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Günümüz İtalyasında Laiklik

Francesco Margiotta Broglio

Çev. Dr. Başak Karaman

Fransa ve Türkiye gibi ülkelerde, İtalyan laikliğinden bahsetmek şüphe-
li gözükebilir. Nitekim İtalya, sadece eski katolik geleneğiyle değil ama, ve 
özellikle, Evrensel Kilise Hükümeti ve Devlet başkentinin (Roma) piskopo-
su da olan başkanının (Papa’nın) topraklarındaki varlığıyla da tanınır. Bu du-
rum, katoliklerin oyları ve eklektik (kiliseyle ilgili) kurumların desteğiyle ku-
rulmuş olan bir partinin, Hıristiyan Demokrat Partisi’nin, Cumhuriyetin ilk 
elli yılı sürecindeki etkin hareketinde de gözlemlenebileceği gibi, dinin siyasi 
hayattaki güçlü etkisini gerektirmiş ve gerektirmektedir.

Bununla birlikte, başlangıç olarak iki özel meselenin açıklığa kavuşturul-
ması gerekir. Her şeyden önce, Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerdeki hukuk sis-
temleriyle sınırlı kalsak dahi, bu konuda kesin olmamıza imkan veren ortak 
veya aynı anlama gelen laiklik tanımlarını bulamayız. Her Avrupa devletinin 
din özgürlüklerine dair kendi tarihi vardır; her ulusal toplum “dinden uzak-
laşmak” için farklı yollar izlemiştir; her politik sistem, dini inançları demok-
rasiyle değişik biçimlerde bütünleştirmiş ve kamusal alanın tarafsızlığını be-
lirlemiştir; her hukuk düzeni dini çoğulculuğun idaresine ve Kiliselerin, dini 
cemaatlerin ve dine dayalı olmayan örgütlerin statüsüne kendi özel görüşünü 
vermiştir. Birliğin İşleyişine dair Lizbon Antlaşmasının (2007), -Amsterdam 
Antlaşmasına (1997) bağlı 11 no.’lu Açıklamayı benimseyerek- Birlik tara-
fından saygı gösterilmesi ve dokunulmaması gereken bu gibi statülerin tanım-
lanmasını ve düzenlenmesini üye ülkelerin iç hukukuna bırakmış olması, pek 
tabiidir ki öylesine yapılmış bir tercih değildir.

Açıklığa kavuşturulması gereken sonraki meseleyse, ulusal (katolik) din 
ile İtalyan ulusal kimliği arasında birbirlerini destekler bir beraberliğin ol-
madığı ve Roma Kilisesinin bağımsızlık ve ülkesel birlik sürecinde karşıt ve 
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olumsuz bir rol oynadığıdır. Her ne kadar halkın neredeyse tamamı münha-
sıran katolik inanca sahip kimselerden oluşmuş olsa da, Papaya bağlılık ve 
vatanseverlik, Büyük Savaşa kadar, birbirleriyle örtüşmeyen iki doğru ola-
rak kaldılar. Kutsal Kilisenin “Roma sorununu” “tamamlanmış” kabul etmesi 
ve başkenti Roma olan İtalyan Devletinin Savoy Hanedanlığı yönetimindeki 
Krallığını tanıması için, İtalyan Hükümeti ile Roma Kilisesi arasındaki 1929 
tarihli anlaşmanın imzalanması gerekecektir (Lateran Anlaşması, 11 Şubat 
1929, m. 26, 1). Buna, neredeyse bir asır süresince bir “İtalyan Kilisesi”nden 
değil ama, eski devletlerin hususi gelenek ve kurumlarından yavaş yavaş ay-
rılan, temelinde bölgesel olan kiliselerden, “İtalyan Kiliselerinden” bahsedi-
lebileceği de eklenmelidir (Ulusal Episkoposlar Konferansı, yalnızca 1954 
yılında oluşturulmuş ve 1985’te özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olmuştur: 
1960’taki ilk kurumsal belgesi laikliğe ithaf edilmiştir!).

