeniden paketlenmesi – Ürünün yeniden paketlenmesini talimatlarıyla
düzenleyen pazarlama ruhsat sahibinin yeni ambalajda yeniden paketleyen olarak gösterilmesi – Ayrı bir
teşebbüs tarafından yürütülen fiziksel yeniden paketleme)

Kararın Özeti
Kanunların birbirine yakınlaştırılması – Markalar – 89/104 sayılı Yönetmelik – Yeniden
paketleme ve markanın yeniden basılmasının ardından medikal ürünlerin paralel ithalatıPazarlama ruhsatı sahibini yeniden paketleyen olarak gösteren yeni ambalaj – Ayrı bir
işletme tarafından yürütülen fiziksel yeniden paketleme – Marka sahibinin itirazı – İzin
verilemez

(89/104 sayılı Konsey Yönetmeliği, 7(2). Madde)
89/104 sayılı markalar ile ilgili Birinci Yönetmelik’in 7(2) Maddesi, paralel ithalata tabi
olan bir farmasötik ürüne ait marka sahibinin, aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekte
ürünü yeniden paketleyen ve buna yetkili olan işletmeyi değil, pazarlama ruhsatına sahip
olan ve yeniden paketleme işlemini talimatlarıyla düzenleyen ve yeniden paketleme
işleminin sorumluluğunu kabul eden işletmeyi, yeniden paketleyen olarak göstermesi
gerekçesiyle, ürünün yeniden paketlenmiş haliyle tekrardan pazarlanmasına itiraz
etmesine olanak tanımadığı şeklinde yorumlanmalıdır1.
1
89/104 sayılı Konsey Direktifi Md.7 (1) Marka, sahibine Topluluk dâhilinde o marka altında marka sahibi
tarafından ya da onun izniyle piyasaya sunulmuş mallarla ilgili olarak markanın kullanımının yasaklanması
*

Avrupa Ekonomik Topluluğu çeviride orijinal hali olan EEC olarak bırakılmıştır.

Marka ile doğan hakların tükenme koşulu ile ilgili olarak, yeni ambalaj ürünü yeniden
paketleyeni açık bir şekilde belirtmelidir, bu gereklilik tüketicinin veya nihai kullanıcının,
marka sahibinin yeniden paketlemeden sorumlu olduğuna inanmasına mahal
verilmemesinin marka sahibinin menfaatlerini koruyacak olmasıyla gerekçelendirilmiştir.
Yeniden paketleme işlemi emir ve talimatları doğrultusunda gerçekleşen ve yeniden
paketleme işleminin sorumluluğunu kabul eden işletmenin ismi yeniden paketlenmiş
ürünün ambalajında açık bir şekilde gösterilmesi ile mal sahibinin menfaati de tümüyle
korunmuştur. Böyle bir gösterge, genel olarak dikkatli bir kişi için anlaşılır olacak şekilde
basıldığı sürece, tüketicide veya nihai kullanıcıda ürünün marka sahibi tarafından
yeniden paketlendiği gibi yanlış bir izlenimin uyanmasını önleyecektir.
Ayrıca, işletme yeniden paketleme işleminin tüm sorumluluğunu kabul ettiğinden,
ambalajlı ürünün orijinal durumu yeniden paketlemeden etkilendiyse veya yeniden
paketlenmiş ürünün sunumu markanın itibarının zedelenmesinden sorumlu ise, marka
sahibi hak talebinde bulunabilir ve uygun olduğu hallerde tazminat alabilir. Böyle bir
durumda, yeniden paketlenmiş bir ürünün yeni ambalajı üzerinde yeniden paketleyen
olarak belirtilen işletme, gerçekte yeniden paketleme işlemini gerçekleştirmiş olan
işletmenin neden olduğu herhangi bir zarar için hesap vermek zorunda olacaktır ve
özellikle de bu işletmenin kendi talimatlarına aykırı hareket ettiğini ileri sürerek
sorumluluktan kaçınamaz.
Bu şartlar altında, yalnızca yeniden paketlemenin, ürünün orijinal durumunun
bozulmasından ve dolayısıyla da mal sahibinin marka haklarına zarar verilmesinden
sorumlu olması, marka sahibine, ürünü gerçekte yeniden paketleyen işletmenin adının
ambalajın üzerinde yer almasını gerektiren herhangi bir meşru hak (menfaat) tanımaz.
Marka sahibinin, ambalajın içindeki ürünün orijinal durumunun korunması ile ilgili
hakkı, yeniden paketlemenin ürünün orijinal durumunu etkilemeyeceğinin gösterilmesi
gerekliliği ile yeterli derecede korunmaktadır. Ürünlerin yeniden paketlenmesini
talimatlarıyla düzenleyen ve bu işlemin sorumluluğunu üstlenen pazarlama ruhsat
sahibi durumun bu şekilde olduğunu göstermelidir.

(bkz. fıkra 28-32, 36, geçerli bölüm)

yetkisini vermez. (2) Özellikle piyasaya sunulduktan sonra malların durumunun değiştirildiği ya da bozulduğu
hallerde, marka sahibinin malların daha fazla ticarileştirilmesine karşı çıkması için haklı nedenlerin olduğu
durumda 1. Paragraf uygulanmaz.
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ATAD BİRİNCİ DAİRE’NİN ORIFARM A/S ve DİĞERLERİ İLE MERCK SHARP&
DOHME CORP., önceki, MERCK & CO.INC. ve DİĞERLERİ ARASINDAKİ
BİRLEŞİK DAVADA MAHKEMENİN KARARI
28 Temmuz 2011 (2*)
(Markalar – 89/104/EEC sayılı Yönetmelik– Madde 7(2) – Farmasötik ürünler –
Paralel ithalat – Markayı taşıyan ürünün yeniden paketlenmesi – Ürünün yeniden
paketlenmesini talimatlarıyla düzenleyen pazarlama ruhsat sahibinin yeni ambalajda
yeniden paketleyen olarak gösterilmesi – Ayrı bir teşebbüs tarafından yürütülen fiziksel
yeniden paketleme)
C‑400/09 ve C‑207/10 sayılı Birleşik Davada,
7 Ekim 2009 ve 22 Nisan 2010 tarihli kararlar ile Højesteret (Danimarka) tarafından,
EC’nin 234. Maddesi ve Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma’nın (TFEU) 267.
Maddesi uyarınca ön karar için yapılan ve 19 Ekim 2009 ve 30 Nisan 2010 tarihlerindeki
adli kovuşturmalarda kabul edilen BAŞVURULAR,
Davacılar: Orifarm A/S,
Orifarm Supply A/S, (Orifarm Yan Sanayi)
Handelsselskabet af 5 Ocak 2002 A/S, (Tasfiye halindeki ticaret şirketi)
Ompakningsselskabet af 1 Kasım 2005 A/S (Dava: C-400/09)
(Yeniden Paketleme Şirketi)
ve
Paranova Danmark A/S,
Paranova Pack A/S (Dava: C-207/10)
Davalılar: Merck Sharp & Dohme Corp., önceki Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme BV,
Merck Sharp & Dohme,

DİVAN (Birinci Daire),
Birinci Daire Başkanı A. Tizzano, Hakimler- J.‑J. Kasel, M. Ilešic (Raportör), E. Levits ve
M. Safjan’dan oluşmaktadır,
Hukuk Sözcüsü: Y. Bot,
Katip: C. Strömholm, Yönetici,
Yazılı usul dikkate alınarak ve 7 Nisan 2011 tarihli celseye istinaden,
•
Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, tasfiye halindeki Handelsselskabet af
5. januar 2002 A/S, ve Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S’ yi
temsilen, avukatlar J.J. Bugge ve K. Jensen,
•
Paranova Danmark A/S ve Paranova Pack A/S’yi temsilen, avukat E.B. Pfeiffer,
•
Merck Sharp & Dohme Corp., önceki Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme
2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0400:EN:HTML
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BV ve Merck Sharp & Dohme’yi temsilen, avukatlar Subiotto QC ve T. Weincke,
Çek Hükümeti’ni temsilen, vekil sıfatıyla, M. Smolek ve K. Havlí ková,
İtalyan Hükümeti’ni temsilen, vekil sıfatıyla, G. Palmieri, ve kamu avukatı, S.
Fiorentino,
•
Portekiz Hükümeti’ni temsilen, vekil sıfatıyla, L. Inez Fernandes ve P.A. Antunes,
•
Avrupa Komisyonu’nu temsilen, vekil sıfatıyla, H. Krämer, H. Støvlbæk ve F.W.
Bulst,
adına sunulmuş görüşlerin değerlendirilmesinin ardından,
Hukuk Sözcüsü’nün 12 Mayıs 2011 tarihli oturumdaki Görüş’ü dinlendikten sonra,
aşağıdaki kararı vermektedir:
•
•