Sardunya Kralı Carlo Alberto’nun Anayasası’nın (1848, sonrasında İtal-
ya Krallığının tüm topraklarına yayılmıştır) Katolik dinini “Devletin tek dini” 
olarak beyan ettiği ve diğer inançları “hoşgörülür” olarak tanımladığı bir ger-
çekse de, bu prensip –bir kaç ay sonrasında “inanç farklılığının” “medeni ve 
siyasi haklardan faydalanmada ve sivil ve askeri görevlere kabul edilmede” 
bir istisna oluşturmayacağını düzenleyen bir kanunla (s. 735/1848) etkisizleş-
tirilmiştir- Anayasa’nın “katı olmaması” sayesinde Devletin laikliğini adım 
adım oluşturan zengin bir yasama faaliyeti sonrasında aşılmıştır. Devlet, ka-
tolik muhalefetten korunmak amacıyla, dini hayata müdahale etmek ve ruh-
ban sınıfının ve eklektik kurumların faaliyetlerini kontrol altında tutmak için 
bir dizi yasama aracını elinde bulundurmaya devam ettiğinden, aslen tam ola-
rak tarafsız nitelikte bir laiklik de söz konusu değildir. Nitekim boşanma ön-
görülmediğinden, eklektik kurumlar tıpkı belediyeler ve eyaletler gibi “kamu 
kurumu” olarak kabul edildiğinden (1865 tarihli Medeni Kan. m. 2), eklektik 
makamlardaki mevki sahipleri bazı vazifelerden (jüri üyeliği, noterlik, valilik, 
milletvekilliği gibi) hariç tutulduklarından ve ruhban sınıfı mensupları görev-
lerini “kötüye kullanmaları” halinde bir dizi cezai norma tabi olduklarından, 
laiklik her zaman bir bütün de oluşturmaz.

Bilhassa 1871 tarihli Guarentigie Kanunuyla (Teminat/Garanti Kanunu) 
gerçekleşen Devlet ve Kiliseyi birbirlerinden ayırmaya yönelik gidişatta Dev-
let, Kilise üzerinde sahip olduğu geleneksel bir dizi gücü bırakıyor ve öte yan-
dan ortak hukuka tabi kılınan yerler, kişiler ve eşyalar üzerindeki eski pek çok 
muafiyet, ayrıcalık ve dokunulmazlıkları kaybediyordu. Ayrıca, dini inançla 
ilgili bir dizi bağlantı ve kurum laikleştiriliyordu: öncelikle 1866 sonrasında 
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her türlü hukuki değerden yoksun kalan dini nikah; din adamları ve mütedey-
yinler diledikleri takdirde medeni nikaha başvurabilmekteydiler; milli eğitim; 
resmi takvimden yok olan birçok dini bayram; ruhban sınıfının askerlik hiz-
metinden muafiyeti; yemin şekli; ilkokullarda din eğitimi zorunluluğu; me-
zarlıklar; yaygın “merhamet işleri” (yardım ve bağış) sektörü; fiilen yeniden 
oluşturulmaları birinci dünya savaşı sırasında gerçekleşecek olan askeriyeye 
bağlı din adamlığının kaldırılması. Ancak ayrılık ilkesine en çarpıcı istisnayı 
getirenler, tüm dini cemaatlerin tüzel kişiliklerini kaldıran ve bunlara ait (iba-
dete veya okullara, hastanelere, barınaklara özgülenmiş kimi binalar hariç) 
tüm malları devlet mülkiyetine geçiren, rahipler meclislerinin, rahipler mec-
lisi mensuplarına veya katedral rahiplerine özgülenen kiliseye ait arazi ve ta-
şınmaz topluluklarının bazılarının, manastırların, ruhani bir işlev yüklenme-
yen din görevlilerinin geçimine tahsis edilmiş kiliseye ait taşınmazlardan olu-
şan mal birliklerinin tüzel kişiliklerini lağveden ve katedrallerdeki rahip sa-
yısını, bunlara ait malları Devlet mülkiyetine devrederek ve aralarında, sade-
ce ibadete veya din adamlarının yerleşimine yönelik taşınmazların bırakıldığı 
mahalli kiliselerin de yer aldığı muhafaza edilmeye devam eden kurumların 
malvarlıklarının bir kısmına el koyarak azaltan 1866, 1867 ve 1873 kanunla-
rı olacaktır. Bu yasama faaliyetinin yanısıra, “laikleşmenin İtalyan toplumun-
da derin kök saldığı ve laik kurumların halkın bilincine nüfuz etmiş olduğu” 
ortaya konulmuş (Jemolo); buna karşılık papalık, mütedeyyinleri siyasi oyda 
çekimser kalmaya çağırarak katoliklerin kamusal hayattan uzaklaşmasına se-
bep olmuştur. Her halükarda, diğer mezheplerle (valdo mezhebi mensupları, 
museviler, grek-ortodokslar) de kıyaslanarak bütünüyle bakılırsa Katolik Ki-
lise, siyasi iktidarının sona ermesinden sonra papalığın uluslararası cemaat-
te sürdürmeyi başardığı önem sayesinde de, vatandaşların din eşitliği prensi-
bine ve bu etkin yasama müdahalelerine rağmen “baskın mezhep” durumu-
nu korumuştur.

Laik ve ayrılıkçı eğilime sahip liberal devletin siyasi ve sosyal içeriği 
-din adamlarının ve katolik italyanların savaş gücüne ve yenilenmiş vatanse-
verlik anlayışına sadık katılımının görüldüğü- birinci dünya savaşı ve katolik-
lerin temsilcisi ve dini ve dini olmayan menfaatlerinin teminatçısı olan güç-
lü bir Hıristiyan siyasi partisinin (papaz Don Luigi Sturzo tarafından kurulan 
İtalyan Halk Partisi) 1919 seçimlerine talihli bir şekilde girişiyle değişmeye 
başlar. Ancak birlik sonrasındaki Devletin laik temellerinin bütünüyle orta-
dan kaldırılması, Mussolini’nin iktidarı ele geçirmesi ve 1925 sonrasında fa-
şist rejimin güçlenmesiyle gerçekleşecektir. Lateran Uzlaşmaları (Antlaşma 
ve Konkordat, 11 Şubat 1929) Kilise’ye ve papalığa kurumlar ve toplumdaki 
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başrolünü geri verirler. Katolik dini, tüm sonuçlarıyla beraber, yeniden Dev-
let dini haline geliyor; tanınma imkanına sahip olmakla birlikte diğer inanç-
lar açıkça aleyhte bir muameleye tabi tutuluyor ve bunların mensupları bir şe-
kilde ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüyorlardı (Musevi cemaatlere yöne-
lik çıkarılan 24 Haziran 1929 tarih ve 1159 sayılı Kanun ve 30 Ekim 1930 ta-
rihli Kraliyet Kararnamesi). Roma, papalığın ikametgâhı olduğundan, yeni-
den “kutsal şehir” oluyordu; Katolik din eğitimi her tür okul için zorunlu hale 
getiriliyor ve Katolik doktrini “milli eğitimin temeli ve başı” haline geliyor-
du; din değiştiren rahipler “toplumla doğrudan iletişim kuracakları” her tür-
lü görevden dışlanıyorlardı; bir dizi dini bayram resmi takvime tatil günü ola-
rak dahil edilmişti; tüm eklektik kurumlara ve Kutsal Kilise tarafından onay-
lanan tüm rahipler meclislerine tüzel kişilikleri geri verilmişti; dini nikaha, ki-
lise mahkemeleri tarafından evlenmenin yokluğuna dair verilen kararlar için 
de söz konusu olduğu gibi, bütün hukuki sonuçlar yeniden tanınmıştı; ilahiyat 
alanındaki Papalığa ait diplomalar yeniden kabul görmekteydiler. Devlet, pis-
koposların (ki bunların Krala bağlılık yemini etmeleri gerekiyordu) ve rahip-
lerin atanmasında siyasi denetim yetkisini, katolik hareketin faaliyetini siyasi 
partilerin dışında sürdüreceği teminatını ve kilise mensupları ve din adamları-
nın herhangi bir siyasi partiye kaydolmasına veya orada etkin faaliyet göster-
mesine dair yasağı elde ediyordu.

XI. Pius İtalya’yı yeniden hıristiyanlaştırdığına inanmıştı; Mussolini, İtal-
yanların faşist rejime consensus’unu yaymak ve güçlendirmek için çok kuv-
vetli bir desteğe sahip olmuştu; ancak toplumun mezhepçileştirilmesi, “Lictor 
(fasces) inancı” ile kutsallaşan siyasette ve totaliter Devlet, yalnızca Kilisenin 
teminatını almayı başardığı özgürlüklerde kendi sınırlarını buldu. Bu özgür-
lükler papalığa, Faşizmin halefliğine hazırlanma ve Almanlar tarafından iş-
gal edilen ve kuzeyde Mussolini Cumhuriyeti ve güneyde III. Vittorio Emnu-
ale Krallığı olarak ikiye bölünen İtalya’da asli bir rol üstlenme imkanını ver-
diler. Roma’nın kurtuluşundan birkaç saat sonra (5 Haziran 1944) yoğun bir 
kalabalık, “Kamu denetçisi” XII. Pius’a hürmetlerini sunmak üzere San Piet-
ro Meydanı’na koştu. Dört yıl sonra, İtalyan Katolikler Birliğinin partisi, Hı-
ristiyan Demokratlar, eklektik kurumların desteği sayesinde, siyasi seçimler-
de parlamentodaki ağırlıklı çoğunluğa sahip oldu: din ayırımı gözetmeksizin 
vatandaşların eşitliği ve tüm dini mezheplere eşit özgürlüğün tanınması teme-
line dayanarak dini mezheplerin statüsünü yeniden oluşturan Cumhuriyet’in 
Yeni Anayasasında (1 Ocak 1948 tarihinde yürürlüğe girmiştir) yer alan ku-
rallar uzun zaman uygulanmaksızın kalacaklar ve yirmi yılı aşkın bir süre 
“uzun süren itaatkar (konformist) baskının ve hatırı sayılır bir ahlaki tembel-
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liğin sonucu olan” mezhepçi bir toplumdan, “inanılması talep edilmeyen Ka-
tolik dininin kimi göstergelerini kabul etmeyen her vatandaşı yabancı unsur” 
olarak kabul eden bir toplumdan bahsetmeye imkan tanıyacaklardır (Jemolo).