Hüküm
1

2

Bu ön karar başvuruları, Üyeler’in markalar (OJ 1989 L 40, p. 1) ile ilgili kanunlarının
yakınlaştırılmasını amaçlayan 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Birinci
Konsey Yönetmeliği’nin 7(2). Maddesi’nin ve Divan’ın, bilhassa, Dava 102/77
Hoffmann-La Roche [1978] ECR 1139, Dava 1/81 Pfizer [1981] ECR 2913, Birleşik
Dava C‑427/93, C‑429/93 ve C‑436/93 Bristol-Myers Squibb ve Diğerleri [1996]
ECR I‑3457, ve Dava C‑232/94 MPA Pharma [1996] ECR I‑3671 ile ilgili birleşik
dava hukukunun yorumlanması ile ilgilidir. Alınan kararlarda, Divan, bir paralel
ithalatçının markayı taşıyan yeniden paketlenmiş medikal ürünleri hangi koşullar
altında, marka sahibinin itiraz etme hakkı olmadan, pazarlayabileceğini belirtmiştir.
Bu başvurular, paralel ithalatı yapılan medikal ürünlerin yeni ambalajı üzerinde
ürünün asıl yeniden paketleyeninin yeterince gösterilmemesi ile ilgili, Orifarm
A/S (‘Orifarm’), Orifarm Supply A/S (‘Orifarm Supply’), Handelsselskabet af 5.
januar 2002 A/S, tasfiye halinde, (‘Handelsselskabet’) ve Ompakningsselskabet
af 1. november 2005 A/S (‘Ompakningsselskabet’) arasındaki Dava C‑400/09 ve
Paranova Danmark A/S (‘Paranova Danmark’) ve Paranova Pack A/S (‘Paranova
Pack’) ve Merck Sharp & Dohme Corp., önceki Merck & Co. Inc., Merck Sharp &
Dohme BV ve Merck Sharp & Dohme (hepsi ‘Merck’ olarak anılacaktır) Dava C207/10 sırasında yapılmıştır.

Hukuki Çerçeve
3

89/104 sayılı Yönetmelik, Avrupa Parlamentosu’nun ve 28 Kasım 2008’de
yürürlüğe giren, Üyeler’in markalarla ilgili kanunlarının (OJ 2008 L 299, p. 25)
birbirine yakınlaştırılmasını amaçlayan 22 Ekim 2008 tarihli Konsey’in 2008/95/
EC sayılı Yönetmelik’i ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, olayların vuku
bulduğu zaman dikkate alınarak, esas yargılamalardaki ihtilaflar yine 89/104 sayılı
Yönetmelik’e göre yönetilecektir.
4 89/104 sayılı Yönetmelik’in ‘marka ile verilen haklar’ hakkındaki 5. Madde’si, şunları
öngörmektedir:
1. Tescilli marka, sahibine bu hususta münhasır haklar verecektir. Marka sahibi izin
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vermediği bütün üçüncü kişilerin ticaret sırasında aşağıdakileri kullanmasını
engelleme hakkına sahiptir.
(a) tescilli markanın tescili kapsamındaki mallar veya hizmetlerle aynı olan
malları veya hizmetleri içeren, marka ile aynı olan tüm işaretler;
(b) marka ile aynı ya da benzer olması sebebiyle ve marka ve işaret
kapsamındaki mallar veya hizmetlerin aynı veya benzer olması nedeniyle,
işaret ve marka ile ilişkilendirilmesi ihtimalini içerecek şekilde karıştırılma
ihtimalinin bulunduğu tüm işaretler.

5.

2.

Ayrıca, üye devletler marka sahibinin bütün üçüncü kişileri; markanın üye
devlette tanınmış olduğu hallerde ve söz konusu işaretin haklı neden olmaksızın
kullanımının haksız kazanç sağladığı veya markanın ayırt edici niteliğine veya
itibarına zarar verdiği durumlarda, marka sahibinin üçüncü şahıslara onay
vermeyerek, markanın tescili kapsamındakilerle aynı ya da benzer olmayan
mallar ve hizmetlerle ilgili olarak marka ile aynı veya benzer tüm işaretlerin
ticaret sırasında kendi izni olmadan kullanılmasını engelleme hakkının olmasını
öngörebilirler.

3.

Diğerlerine ilaveten aşağıdakiler 1. ve 2. fıkra kapsamında yasaklanabilir:
(a) işaretin söz konusu mallara ya da bunların ambalajlarına basılması;
(b) bu işaret altında malları sunmak veya piyasaya sürmek ya da bu amaçlarla
malları stoklamak veya bu işaret altında hizmet sunmak veya tedarik etmek;
(c) bu işaret altında malların ithalatını veya ihracatını yapmak
(d) işareti ticari evraklarda veya reklamda kullanmak.

Bu yönetmeliğin, ‘marka ile verilen hakkın tükenmesi’ ile ilgili 7. Maddesi’ne göre:
1. Marka, sahibine, Topluluk dâhilinde o marka altında marka sahibi tarafından
ya da onun izniyle piyasaya sunulmuş mallarla ilgili olarak markanın
kullanımının yasaklanması yetkisini vermez.
2. Özellikle de piyasaya sürüldükten sonra malların durumunun değiştirildiği
ya da bozulduğu hallerde, marka sahibinin, malların daha fazla
ticarileştirilmesine itiraz etmek için meşru nedenlerinin olduğu durumlarda
1. fıkra uygulanmayacaktır.’

Esas yargılamalardaki yasal işlemler ve bir ön karar için değinilen sorular
Dava C‑400/09
6.

7

Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet ve Ompakningsselskabet, Orifarm grubunda
yer alan şirketlerdir. Bu grup İskandinav ülkelerinde medikal ürünlerin en büyük paralel
ithalatçısıdır ve 2008 yılında Danimarka’daki eczanelerin en büyük medikal ürün
tedarikçisi olmuştur. Grubun merkez ofisi Odense’de (Danimarka) yer almaktadır.
Dünyanın medikal ürünler üreten en büyük gruplarından biri olan Merck, esas
yargılamalara konu olan ve Orifarm grubu tarafından Danimarka pazarına paralel
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ithalatı yapılmış medikal ürünleri üretmiştir. Merck, aynı zamanda, söz konusu
medikal ürünlerle ilgili marka haklarının sahibidir veya marka hakları sahipleri ile
yapılan lisans anlaşmaları uyarınca yasal yollara başvurma yetkisine sahiptir.
8 Yeniden paketleme işlemini gerçekleştiren Orifarm Supply ve Ompakningsselskabet
yeniden paketleme yetkisinin şimdiki veya geçmişteki sahibi olduğu halde, Orifarm
ve Handelsselskabet pazarlama yetkisinin şimdiki veya geçmişteki hamilleridir ve
bu medikal ürünlerin satışını yapmışlardır.
9 Esas yargılamalara konu olan medikal ürünlerin satın alınması, yeniden paketlenmesi
ve satılması ile ilgili tüm kararlar, yeni ambalajların tasarlanması ve etiketlenmesi
ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Orifarm veya Handelsselskabet tarafından
alınmıştır. Ompakningsselskabet ve Orifarm Supply, Lægemiddelstyrelsen
(Danimarka Medikal Ürünler Ajansı) tarafından belirlenen yeniden paketlemenin
gerekliliklerine uygun bir şekilde bu işlemin sorumluluğunu kabul ederek, söz
konusu tıbbi ürünleri satın almış ve yeniden paketlemiştir.
10 Medikal ürünlerin ambalajında, duruma göre, Orifarm veya Handelsselskabet
tarafından yeniden paketlenmiş olduğu belirtilmiştir.
11 Merck, gerçekte yeniden paketleyenin adının söz konusu medikal ürünlerin
ambalajında belirtilmediği gerekçesiyle, biri Orifarm ve Orifarm Supply’a karşı,
diğeri ise Handelsselskabet and Ompakningsselskabet’e karşı olmak üzere Sø- og
Handelsret (Deniz - Ticaret Mahkemesi) (Danimarka) huzurunda iki dava açmıştır.
Sırasıyla, 21 Şubat ve 20 Haziran 2008 tarihlerinde alınan kararlarda, Sø- og
Handelsret, davalıların gerçekte yeniden paketlemeyi gerçekleştiren işletmenin
adının ambalaj üzerinde belirtilmesinde başarız olarak Merck’in marka haklarını
ihlal ettiğine karar vermiş ve davalıların Merck’e parasal tazminat ödemesini
buyurmuştur.
12 Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet ve Ompakningsselskabet’in Sø- og
Handelsret’in kararları karşısındaki temyiz davasına bakan Højesteret (Yüksek
Mahkeme) (Danimarka), davanın askıya alınmasına ve bir ön karar için aşağıdaki
soruların Divan’a yöneltilmesine karar vermiştir:
‘(1) Adalet Divanı’ndan, [Bristol-Myers Squibb ve Diğerleri ve MPA Pharma]’nın,
paralel ithalatı yapılan bir medikal ürünün pazarlama ruhsat sahibi ve bu hususta
bilgi sahibi olan, medikal ürünün satın alınması ve yeniden paketlenmesi,
ürünün ambalajının ayrıntılı tasarımı ve ürünle ilgili düzenlemeler için ayrı bir
işletmeye emir veren, paralel ithalatı yapılmış medikal ürünün dış ambalajı
üzerinde – ürünü ithal eden ve marka sahibinin markasının yeniden basılması da
dâhil olmak üzere, fiziksel yeniden paketleme işlemini gerçekleştiren, yeniden
paketleme yetkisine sahip bu ayrı işletmeyi değil de – kendini yeniden paketleyen
olarak gösteren bir paralel ithalatçı olarak mı yorumlanması gerektiği hususunu
açıklığa kavuşturması talep edilmiştir.
(2) Adalet Divanı’ndan, pazarlama yetki / ruhsat sahibinin fiziksel olarak yeniden

Hacettepe HFD, 4(1) 2014, 215–238

paketleme işlemini hamil için gerçekleştiren işletme yerine kendini yeniden
paketleyen olarak gösterdiğinde, tüketicinin/nihai kullanıcının, yeniden
paketlemeden marka sahibinin sorumlu olduğunu varsayarak yanıltılması gibi
bir risk olmadığı yönünde bir varsayımda bulunmasının, 1. Soru’nun yanıtlanması
için önemli olup olmadığı hususuna açıklık getirmesi talep edilmiştir.
(3) Adalet Divanı’ndan, fiziksel olarak yeniden paketleme işlemini yürüten işletme
yeniden paketleyen olarak belirtildiğinde, tüketicinin/nihai kullanıcının marka
sahibinin yeniden paketlemeden sorumlu olduğu şeklinde yanlış yönlendirilme
riskinin olmadığı yönündeki bir varsayımın 1. Soru’nun yanıtlanması açısından
önem arz edip etmediği hususunu açıklığa kavuşturması talep edilmiştir.
(4) Adalet Divanı’ndan aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturması talep edilmiştir; 1.
Soru’nun yanıtlanmasında önem arz eden tek risk, tüketicinin/ nihai kullanıcının
yeniden paketlemeden marka sahibinin sorumlu olduğu varsayımıyla yanlış
yönlendirilmesi midir, yoksa marka sahibi ile ilgili başka hususlar da konuyla ilgili
olabilir mi, örneğin
(a) imalatı ve yeniden paketlemeyi üstlenen ve ürünün dış ambalajı üzerine
marka sahibinin markasını (yeniden) basan işletme, bu eylemiyle marka
sahibinin markasını kendi hesabına ihlal etmektedir, ve
(b) yeniden paketlemenin ürünün orijinal durumunu etkilemesi veya yeniden
paketlemenin sunumunun marka sahibinin itibarının zedelendiğinin
varsayılması gereken gibi unsurlarla bağlantılı olması halinde yeniden
paketlemeyi yürüten işletmenin sorumlu olduğu, (bkz, bu meyanda, …
Bristol-Myers Squibb ve Diğerleri …)
(5)

Adalet Divanı’ndan, bir kez yeniden paketlendikten sonra paralel ithalatı
yapılmış olan medikal ürünün satış amacı bakımından önceliği olan marka
sahibinin bilgilendirilmesi sırasında, kendini yeniden paketleyen olarak gösteren
pazarlama ruhsat sahibinin, asıl yeniden paketleyen ile aynı grup içinde yer
almasının (kardeş şirket olmasının), 1. Soru’nun yanıtlanmasında önem arz edip
etmediği hususuna açıklık getirmesi talep edilmiştir.’