1948 Anayasası Devleti, din ya da dini olmayan itikatlar açısından değer-
lendirmemekteydi. Laikliği “anayasal düzenin üstün ilkeleri” arasında açık-
layan ve “din veya belirli bir inanç karşısında Devletin şahsının veya yöneti-
ci gruplarının dışlamaya, düşmanlığa veya mezhebe ilişkin ideoloji haline ge-
tirilmiş ve kuramsal taleplerine cevap vermeyen, ancak vatandaşların mede-
ni ve dini bilincinin somut istemlerinin hizmetinde olan” ve “Devletin dinler 
karşısında ilgisiz kalmasını değil ama, mezhepsel ve kültürel çoğulculuğa da-
yanan bir rejimde Devletin din özgürlüğünü korumasını teminat altına alan”, 
“Cumhuriyetin Anayasa metninde belirtilen Devlet şeklinin niteliği” olarak 
tanımlayan, 1989’da, Anayasa Mahkemesi olmuştur (203/1989 Sayılı Karar). 
Laikliğin ve dini tarafsızlığın koşulları, her türlü özel düzenlemeye (“sözleş-
mesel” de dahil) üstün olan, çoğulculuğu ve kişinin dokunulmaz haklarını ta-
nıyan ve teminat altına alan bir dizi anayasal hükümle oluşturulmuştu. Özel-
likle: kamusal veya özel alanda kendi dini inancını özgürce uygulama, pro-
pagandasını yapma, ibadet etme hakkı; din ayırımı gözetmeksizin tüm vatan-
daşlara özdeş toplumsal saygınlık ve eşitlik; insanın gerek birey olarak gerek-
se kendi kişiliğini icra ettiği toplumsal oluşumlarda sahip olduğu dokunulmaz 
haklar; kanun karşısında tüm dini mezheplere tanınan eşit özgürlük; “bağım-
sız ve egemen” olarak beyan edilen Devlet ve Katolik Kilise’nin kendi “fark-
lı kurumlarının” “laiklik ilkesinin esasını veya Devletin tarafsızlığını belirle-
yen” ve “din ve bundan kaynaklanan ahlaki ödevlerin Devlete ulaşmak için 
bir yol olarak kabul edilmeyeceği” anlamına gelen ayrılığı (334/199 Sayılı 
Karar); İtalyan hukuk düzenine aykırı olmamak kaydıyla diğer tüm inançlara 
kendi özel statülerine göre teşkilatlanma hakkı; Devlet, Katolik Kilise (1929 
Lateran Antlaşması ve 1984’te yeniden düzenlenen Konkordat) ve katoliklik-
ten farklı mezhepler (bunların temsilcileri veya temsil eden kurumlarla yapı-
lan “ittifaklar”) arasında “sözleşmesel” ilişkiler; eklektik nitelikte olan ya da 
din veya inançla iştigal eden dernek ve kurumların oluşturulmasına, hak eh-
liyetleri veya faaliyetlerine yönelik özel yasal sınırlamalar veya hususi vergi 
mükellefiyetleri getirme yasağı (Anayasa m. 2, 3, 7, 8, 19, 20).

Ayrıca Devlet, dini olsun olmasın, inançlar alanında da, “özgürlük ve 
eşitliği fiilen sınırlayarak, kişinin tam olarak gelişimini engelleyen sosyo eko-
nomik engelleri” ortadan kaldırmalıdır. Bu son bahsettiğimiz inançlar, hem 
din özgürlüğünü teminat altına alan genel kuralla, hem de herkese (dini veya 
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ateist olan da dahil olmak üzere) kendi düşüncesini söz, yazı veya diğer her 
türlü yayın aracıyla özgürce açıklama hakkını temin eden normla korunur-
lar. Genel olarak basın için söz konusu olduğu gibi, dini ve veya ateist basın 
da, suç oluşturma veya toplu iletişim araçlarının sorumlularının belirtilmesi-
ne dair kuralların ihlali halleri hariç olmak üzere, izne veya sansüre konu ola-
maz. Kurucu Meclis sırasında, gerek (bizzat XII. Pius tarafından talep edil-
diği şekilde) Katolik dininin resmi din veya çoğunluğun dini olarak tanın-
masının, gerek Anayasa’nın başlangıcında ‘invocatio Dei’nin yer almasının 
ve yine aynı şekilde, öğretimin genel kuralları dahilinde faaliyet göstermekte 
serbest olan, ancak “Devlet için mükellefiyet oluşturmayan” ve devlet okul-
ları için öngörülen yerde öğrencilere Devlet sınavına girme zorunluluğu yük-
leyen özel okulları finanse etme zorunluluğunun da reddedildiği hatırlatılma-
lıdır. Buna, yakın zamanda büyük bir gelişme kaydeden sosyal yardımlaşma 
ve “gönüllü” faaliyetlerine dair reformların, “hizmette halka yakınlık” ilke-
si temelinde, din esinli ya da mezhepsel kurumlarla bağlantılı da olabilen kar 
amacı gütmeyen özel girişimlere yeni alanlar açtığı da eklenmelidir (4 Aralık 
1997 tarihli ve 460 sayılı Kararname, 7 Aralık 2000 tarihli ve 383 sayılı Ka-
nun, 207/2000 sayılı Kararname).

1948 Anayasasının birbirinden farklı görüşler (liberal, katolik, sosyalist) 
arasındaki olumlu bir uzlaşının meyvesi olduğu ve, yukarıda belirtilen hüküm-
leriyle, faaliyete geçirilmesi, aslen ertelenmiş bir şekilde gerçekleşen, güçlü 
program açıklamalarıyla ayırt edildiği malumdur. Ki bu, yeni temel yasanın 
daha ilerici yönlerinin uzun ve zorlu yolculuğunu ve önceden baskın olan si-
yasi yaklaşımlara özel bir duyarlılık gösteren bir yargı organın da sayesinde, 
1929’da Katolik Kiliseye tanınan imtiyazlı konumu ve diğer dini mezheple-
rin şekli ve temel ayrımcılığını sürdüren varolan mezhepsel hukuki yapıla-
rın muhafazasında izlenen çizgiyi açıklamaktadır (her ne kadar 1929 Lateran 
Antlaşmalarının 7. ve 3. maddelerini değiştirmek için bir çekince konulmuşsa 
da, yeni bir konkordatın, eklektik kurum ve mallara dair bir kanunun ve val-
do ve metodist mezheplerinin katoliklikten farklı bir inanç olarak tanınması 
anlamında ilk olan bir kanunun yürürlüğe girdiğini görmek için 1985’e kadar 
beklenmesi gerekmiştir). Hatırlansın ki 1970’teki boşanmaya dair olan kanu-
na kadar, 1929 konkordatı kökenli olan katolik nikah konusundaki hükümler, 
medeni hukukça tanınan sonuçlarıyla birlikte kilisede evlenerek kanonik hu-
kuk tarafından öngörülen bir bağ kurmuş olan vatandaşlar ve sadece mede-
ni nikah kıyarak, oluşumu açısından da, Cumhuriyet yasasınca düzenlenen bir 
ilişkiye giren vatandaşlar arasında ayırımcılık yapıyorlardı. 1929 Konkordatı-
nın Anayasanın birçok temel ilkesini ihlal ettiğini hatırlatmaya lüzum yoktur. 
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Bununla birlikte benimsenen demokrasi türü, toplumsal çoğulculuğun 
yapısal boyutunda, ailevi, kültürel, mesleki ve (başta katoliklik olmak üze-
re) dini “ara” gruplar gibi özerk topluluk biçimlerini kayırmakla son bulan 
“ara organların” itibar kazanmasıyla belirginleşir. Katolik partinin (Hıristi-
yan Demokrat Partisi) siyasi üstünlüğüne ve bunun sonucu olarak Anayasal 
sistem ve kanunlarla çizilen sınırların çok ötesine yayılan ve güçlenen itaat-
kar mezhepçiliğe etken bir şekilde katkı sağlayan çok sayıda kurum ve orga-
nizasyonuyla Roma Kilisesinin gücü sayesinde Cumhuriyetin ilk yirmi yıl-
ki yaşamında mezhepçi boyut açısından belirleyici olarak gözüken “polikra-
tik” sonuçların tehlikesi (her grup kendi taleplerini üyelerine dayatmaya ça-
lışacaktır) barizdir: “bu doğrudan bir dayatmadan kaynaklanmıyordu, fakat 
ve bilhassa uzun suren itaatkar baskının ve dikkate değer bir ahlaki tembel-
liğin sonucuydu” (Jemolo). Anayasa’nın (dini tarafsızlık anlamında) laikli-
ğinin, 1929 Antlaşmalarının değiştirilmesi kanalıyla telafisi ve yeniden oluş-
turulması yavaş ve çelişkili bir şekilde gerçekleşecektir: 1967 ve 1983 yılla-
rı arasında Konkordat’ı anayasal ilkelerle uyumlu hale getirmek üzere en az 
yedi tane resmi yenileme projesi üzerinde çalışılacak ve yalnızca 1984 tarihin-
deki değişikliğe dair Antlaşma ile Kutsal Kilise, 1948 Anayasasının, Lateran 
antlaşmaları ile onaylanan, katolik inancın devletin tek dini olarak görüldüğü 
mezhepçilik ilkesini lağvettiğini gecikmiş bir şekilde göz önünde bulundura-
cak (25 Mart 1985 tarihli ve 121 sayılı Kanun) ve istemeyerek de olsa evlen-
menin yokluğu konusunda kendi mahkemelerinin lehine sahip olduğu yargıla-
ma yetkisinden de vazgeçerek, devlet okullarındaki katolik din eğitiminin ör-
genciler için zorunlu olmaktan çıkarılıp seçmeli hale gelmesini kabul edecek-
tir. Ayrıca, 20 Mayıs 1985 tarih ve 222 sayılı Kanunla gelirlerin binde sekizi-
ni kiliseye devretmeye dair her sene vergi beyanı sırasında yapılan iradi açık-
lamaya ve dini mezhepler lehine yapılan bağışların vergiye tabi gelirden dü-
şülmesine dayanan karmaşık bir vergi yöntemiyle (maaşlı) din adamları tara-
fından yürütülen devlet maliye sistemi değiştirilecektir. 1984 ve 2004 yılları 
arasında, çok sayıda Kilise ve katoliklikten farklı mezheplerle, hepsi dini ta-
rafsızlık ve vatandaşların bireysel ve kolektif dini menfaatlerinin tatmini için 
Devletle işbirliği ilkesinden esinlenen birçok ittifak da yapılmış veya başla-
tılmıştır.