Dava C‑207/10
13 Paranova Danmark ve Paranova Pack, Paranova Group A/S’nin (‘Paranova Group’)
medikal ürünlerin Danimarka, İsveç ve Finlandiya’ya paralel ithalatını yapan bağlı
ortaklarıdır. Grubun merkez ofisi, bu iki yan kuruluşun da yer aldığı Ballerup’ta
(Danimarka) bulunmaktadır.
14. C‑400/09 sayılı Dava’da gerçekleştirilen ile aynı şekilde, Paranova Group söz konusu
medikal ürünlerle ilgili marka haklarının sahibi olan, veya marka sahipleri ile yapılan
lisans sözleşmesi uyarınca yasal yollara başvurma yetkisi olan Merck tarafından
üretilen, ve esas yargılamalara da konu olan medikal ürünleri Danimarka’ya paralel
olarak ithal etmiştir.
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15 Paranova Pack yeniden paketleme işleminin gerçekleştirirken ve yeniden paketleme
yetkisinin hamili iken, Paranova Danmark söz konusu medikal ürünlerin pazarlama
ruhsat / yetki sahibidir.
16 Esas yargılamalara konu olan medikal ürünlerin satın alınması, yeniden paketlenmesi
ve satılması ile ilgili tüm kararlar, yeni ambalajların tasarımı ve etiketlenmesi ile ilgili
olanlar da dahil olmak üzere, Paranova Danmark tarafından alınmıştır. Paranova
Pack Lægemiddelstyrelsen tarafından belirlenen yeniden paketleyenin yerine
getirmesi gereken zorunluluklara uygun olarak medikal ürünleri satın almış ve
gerçekte yeniden paketlemiş ve farmösatik ürünlerle ilgili mevzuata uygun olarak
ve bu faaliyetlerin sorumluluğunu kabul ederek satışa sunmuştur.
17 Medikal ürünlerin ambalajında Paranova Danmark tarafından yeniden paketlenmiş
oldukları belirtilmiştir.
18 Merck, gerçek yeniden paketleyenin adının söz konusu medikal ürünlerin ambalajında
yer almaması gerekçesiyle Paranova Danmark ve Paranova Pack’e iki kez dava
açmıştır. Bu davalar sonucunda, gerçekte yeniden paketlemeyi yürüten işletmenin
adının medikal ürünlerin ambalajlarının üzerinde belirtilmemesi gerekçesiyle,
Paranova Danmark ve Paranova Pack’in – ilki 15 Ağustos 2007 tarihinde Sø- og
Handelsret tarafından temyizde tasdik edilen, 26 Ekim 2004 tarihli Fogedret
i Ballerup’un (Mahkeme İcra Dairesi, Ballerup) emri ile, ikincisi ise 31 Mart 2008
tarihli Sø- og Handelsret’in kararı ile – söz konusu ürünleri satması yasaklanmıştır.
19 Højesteret, Paranova Danmark ve Paranova Pack tarafından Sø- og Handelsret’in
kararlarına karşı açılan kararın iptaline yönelik temyiz davasında, duruşmalara ara
vermeye ve aşağıdaki soruların bir ön karar için Divan’a yöneltilmesine karar vermiştir:
‘(1) [89/104 sayılı Yönetmelik’in] 7(2). Maddesi ve ilişkili dava hukuku, bilhassa da
Adalet Divanı’nın … Hoffmann-La Roche … ve … Pfizer … ve … Bristol-Myers
Squibb ve Diğerleri … davalarında almış olduğu kararlar, bir medikal ürünün
Üye Ülke’deki pazarlama ruhsat sahibi olan paralel ithalatçısına ait pazarlama
şirketinin, fiziksel paketleme işlemini, pazarlama şirketinin bu ürünün satın
alınması ve yeniden paketlenmesi, ürünün ambalajının ayrıntılı tasarımı ve
ürünle ilgili diğer hususlarda bu pazarlama şirketinin talimatlarına uyan, ve
yeniden paketleme yetkisine sahip ve yeniden paketleme işlemi sırasında
markayı ambalajın üzerine yeniden basan başka bir yeniden paketleme
şirketine yaptırmış olduğu halde, ürünün pazarlama şirketinin kendi tarafından
yeniden paketlendiğini belirterek satmasına marka sahibinin engel olabilmesi
için dayanabileceği hükümler şeklinde mi yorumlanmalıdır?
(2) Ürünün paralel ithalatçısı tarafından yeniden paketlemeden sorumlu
işletmenin tanımlanması kadar ambalajın üzerinde üreticinin adının belirtilmesi
vasıtasıyla, tüketicinin veya nihai kullanıcının ürünün menşei hakkında yanlış
yönlendirilmeyerek marka sahibinin yeniden paketlemeden sorumlu olduğunu
düşünmesine olanak tanınmayacağı varsayımı 1. Soru’nun yanıtlanması
açısından önem arz eder mi?
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(3) 1. Soru’nun yanıtlanmasında önem arz eden tek risk, tüketicinin/ nihai kullanıcının
yeniden paketlemeden marka sahibinin sorumlu olduğu varsayımıyla yanlış
yönlendirilmesi midir, yoksa marka sahibi ile ilgili başka hususlar da konuyla
ilgili olabilir mi, örneğin
(a) satın almadan, yeniden paketlemeden ve marka sahibinin markasının
ürünün ambalajına yeniden basılmasından sorumlu olan ve fiziksel yeniden
paketleme işlemini yürüten işletmenin sorumlu olabileceği faktörlerle
bağlantılı olarak, bağımsız bir şekilde marka sahibinin marka haklarını
potansiyel olarak ihlal eden bir işletme,
(b) yeniden paketlemenin ürünün orijinal durumunu etkilemesi durumunda
veya
(c) yeniden paketlenmiş ürünün sunumunun, markanın veya marka sahibinin
itibarını zedeleyecek türden olduğu düşünüldüğünde?
(4) 3. Soru yanıtlanırken, Divan’ın, yeniden paketleme şirketinin bağımsız bir
şekilde marka sahibinin marka haklarını potansiyel olarak ihlal etmesinin
dikkate alınmasının konuyla ilgili olduğu sonucuna varması halinde, Divan’dan,
paralel ithalatçının pazarlama şirketi ile yeniden paketleme şirketinin marka
sahibinin marka haklarının ihlali ile ilgili ulusal hukuk çerçevesinde müştereken
ve müteselsilen sorumlu olmalarının bu sorunun yanıtlanması açısından önem
arz edip etmediğinin belirtilmesi talep edilmiştir.
(5) Bir kere yeniden paketlendikten sonra paralel ithalatı yapılmış olan medikal
ürünün satış amacı bakımından önceliği olan marka sahibinin bilgilendirilmesi
sırasında, kendini yeniden paketleyen olarak gösteren pazarlamaya yetkili
paralel ithalatçının, asıl yeniden paketleyen ile aynı grup içinde yer alması
(kardeş şirket olmasının), 1. Sorunun yanıtlanmasında önem arz eder mi?
(6) Yeniden paketleme şirketinin broşürde üretici olarak belirtilmesi, 1. Soru’nun
yanıtlanması açısından önem arz eder mi?’
20 Adalet Divanı Birinci Daire Başkanı’nın 31 Ocak 2011 tarihli emriyle, C‑400/09 ve
C‑207/10 sayılı davalar sözlü usül ve hüküm gereğince birleştirilmiştir.

İlgili Soruların Değerlendirilmesi
21

Birlikte ele alınması gereken sorularıyla, başvurulan mahkeme esasında, 89/104
sayılı Yönetmelik’in 7(2). Maddesi’nin, paralel ithalata tabi olan farmasötik ürünle
ilgili marka sahibinin, yeni ambalajın yeniden paketleyen olarak, aldığı talimatlar
doğrultusunda, ürünü gerçekte yeniden paketleyen ve bu işlem için yetkisi olan işletme
yerine, talimatlarıyla yeniden paketleme işlemini düzenleyen ve yeniden paketlemenin
sorumluluğunu kabul eden, ürünü pazarlama yetkisine sahip işletmeyi göstermesi
gerekçesiyle, yeniden paketlenmiş haliyle ürünün ileriki bir pazarlanmasına itiraz
etmesine olanak tanıdığı şeklinde mi yorumlanması gerektiğini sormaktadır.
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22 Orifarm, Paranova Danmark, Çek ve Portekiz Hükümetleri ve Avrupa Komisyonu,
yeniden formüle edildiği biçimiyle, bu soruların olumsuz bir şekilde yanıtlanması
görüşündeyken, Merck ve İtalyan Hükümeti bu görüşün tersini savunmaktadırlar.
23 Bekletici mesele olarak, hatırlatılmalıdır ki, 89/104 sayılı Yönetmelik’in 7(2).
Maddesi uyarınca markayı taşıyan ürünlerin yeniden paketlenmesine marka sahibi
tarafından itiraz edilmesi, malların serbest dolaşımı açısından bir istisna teşkil
ettiğinden, marka sahibinin bu hakkını uygulaması, (TFEU) ABİİA’nın 36. Maddesinin
ikinci ibaresi kapsamı dâhilinde Üye Ülkeler arasındaki ticarette örtülü kısıtlama
tesis etmesi halinde, kabul edilemez. (bkz., Dava C‑348/04 Boehringer Ingelheim
ve Diğerleri [2007] ECR I‑3391, fıkra 16 ve belirtilen dava hukuku).
24 Marka sahibinin yeniden paketlemeye itiraz hakkını kullanması Üye Ülkeler arasındaki
piyasaların yapay bölümlenmesine katkıda bulunduğunda ve ek olarak, yeniden
paketleme marka sahibinin meşru haklarına saygı gösterilerek yapıldığında, bu
hükmün kapsamı dahilinde örtülü kısıtlama varlığını sürdürecektir (bkz., Boehringer
Ingelheim ve Diğerleri, fıkra 17 ve belirtilen dava içtihatı).
25 İkinci hususa ilişkin olarak, Divan, yeniden paketleme ambalajın içindeki ürünün
orijinal durumunu etkilemeyen koşullar altında yürütüldüğünde, ürünün menşeinin
garantisi olarak, esas işlevinin korunduğuna karar vermiştir. Tüketici veya nihai
kullanıcı ürünlerin menşei ile ilgili yanlış yönlendirilmemişlerdir ve esasında yalnızca
marka sahibinin gözetimi altında üretilmiş olan ürünleri almışlardır (bkz., BristolMyers Squibb ve Diğerleri, fıkra 67, ve MPA Pharma, fıkra 39).
26 Ancak, Divan, aynı zamanda, marka sahibinin marka ile doğan haklarını, normal
koşullar altında marka sahibi için korunmuş olan bazı hakları ithalatçıya vererek,
bu ithalatçı tarafından yeniden paketlenmiş olan ürünlerin kendi markası altında
pazarlanmasına itiraz etmek için kullanamayacağı sonucuna varmıştır. Sonuç olarak,
marka sahibi olarak mal sahibinin çıkarları doğrultusunda ve onu herhangi bir
kötüye kullanmaya karşı korumak amacıyla, bu haklar ancak, ithalatçı diğer birtakım
gerekliliklere de riayet ettiği sürece kabul edilmelidir (konuyla ilgili olarak, bkz.,
Bristol-Myers Squibb ve Diğerleri, fıkra 68 ve 69, ve MPA Pharma, fıkra 40 ve 41).
27 Yerleşmiş dava hukukundan hareketle, başvurulan mahkeme Divan’dan bir markanın
mal sahibinin –aşağıda belirtilen durumlarda– markayı yeniden basmış olan
ithalatçı tarafından yeniden paketlenen ve kendi markasını taşıyan bir farmasötik
ürünün ileriki bir pazarlanmasına yasal olarak itiraz edemeyeceği ile ilgili kararları
yorumlamasını bilhassa istemiştir.
•