Fakat vicdan hürriyeti, inanmaya veya inanmamaya dair “imtiyazlı” öz-
gürlük, dini ve medeni ahlak arasındaki ayırım, dini azınlıklara saygı ve koru-
manın kesin bir şekilde tekrar oluşturulması 70’li ve 80’li yıllarda gerçekleşen 
yasama faaliyeti (1970: boşanmaya dair kanun; 1975: aile hukuku reformu; 
1978: kürtaj kanunu; 1982: cinsiyet değiştirme hakkında kanun; 1989: yemi-
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ni dini içeriğinden arındıran ceza usul kanunu; 1974 ve 1981 tarihli referan-
dumlarda boşanma ve kürtajın çoğunluk tarafından onaylandığı hatırlanmalı-
dır) ve Anayasa Mahkemesinin çok yakın tarihli kararlarıyla gerçekleşecektir.

Boşanmaya dair kanunun ertesinde, uygulanmaya başlanmasının ardın-
dan geçen on beş yılı aşkın bir süre sonra Anayasa Mahkemesi, Lateran Ant-
laşmalarına yapılan anayasal göndermeyi (Anayasa m. 7, 2), bunun “Devle-
tin anayasal düzeninin üstün ilkelerini yok sayma gücüne sahip olmadığını” 
belirterek ve bu antlaşmalardan kaynaklanan kanunların anayasaya uygunlu-
ğu hakkında kendi denetim ve kontrol yetkisini kabul ederek yeniden tanımlı-
yordu (30, 31 ve 32/1971; 175/1973; 185/1972; 1/1977; 16, 17, 18/1982 sayı-
lı kararlar ve daha başkaları). Ancak Lateran Antlaşmaları reformu sonrasın-
da Mahkeme, Cumhuriyetin doğumuyla şekillenen çoğulcu Devletin, din ko-
nusundaki pek çok yaklaşımını yeniden oluşturdu. Öncelikle “Devlet dini” il-
kesini kaldırarak ve “değişik dini mezhep mensuplarının azlığına veya çok-
luğuna dayanarak yapılan her türlü ayrımcılığı kabul edilemez” şeklinde ta-
nımlayarak işe koyuldu (925/1988 sayılı karar). Sonrasında, özgürlük ve eşit-
lik ve tüm mezhepler karşısında Devletin tarafsızlığı ilkelerine saygıyla ilgili 
olarak; aynı saygının, belirli bir kuralın yöneltildiği özneler alanındaki fark-
lılıkların, “eşit özgürlük teminatını aynılaştırmaya ve mezheplerin her birinin 
toplam gereksinimlerinin tanınmasına yönelen”, taraflarınca istenen, Devlet-
mezhep ilişkilerinin açıkça düzenlenmiş sisteminin sonucu olmaları halinde, 
davranışta da farklılık gerektirebileceği açıklamasını yaptı (235/1997 sayılı 
karar). Buna karşılık, gerektiği takdirde, bu ilkelere ve bu tarafsızlığa saygı, 
mezheplerle değil, ancak kanunla öngörülen “değişik inançlara mensup olan 
herkesin olası kolaylıklardan faydalanma hakkı” ile bağlantılı olarak teminat 
altına alınır, bu gibi kolaylıklardan veya yararlardan bir mezhebin yoksun bı-
rakılması vatandaşların eşit özgürlüğünün ihlalini oluşturacaktır. Nitekim bu 
durumda mezhebin statüsü “vatandaşların dini ihtiyaçlarının tatmini için ön-
ceden düzenlendiğinden ve şu halde din özgürlüğü hakkından etkin bir şekil-
de faydalanılmasına hizmet ettiğinden” dikkate alınmalıdır (195/1993 sayılı 