•
•

yeniden paketleme özellikle ithalatın yapıldığı Üye Ülke’de ürünün pazarlanması
için gerekli olduğundan, böyle bir itirazın Üye Ülkeler arasındaki piyasaların
yapay bölümlenmesine katkıda bulunacağı gösterilmiştir;
yeniden paketlemenin ambalajın içindeki ürünün orijinal durumunu
etkileyemeyeceği gösterilmiştir;
yeni ambalaj ürünün yeniden paketleyenini ve üreticisinin adını açık bir şekilde
belirtmektedir;
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•

28

29

30

31

32

yeniden paketlenmiş ürünün sunumu, ambalajın hasarlı, düşük kaliteli veya
imtizansız olmaması gerektiğini bilhassa belirten markanın ve mal sahibinin
itibarının zedelenmesinden sorumlu değildir; ve
•
ithalatçı yeniden paketlenmiş ürünü satışa koymadan önce markanın mal sahibini
bilgilendirir ve talep üzerine, yeniden paketlenmiş ürünlerin bir numunesini ona
arz eder (bkz., inter alia, Hoffmann-La Roche, fıkra 14; Bristol-Myers Squibb ve
Diğerleri, fıkra 79; MPA Pharma, fıkra 50; Boehringer Ingelheim ve Diğerleri,
fıkra 21; ve Dava C‑276/05 The Wellcome Foundation [2008] ECR I‑10479, fıkra
23).
Esas yargılamalara konu olan; yeni ambalajın ürünü yeniden paketleyeni açıkça
belirtmesi koşuluyla ilgili olarak, bu şart marka sahibinin tüketicinin veya nihai
kullanıcının yeniden paketlemeden ötürü mal sahibinin sorumlu olduğu inancını
önleme hakkı için muhik görülmüştür.
(bkz., Bristol-Myers Squibb ve Diğerleri, fıkra 70, ve MPA Pharma, fıkra 42).
Hukuk Sözcüsü’nün Görüş’ünün 34. ve 35. hususlarında değerlendirdiği üzere
mal sahibinin çıkarları, emir ve talimatlarıyla yeniden paketleme işlemini yürüten
ve yeniden paketlemenin sorumluluğunu kabul eden işletmenin adının yeniden
paketlenmiş ürünün ambalajında açık bir şekilde belirtilmesiyle, tümüyle koruma
altına alınmıştır. Genel olarak dikkatli bir kişinin anlayabileceği şekilde basıldığı sürece,
böyle bir gösterge, tüketicide veya nihai kullanıcıda ürünün mal sahibi tarafından
yeniden paketlendiği yönünde yanlış bir izlenimin uyanmasının önüne geçecektir.
Ayrıca, bu işletme yeniden paketleme işlemlerinin tüm sorumluluğunu
üstlendiğinden, mal sahibi hak talebinde bulunabilir ve uygun olduğu hallerde,
ambalaj içindeki ürünün orijinal durumu yeniden paketlemeden etkilendiyse
veya yeniden paketlenmiş ürünün sunumu markanın itibarının zedelenmesinden
sorumluysa, tazminat alabilir. Belirtilmelidir ki, böyle bir durumda, yeniden
paketlenmiş bir ürünün yeni ambalajının üzerinde yeniden paketleyen olarak
belirtilen bir işletme, gerçekte yeniden paketleme işlemini gerçekleştirmiş olan
işletmenin sebebiyet verdiği zararlar için hesap vermek zorunda kalacaktır ve
bilhassa, bu işletmenin kendi talimatlarına aykırı bir şekilde davrandığını savunarak
sorumluluktan kaçınması mümkün değildir.
Bu koşullar altında, fiilen yeniden paketleme işleminin ürünün orijinal durumunun
etkilenmesinden sorumlu olması ve böylece kendi markasına zarar verme ihtimali
olması gerekçesiyle, marka hakkı sahibinin ürünü gerçekte yeniden paketlemiş olan
işletme adının ambalajın üzerinde yer almasını gerektirecek hiçbir meşru menfaati
yoktur.
Marka hakkı sahibinin ambalajın içindeki ürünün orijinal durumunun muhafaza
edilmesindeki menfaati, yukarıda, 27. fıkrada belirtilen, yeniden paketlemenin
ürünün orijinal durumunu etkileyemeyeceğinin gösterilmesi şartı ile güvence
altına alınmıştır. Esas yargılamalara konu olan ahvalde, durumun böyle olduğunu
göstermesi gereken, yeniden paketleme işlemini talimatlarıyla düzenleyen, bunun
sorumluluğunu taşıyan pazarlama ruhsat sahibidir.
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Merck, yine de, tüketicinin korunması adına, fiilen yeniden paketlemeyi
gerçekleştiren işletmenin adının yeniden paketlenmiş ürünün ambalajında
belirtilmesi gerektiğini arz etmektedir. Tüketicilerin, yeniden paketlemenin neden
olduğu bir zarara uğradılarsa, bilhassa yalnızca pazarlama ruhsat sahibine değil,
yeniden paketleyene karşı da ulusal hukukları çerçevesinde dava açma hakkı
bulunduğunda, bu işletmenin adını bilme hakları vardır.
34 Ancak bu argüman kabul edilemez. Bu bağlamda, şunun belirtilmesi yeterli olacaktır;
89/104 sayılı Yönetmelik’in 7(2). Maddesi’nin lafzından açıkça anlaşılacağı üzere,
marka ile doğan hakların tükenmesi ilkesine bu hükümle yapılan istisna, marka
sahibinin meşru haklarının korunması, tüketicilerin başka hukuki araçlarca garanti
altına alınan meşru haklarının hususi olarak korunmasıyla sınırlanmıştır.
35 Herhangi bir durumda, markanın sahibinin haklarının tüketicinin haklarıyla yalnızca
kısmen çakıştığı varsayıldığında dahi, Hukuk Sözcüsü’nün Görüş’ünün 42. ve 43.
hususlarında değerlendirdiği üzere, ürünün ambalajında yeniden paketlenmesinden
sorumlu işletmenin belirtilmesi, marka hukuku itibariyle, tüketicinin yeterince
haberdar edilmesine olanak tanımaktadır.
36 Yukarıda belirtilenlerden hareketle, 89/104 sayılı Yönetmelik’in markalar ile ilgili
7(2) Maddesi, paralel ithalata tabi olan bir farmasötik ürüne ait marka sahibinin,
yalnızca, yeni ambalajın, aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekte ürünü yeniden
paketleyen ve buna yetkili olan işletmeyi değil, pazarlama ruhsat sahibi olan
ve yeniden paketleme işlemini talimatlarıyla düzenleyen ve yeniden paketleme
işleminin sorumluluğunu kabul eden işletmeyi yeniden paketleyen olarak göstermesi
gerekçesiyle, ürünün yeniden paketlenmiş biçimiyle ileriki bir pazarlanmasına itiraz
etmesine olanak tanımadığı şeklinde yorumlanmalıdır.

Masraflar
37

Buradaki adli muameleler, esas yargılamalardaki taraflar için ulusal mahkeme
önündeki derdest davada bir aşama olduğundan; masraflar hakkındaki karar ulusal
mahkemeyi ilgilendirir. Divan’a görüş sunarken yapılan masraflar, bu tarafların
masrafları hariç olmak üzere, geri alınamaz.