karar). Sonuç olarak Mahkeme için teşkilatlanma ve faaliyet göstermede mez-
heplerin eşit özgürlüğü (Anayasa m. 8), Anayasa’nın 3. maddesince cezalan-
dırılan din ayırımcılığına dair genel yasağın “topluluk düzeninde gerekli olan 
yansımasını temsil eder” (346/2002 sayılı karar). Örneğin sadece Devletle an-
laşma (konkordat veya ittifak) imzalamış mezheplere, ibadet yerleri için kamu 
yardımı tahsisinin, tüm dini cemaatlere eşit özgürlük verilmesine dair anaya-
sal ilkeyi ve herkese tanınan (dini olsun olmasın) kendi inancını açıklayabil-
me ve ibadetini alenen icra edebilme hakkını ihlal etmesi bundan kaynaklanır 
(195/1993 sayılı karar).
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Ceza hukuku alanında Mahkeme, “bireysel dini kanaatin cezai koruması-
nı, beyan edilen inanca göre ayırt eden” tüm kanuni düzenlemeleri anayasaya 
aykırı kabul etti. Mahkemeye göre, “din konusunda (….) dahil olduğu mez-
hep hangisi olursa olsun bir inancı benimseyen her kişinin vicdanına, bundan 
böyle, aynı koruma tanınır” (440/1995 sayılı karar). Bu koruma, “farklı mez-
heplerin değişik inanç içeriklerinden bağımsız olarak bireysel veya topluluk 
boyutunda bunu yaşayan herkesin deneyimini aynı şekilde kucaklaması gere-
ken” ve bu nedenle de himayede gösterilecek farklı bir gücün “kişi saygınlı-
ğının eşitliğini zedeleyeceği ve anayasal laiklik prensibiyle çelişkiye düşüre-
ceği” din özgürlüğüne dair anayasal haktan kaynaklanır (329/1997 sayılı ka-
rar). Mahkeme dine hakaret konusunda Ceza Kanununun ilgili maddelerinin 
anayasaya aykırı olduğunu belirterek, mezhebi ne olursa olsun “kendisini bir 
inanca bağlı olarak tanımlayan her kişinin vicdanına aynı korumayı” sağla-
ması gereken devletin mezhepler karşısındaki tutumunu “şu ya bu mezhebin, 
taraftarlarının daha az veya çok olduğuna dair niceliksel veri önem arz etmek-
sizin (...) eşit mesafede ve tarafsız” olarak açıkladı (508/2000 sayılı karar). 
Ayrıca Mahkeme, Ceza Kanununun 403. maddesinin birinci ve ikinci fıkra-
larına yaptığı göndermeyle katolik dinine yapılan hakaretlerde diğer mezhep-
ler için belirlenenden daha fazla ceza öngören hükmün anayasal olarak hu-
kuka aykırı olduğu açıklamasında, yine Mahkemenin kendisi tarafından “sü-
rekli tekrarlandığı gibi hukuka aykırı olduğu açıklanan (…) cezalandırma-
da ayrımcılığın kabul edilemez” olmasının da bu kuralı gösterdiğini belirtti 
(168/2005 sayılı karar). Bu vurgulamalardan, başlangıçta sadece katolik dini 
için öngörülmüş olan, dini kanaati himaye etmekle birlikte ideolojik nitelikte-
ki hakareti ayrık tutan ve tamamlanmış tüm fiiller için cezaları eşitleyen “dü-
şünce suçları”na ilişkin Ceza kanunu reformu doğmuştur (24 Şubat 2006 ta-
rih ve 85 sayılı Kanun).