Bu gerekçelerle, Divan (Birinci Daire) şu şekilde karar vermektedir:
Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında
21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Birinci Konsey Yönetmeliği’nin 7(2). Maddesi,
paralel ithalata tabi olan bir eczacılık ürününe ait markanın mal sahibinin, yalnızca, yeni
ambalajın, aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekte ürünü yeniden paketleyen ve buna
yetkili olan işletmeyi değil, pazarlama ruhsat sahibi olan ve yeniden paketleme işlemini
talimatlarıyla düzenleyen ve yeniden paketleme işleminin sorumluluğunu kabul eden
işletmeyi yeniden paketleyen olarak göstermesi gerekçesiyle, yeniden paketlenmiş
biçimiyle ürünün ileriki bir pazarlanmasına itiraz etmesine olanak tanımadığı şeklinde
yorumlanmalıdır.
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Joined Cases C-400/09 and C-207/10
Orifarm A/S and Others
v
Merck Sharp & Dohme Corp., formerly Merck & Co. Inc., and Others
(References for a preliminary ruling from the Højesteret)
(Trade marks – Directive 89/104/EEC – Article 7(2) – Pharmaceutical products – Parallel
imports – Repackaging of the product bearing the trade mark – New packaging indicating
as the repackager the holder of the marketing authorisation on whose instructions the
product was repackaged – Physical repackaging carried out by a separate undertaking)
Summary of the Judgment
Approximation of laws – Trade marks – Directive 89/104 – Parallel imports of medicinal
products after repackaging and reaffixing of the trade mark – New packaging indicating
the holder of the marketing authorisation as the repackager – Physical repackaging
carried out by a separate undertaking – Opposition of the proprietor – Not permissible
(Council Directive 89/104, Art. 7(2))
Article 7(2) of First Directive 89/104 on trade marks must be interpreted as not
allowing the proprietor of a trade mark relating to a pharmaceutical product which
is the subject of parallel imports to oppose the further marketing of that product in
repackaged form on the sole ground that the new packaging indicates as the repackager
not the undertaking which, on instructions, actually repackaged the product and holds
an authorisation to do so, but the undertaking which holds the marketing authorisation
for the product, on whose instructions the repackaging was carried out, and which
assumes liability for the repackaging.
As regards the condition of exhaustion of the rights conferred by the trade mark
that the new packaging must indicate clearly the repackager of the product, that
requirement is justified by the trade mark proprietor’s interest in the consumer or end
user not being led to believe that the proprietor is responsible for the repackaging.
That interest of the proprietor is fully safeguarded where the name of the
undertaking at whose order and on whose instructions the repackaging has been
carried out, and which assumes responsibility for the repackaging, appears clearly on
the packaging of the repackaged product. Such an indication, as long as it is printed
so as to be comprehensible to a normally attentive person, is such as to avoid the
consumer or end user being given the incorrect impression that the product has been
repackaged by the proprietor.
Moreover, because that undertaking assumes full responsibility for the repackaging
operations, the proprietor can enforce his rights and, where appropriate, obtain
compensation if the original condition of the product within the packaging has been
affected by the repackaging or the presentation of the repackaged product is liable
to damage the reputation of the trade mark. In such a case, an undertaking which is
mentioned as the repackager on the new packaging of a repackaged product will have
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to answer for any damage caused by the undertaking which actually carried out the
repackaging, and cannot avoid liability by arguing, in particular, that that undertaking
acted contrary to its instructions.
In those circumstances, the proprietor of the trade mark has no legitimate interest
in requiring that the name of the undertaking which actually repackaged the product
should appear on the packaging merely because the repackaging is liable to affect the
original condition of the product and might therefore cause harm to his trade mark
rights.
The interest of the trade mark proprietor in the preservation of the original condition
of the product inside the packaging is sufficiently protected by the requirement that
it must be shown that the repackaging cannot affect the original condition of the
product. It is for the holder of the marketing authorisation, on whose instructions the
repackaging has been carried out and who assumes liability for it, to show that that is
the case.

(see paras 28-32, 36, operative part)

JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber)
28 July 2011 (*)
(Trade marks – Directive 89/104/EEC – Article 7(2) – Pharmaceutical products – Parallel
imports – Repackaging of the product bearing the trade mark – New packaging indicating
as the repackager the holder of the marketing authorisation on whose instructions the
product was repackaged – Physical repackaging carried out by a separate undertaking)

In Joined Cases C400/09 and C207/10,
REFERENCES for preliminary rulings under Article 234 EC and Article 267 TFEU from
the Højesteret (Denmark), made by decisions of 7 October 2009 and 22 April 2010,
received at the Court on 19 October 2009 and 30 April 2010, in the proceedings
Orifarm A/S,
Orifarm Supply A/S,
Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidation,
Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C-400/09),
and
Paranova Danmark A/S,
Paranova Pack A/S (C-207/10)
v
Merck Sharp & Dohme Corp., formerly Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme BV,
Merck Sharp & Dohme,
THE COURT (First Chamber),
composed of A. Tizzano, President of the Chamber, J.J. Kasel, M. Ilešic (Rapporteur),
E. Levits and M. Safjan, Judges,
Advocate General: Y. Bot,
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Registrar: C. Strömholm, Administrator,
having regard to the written procedure and further to the hearing on 7 April 2011,
after considering the observations submitted on behalf of:
•

Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in
liquidation, and Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, by J.J. Bugge
and K. Jensen, advokater,
•
Paranova Danmark A/S and Paranova Pack A/S, by E.B. Pfeiffer, advokat,
•
Merck Sharp & Dohme Corp., formerly Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme
BV and Merck Sharp & Dohme, by R. Subiotto QC and T. Weincke, advokat,
•
the Czech Government, by M. Smolek and K. Havlícková, acting as Agents,
•
the Italian Government, by G. Palmieri, acting as Agent, and S. Fiorentino,
avvocato dello Stato,
•
the Portuguese Government, by L. Inez Fernandes and P.A. Antunes, acting as
Agents,
•
the European Commission, by H. Krämer, H. Støvlbæk and F.W. Bulst, acting as
Agents,
after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 12 May 2011,
gives the following

Judgment
1

These references for preliminary rulings concern the interpretation of Article 7(2)
of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the
laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1) and the
associated case-law of the Court, in particular Case 102/77 Hoffmann-La Roche
[1978] ECR 1139, Case 1/81 Pfizer [1981] ECR 2913, Joined Cases C427/93, C429/93
and C436/93 Bristol-Myers Squibb and Others [1996] ECR I3457, and Case
C232/94 MPA Pharma [1996] ECR I3671. In those judgments the Court specified
the conditions under which a parallel importer may market repackaged medicinal
products bearing a trade mark, without the proprietor of the trade mark being able
to object.
2 The references have been made in proceedings between – in Case C400/09 – Orifarm
A/S (‘Orifarm’), Orifarm Supply A/S (‘Orifarm Supply’), Handelsselskabet af 5.
januar 2002 A/S, in liquidation, (‘Handelsselskabet’) and Ompakningsselskabet af
1. november 2005 A/S (‘Ompakningsselskabet’) and – in Case C207/10 – Paranova
Danmark A/S (‘Paranova Danmark’) and Paranova Pack A/S (‘Paranova Pack’) and
Merck Sharp & Dohme Corp., formerly Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV
and Merck Sharp & Dohme (referred to together as ‘Merck’) concerning the lack of
an indication of the actual repackager on the new packaging of medicinal products
imported in parallel.
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Legal Context
3 Directive 89/104 was repealed by Directive 2008/95/EC of the European Parliament
and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member
States relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), which entered into force on 28
November 2008. However, having regard to the time at which the facts occurred,
the disputes in the main proceedings remain governed by Directive 89/104.
4 Article 5 of Directive 89/104, ‘Rights conferred by a trade mark’, provided:
‘1.

The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights
therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having
his consent from using in the course of trade:
(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services
which are identical with those for which the trade mark is registered;
(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark
and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade
mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the
public, which includes the likelihood of association between the sign and
the trade mark.

2.

Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to
prevent all third parties not having his consent from using in the course of
trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation
to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is
registered, where the latter has a reputation in the Member State and where
use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental
to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:
(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
(b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these
purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
(c) importing or exporting the goods under the sign;
(d) using the sign on business papers and in advertising.
5

Under Article 7 of that directive, ‘Exhaustion of the rights conferred by a trade
mark’:
‘1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to
goods which have been put on the market in the Community under that trade
mark by the proprietor or with his consent.
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the
proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where
the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on
the market.’
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The Actions in the Main Proceedings and The Questions Referred For A
Preliminary Ruling
Case C400/09
6

Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet and Ompakningsselskabet are
companies in the Orifarm group. That group is the largest parallel importer of
medicinal products in the Nordic countries, and was in 2008 the largest supplier of
medicinal products to Danish pharmacies. The head office of the group is in Odense
(Denmark).
7 Merck, which is one of the world’s largest groups producing medicinal products,
manufactured the medicinal products at issue in the main proceedings, which were
imported in parallel onto the Danish market by the Orifarm group. Merck is also the
proprietor of trade mark rights relating to those medicinal products, or is entitled
to bring judicial proceedings under licence agreements concluded with proprietors
of trade mark rights.
8 Orifarm and Handelsselskabet are or were the holders of authorisations to market
and sell those medicinal products, while Orifarm Supply and Ompakningsselskabet,
which carried out the repackaging, are or were holders of authorisations to do so.
9 All decisions concerning the purchase, repackaging and sale of the medicinal
products at issue in the main proceedings, including those relating to the design of
the new packagings and to the labelling, were taken by Orifarm or Handelsselskabet.
Ompakningsselskabet and Orifarm Supply purchased and repackaged the medicinal
products, assuming liability for compliance with the requirements for repackagers
laid down by the Lægemiddelstyrelsen (the Danish Medicinal Products Agency).
10 The packaging of the medicinal products indicated that they had been repackaged
by Orifarm or Handelsselskabet as the case may be.
11 Merck brought two actions before the Sø- og Handelsret (Maritime and Commercial
Court) (Denmark), one against Orifarm and Orifarm Supply and the other against
Handelsselskabet and Ompakningsselskabet, on the ground that the name of the
actual repackager did not appear on the packaging of the medicinal products in
question. In judgments delivered on 21 February and 20 June 2008 respectively,
the Sø- og Handelsret found that the defendants had infringed Merck’s trade mark
rights by failing to indicate on the packaging the name of the undertaking which
had actually performed the repackaging, and consequently ordered them to pay
monetary compensation to Merck.
12 The Højesteret (Supreme Court) (Denmark), hearing the appeals on a point of law
brought by Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet and Ompakningsselskabet
against the judgments of the Sø- og Handelsret, decided to stay the proceedings
and refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
‘(1) The Court of Justice is requested to clarify whether [Bristol-Myers Squibb
and Others and MPA Pharma] are to be interpreted as meaning that a parallel
importer which is the holder of the marketing authorisation for, and possesses
information on, a medicinal product imported in parallel, and which issues
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instructions to a separate undertaking for the purchase and repackaging of a
medicinal product, for the detailed design of the product’s packaging and for
arrangements in relation to the product, infringes the rights of the trade mark
proprietor by indicating itself – and not the separate undertaking which holds
the repackaging authorisation, has imported the product and has carried out
the physical repackaging, including (re)affixing of the trade mark proprietor’s
trade mark – as the repackager on the outer packaging of the medicinal product
imported in parallel.
(2) The Court of Justice is requested to clarify whether it is of significance
in answering Question 1 that an assumption might be made that, where the
marketing authorisation holder indicates itself as the repackager instead of the
undertaking which physically carried out the repackaging to order, there is no
risk that the consumer/end user might be misled into assuming that the trade
mark proprietor is responsible for the repackaging.
(3) The Court of Justice is requested to clarify whether it is of significance
in answering Question 1 that an assumption might be made that the risk of
misleading the consumer/end user into assuming that the trade mark proprietor
is responsible for the repackaging is excluded if the undertaking which
physically carried out the repackaging is indicated as being the repackager.
(4) The Court of Justice is requested to clarify whether it is only the risk that
the consumer/end user might be misled into assuming that the trade mark
proprietor is responsible for the repackaging which is of significance in
answering Question 1, or whether other considerations regarding the trade
mark proprietor are also relevant, for example
(a) that the entity which undertakes the importation and physical repackaging
and (re)affixes the trade mark proprietor’s trade mark on the product’s
outer packaging potentially on its own account infringes the trade mark
proprietor’s trade mark by so doing, and
(b) that it may be due to factors for which the entity that physically carried out
the repackaging is responsible that the repackaging affects the original
condition of the product or that the presentation of the repackaging is of
such a kind that it must be assumed to harm the trade mark proprietor’s
reputation (see, inter alia, … Bristol-Myers Squibb and Others …).
(5) The Court of Justice is requested to clarify whether it is of significance in
answering Question 1 that the holder of the marketing authorisation, which
has indicated itself as being the repackager, at the time of the notification of
the trade mark proprietor prior to the intended sale of the parallel imported
medicinal product once repackaged, belongs to the same group as the actual
repackager (sister company).’
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Case C207/10
13

14

15

16

17
18

19

Paranova Danmark and Paranova Pack are subsidiaries of Paranova Group A/S
(‘Paranova Group’), which carries out parallel imports of medicinal products into
Denmark, Sweden and Finland. The group has its head office in Ballerup (Denmark),
where the two subsidiaries are also located.
In the same way as was done in Case C400/09, Paranova Group imported in parallel
into Denmark the medicinal products at issue in the main proceedings, which were
manufactured by Merck, which is the proprietor of trade mark rights relating to
those medicinal products, or is entitled to bring judicial proceedings under licence
agreements concluded with the proprietors of the trade marks.
Paranova Danmark is the holder of a marketing authorisation for those medicinal
products, while Paranova Pack, which carried out the repackaging, is the holder of
an authorisation to do so.
All decisions concerning the purchase, repackaging and sale of the medicinal
products at issue in the main proceedings, including those relating to the design of
the new packagings and to the labelling, were taken by Paranova Danmark. Paranova
Pack purchased and actually repackaged the medicinal products, in compliance
with the requirements laid down for repackagers by the Lægemiddelstyrelsen,
and released them for sale in accordance with the legislation on pharmaceutical
products, assuming liability for those operations.
The packaging of the medicinal products indicated that they had been repackaged
by Paranova Danmark.
Merck brought two actions against Paranova Danmark and Paranova Pack on the
ground that the name of the actual repackager did not appear on the packaging of
the medicinal products in question. As a result of those actions, Paranova Danmark
and Paranova Pack were prohibited – the former by order of the Fogedret i Ballerup
(Bailiff’s Court, Ballerup) of 26 October 2004, confirmed on appeal by the Sø- og
Handelsret on 15 August 2007, the latter by judgment of the Sø- og Handelsret of
31 March 2008 – from selling those medicinal products, on the ground that their
packaging did not indicate the name of the undertaking which had actually carried
out the repackaging.
The Højesteret, hearing the appeals on a point of law brought by Paranova Danmark
and Paranova Pack against the judgments of the Sø- og Handelsret, decided to stay
the proceedings and refer the following questions to the Court for a preliminary
ruling:
‘(1) Are Article 7(2) of [Directive 89/104] and the associated case-law, in particular
the judgments of the Court of Justice in … Hoffmann-La Roche … and … Pfizer
… and … Bristol-Myers Squibb and Others … to be interpreted as meaning that a
trade mark proprietor may rely on these provisions in order to prevent a parallel
importer’s marketing company, which is the holder of a marketing authorisation
for a medicinal product in a Member State, from selling that product with an
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indication that the product is repackaged by the marketing company, although
the marketing company has the physical repackaging carried out by another
company, the repackaging company, to which the marketing company gives
instructions for the purchasing and repackaging of the product, for the detailed
design of the product’s packaging and for other arrangements in relation to the
product, and which holds the repackaging authorisation and reaffixes the trade
mark on the new package in the course of repackaging?
(2) Is it of significance in answering Question 1 that an assumption might be
made that the consumer or end-user is not misled with regard to the origin
of the product and will not be led to believe that the trade mark proprietor is
responsible for the repackaging through the indication by the parallel importer
of the manufacturer’s name on the packaging along with the indication as
described of the undertaking responsible for the repackaging?
(3) Is it only the risk that the consumer or end-user might be misled into assuming
that the trade mark proprietor is responsible for the repackaging which is of
significance in answering Question 1, or are other considerations regarding the
trade mark proprietor also relevant, for example
(a) that the entity which in fact undertakes the purchasing and repackaging
and reaffixes the trade mark proprietor’s trade mark on the product’s
packaging thereby potentially infringes independently the trade mark
proprietor’s trade mark rights, and that that may be due to factors for
which the entity that physically carried out the repackaging is responsible,
(b) that the repackaging affects the original condition of the product, or
(c) that the presentation of the repackaged product is of such a kind that it
may be assumed to harm the trade mark or its proprietor’s reputation?
(4) If, in answering Question 3, the Court finds that it is also relevant to take account
of the fact that the repackaging company potentially infringes independently
the trade mark rights of the trade mark proprietor, the Court is asked to indicate
whether it is of significance to this answer that the marketing company and
repackaging company of the parallel importer are jointly and severally liable
under national law for the infringement of the trade mark proprietor’s trade
mark rights.
(5) Is it of significance in answering Question 1 that the parallel importer which
holds the marketing authorisation and has indicated itself as being responsible
for repackaging, at the time of the notification of the trade mark proprietor
prior to the intended sale of the repackaged medicinal product, belongs to
the same group as the company which undertook the repackaging (sister
company)?
(6) Is it of significance in answering Question 1 that the repackaging company is
indicated as the manufacturer in the package leaflet?’
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20

By order of the President of the First Chamber of the Court of 31 January 2011,
Cases C400/09 and C207/10 were joined for the purposes of the oral procedure
and the judgment.

Consideration of the Questions Referred
21 By its questions, which should be taken together, the referring court asks essentially
whether Article 7(2) of Directive 89/104 must be interpreted as allowing the
proprietor of a trade mark relating to a pharmaceutical product which is the subject
of parallel imports to oppose the further marketing of that product in repackaged
form on the ground that the new packaging indicates as the repackager not the
undertaking which, on instructions, actually repackaged the product and holds an
authorisation to do so, but the undertaking which holds the marketing authorisation
for the product, on whose instructions the repackaging was carried out, and which
assumes liability for the repackaging.
22 Orifarm, Paranova Danmark, the Czech and Portuguese Governments and the
European Commission take the view that those questions, as reformulated, should
be answered in the negative, while Merck and the Italian Government take the
opposite view.
23 It should be recalled, as a preliminary point, that under Article 7(2) of Directive
89/104 the trade mark proprietor’s opposition to the repackaging of products
bearing the mark, in that it constitutes a derogation from free movement of goods,
cannot be accepted if the proprietor’s exercise of that right constitutes a disguised
restriction on trade between Member States within the meaning of the second
sentence of Article 30 EC (now the second sentence of Article 36 TFEU) (see Case
C348/04 Boehringer Ingelheim and Others [2007] ECR I3391, paragraph 16 and
the case-law cited).
24 A disguised restriction within the meaning of that provision will exist where the
exercise by the trade mark proprietor of his right to oppose repackaging contributes
to artificial partitioning of the markets between Member States and where, in
addition, the repackaging is done in such a way that the legitimate interests of the
proprietor are respected (see Boehringer Ingelheim and Others, paragraph 17 and
the case-law cited).
25 On the latter point, the Court has held that, if the repackaging is carried out in
conditions which cannot affect the original condition of the product inside the
packaging, the essential function of the trade mark as a guarantee of origin is
safeguarded. The consumer or end user is not misled as to the origin of the products,
and does in fact receive products manufactured under the sole supervision of the
trade mark proprietor (see Bristol-Myers Squibb and Others, paragraph 67, and
MPA Pharma, paragraph 39).
26 However, it has also held that the conclusion that the proprietor may not rely on
the rights conferred by the trade mark in order to oppose the marketing under his
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trade mark of products repackaged by an importer amounts to conferring on the
importer certain rights which in normal circumstances are reserved for the trade
mark proprietor himself. Consequently, in the interests of the proprietor as owner
of the trade mark, and to protect him against any misuse, those rights must be
recognised only in so far as the importer also complies with a number of other
requirements (see, to that effect, Bristol-Myers Squibb and Others, paragraphs 68
and 69, and MPA Pharma, paragraphs 40 and 41).
27 It thus follows from settled case-law, in particular the judgments which the referring
court asks the Court to interpret, that the proprietor of a trade mark may not
legitimately oppose the further marketing of a pharmaceutical product bearing his
trade mark which has been repackaged by an importer who has reaffixed the mark if
•

•
•
•

•

it is shown that such opposition would contribute to artificial partitioning of
the markets between Member States, in particular because the repackaging is
necessary for marketing the product in the Member State of import;
it is shown that the repackaging cannot affect the original condition of the
product inside the packaging;
the new packaging clearly indicates the repackager of the product and the
name of the manufacturer;
the presentation of the repackaged product is not liable to damage the
reputation of the trade mark and its proprietor, which implies in particular that
the packaging must not be defective, of poor quality, or untidy; and
the importer gives notice to the proprietor of the trade mark before putting
the repackaged product on sale, and supplies him, on request, with a specimen
of the repackaged product (see, inter alia, Hoffmann-La Roche, paragraph
14; Bristol-Myers Squibb and Others, paragraph 79; MPA Pharma, paragraph
50; Boehringer Ingelheim and Others, paragraph 21; and Case C276/05 The
Wellcome Foundation [2008] ECR I10479, paragraph 23).

28 As regards the condition at issue in the main proceedings that the new packaging
must indicate clearly the repackager of the product, that requirement is justified
by the trade mark proprietor’s interest in the consumer or end user not being led
to believe that the proprietor is responsible for the repackaging (see Bristol-Myers
Squibb and Others, paragraph 70, and MPA Pharma, paragraph 42).
29 As the Advocate General observes in points 34 and 35 of his Opinion, that interest
of the proprietor is fully safeguarded where the name of the undertaking at whose
order and on whose instructions the repackaging has been carried out, and which
assumes responsibility for the repackaging, appears clearly on the packaging of
the repackaged product. Such an indication, as long as it is printed so as to be
comprehensible to a normally attentive person, is such as to avoid the consumer
or end user being given the incorrect impression that the product has been
repackaged by the proprietor.
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30 Moreover, because that undertaking assumes full responsibility for the repackaging
operations, the proprietor can enforce his rights and, where appropriate, obtain
compensation if the original condition of the product within the packaging has been
affected by the repackaging or the presentation of the repackaged product is liable
to damage the reputation of the trade mark. It should be stated that, in such a case,
an undertaking which is mentioned as the repackager on the new packaging of a
repackaged product will have to answer for any damage caused by the undertaking
which actually carried out the repackaging, and cannot avoid liability by arguing, in
particular, that that undertaking acted contrary to its instructions.
31 In those circumstances, the proprietor of the trade mark has no legitimate interest
in requiring that the name of the undertaking which actually repackaged the
product should appear on the packaging merely because the repackaging is liable
to affect the original condition of the product and might therefore cause harm to
his trade mark rights.
32 The interest of the trade mark proprietor in the preservation of the original condition
of the product inside the packaging is sufficiently protected by the requirement,
noted in paragraph 27 above, that it must be shown that the repackaging cannot
affect the original condition of the product. In circumstances such as those of the
main proceedings, it is for the holder of the marketing authorisation, on whose
instructions the repackaging has been carried out and who assumes liability for it,
to show that that is the case.
33 Merck submits, however, that it is necessary in order to protect consumers to
indicate on the packaging of the repackaged product the name of the undertaking
which actually carried out the repackaging. Consumers have an interest in knowing
the name of that undertaking, in particular where they are able under their national
law to bring proceedings not only against the holder of the marketing authorisation
but also against the repackager if they have suffered damage as a result of the
repackaging.
34 That argument cannot be accepted, however. It suffices to state in this respect that
it is clear from the wording of Article 7(2) of Directive 89/104 that the exception
in that provision to the principle of the exhaustion of the rights conferred by the
trade mark is limited to the protection of the legitimate interests of the trade mark
proprietor, the specific protection of the legitimate interests of consumers being
ensured by other legal instruments.
35 In any event, even it were supposed that the interests of the trade mark proprietor
coincide, if only partly, with those of the consumer, the fact remains that, as the
Advocate General observes in points 42 and 43 of his Opinion, the indication on
the packaging of the product of the undertaking responsible for its repackaging
enables the consumer to be sufficiently informed, from the point of view of trade
mark law.
36
It follows from all the foregoing that Article 7(2) of Directive 89/104 must be
interpreted as not allowing the proprietor of a trade mark relating to a pharmaceutical
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product which is the subject of parallel imports to oppose the further marketing
of that product in repackaged form on the sole ground that the new packaging
indicates as the repackager not the undertaking which, on instructions, actually
repackaged the product and holds an authorisation to do so, but the undertaking
which holds the marketing authorisation for the product, on whose instructions the
repackaging was carried out, and which assumes liability for the repackaging.

Costs
37 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the
actions pending before the national court, the decisions on costs are a matter for
that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the
costs of those parties, are not recoverable.
On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules:
Article 7(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to
approximate the laws of the Member States relating to trade marks must
be interpreted as not allowing the proprietor of a trade mark relating to a
pharmaceutical product which is the subject of parallel imports to oppose the
further marketing of that product in repackaged form on the sole ground that
the new packaging indicates as the repackager not the undertaking which, on
instructions, actually repackaged the product and holds an authorisation to
do so, but the undertaking which holds the marketing authorisation for the
product, on whose instructions the repackaging was carried out, and which
assumes liability for the repackaging.
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