Son olarak Mahkemenin, yakın tarihli kararlarını, zaten hatırlatmış oldu-
ğumuz “Devletin dinler karşısında ilgisiz kalmasını değil ama; mezhepsel ve 
kültürel çoğulculuğa dayanan bir rejimde Devletin din özgürlüğünü koruma-
sını teminat altına almayı” (203/1989 sayılı karar), aynı zamanda “tüm dini 
mezheplere yönelik eşit mesafede ve tarafsız” olmayı gerektiren ve “katolik-
likten farklı inançların yükümlülüklerinin, törenlerinin veya dini gereklerinin 
icrasını engelleyen veya taciz eden davranışların, aynı fiillerle katolik inan-
ca zarar veren kişininkinden daha az vahim olarak görülmesini hoş göreme-
yecek olan” (327/2002 sayılı karar) üstün laiklik ilkesine göre (yukarıda be-
lirtilen 203/1989 ve 13/1991 sayılı kararlarla oluşturulan) gerekçelendirdiği-
nin altı çizilmelidir.
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Dini (özel) süjeler karşısında da işlerliği olan, yetkilerin demokratik şe-
kilde yeniden dağılımı için “hizmette halka yakınlık” ilkesini kabul eden Ana-
yasanın (m. 118) Beşinci Kısmında yakın zamanda gerçekleşen reform sa-
yesinde “yalnızca ortak anayasal teminatlarda başka türlü kabul görmele-
ri mümkün olmayan din özgürlüğünün özel gereksinimlerin korunması için, 
(karşılıklı olarak saptanabilir) belirli kurallara imkan tanıyan, sadece inançla-
ra değil ama herkese dair bir ortak hukuka doğru ayrılıkçı emelin, gerçekleş-
miş gibi gözüktüğü ya da hiç değilse büyük gelişmeler kat etmiş olduğunu” 
ileri sürmek mümkündür (Onida). Bu emel çelişki göstermez, bilakis “sosyal-
liğine dini de dahil eden” (Finocchiaro) bir Devlette bütünleşir, İtalyan hu-
kuk düzenine ve demokratik oyunun kurallarına, bunun tarafından tam say-
gıyı varsayar.

“Din olayının ve çoğulculuğun ve farklılığın kabulünün öneminin bilin-
ciyle vatandaşların ve sosyal grupların kendi kaderini belirleme hakkını ka-
bul eden ve teminat altına alan bir Devlet” (Mirabelli) ortamında, (Anayasa-
nın zikredilen 20. maddesince de korunan) yeni dini akımlardan ve dini işa-
ret ve simgelerden kaynaklanan [kadınların başörtülü kimlik fotoğrafları ka-
bul edilmiştir; islami başörtüsü okullarda veya hastanelerde sorun yaratma-
mış, buna karşın yüz örtülü dolaşma yasağı halen vardır; Anayasa Mahke-
mesi, İtalyan Hükümetinin aynı mahkemenin “Büyük Dairesi”ne karşı itiraz-
da bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir kararıyla (30 Kasım 
2009) artık engellenmiş olan, okul salonlarında haç bulundurulmasına iliş-
kin kanuni yükümlülüğün var olmadığını dolaylı olarak teyit etmiştir; Muse-
vi cemaatlerle yapılmış olan ittifakta yer alan özel kural, musevilerin başla-
rında “kipa” ile mahkemede yemin vermelerine izin vermektedir] bazı sorun-
ları travmasız çözmek mümkün olmuştur; müslümanlarınkinden çok daha az 
sayıda müridi bulunan diğer inançlarla yapılmış olduğu gibi Devletle ittifak 
yapmak isteyen kimi islami grupların taleplerinden daha büyük zorluklar or-
taya çıkmıştır. Dernek veya cemaatlerin statülerinin İtalyan hukuk sistemiy-
le uygunluğu bir yana en büyük mesele, bu dernek veya cemaatler açısından 
Devletle yetkili olarak pazarlık edebilecek düzeyde etkin temsilcilikleri mu-
tabık bir şekilde (şimdiye kadar) ifade edilmesinin temel imkansızlığında ya-
tar (ve Mart 2008’de İtalya’da yaşayan müslümanları birleştiren ve Cumhu-
riyet Anayasasının ilkelerince ve bu “Bildirge”ce tanınan federatif bir yapı-
yı hayata geçirmeye hazır bazı islami organizasyonların temsilcilerinin dahil 
edildiği, 2007’de İçişleri Bakanı Amato tarafından düzenlenen “Değerler, Va-
tandaşlık ve Bütünleşme Bildirgesi”nin devamı gelmemiştir) (İçişleri Bakan-
lığı, İtalya’da İslam’a İlişkin Rapor, Nisan 2008).
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Pek tabiidir ki, kişisel kanaat olarak değerlendirilmeyi artık kabul etme-
yen, buna karşılık “kamusal alanının mutlak özerkliğini” (Filoramo) ileri süre-
rek kendi kurumları için siyasi alan ve siyasi itibar talep eden kimi dini inanç-
ların yaklaşımı, çoğulculuğun liberal gereksinimi üzerine kurulan laiklik-dini 
tarafsızlık sistemini krize sokabilir. Nitekim, çoğulculuk din olayının kişi-
selleştirilmesini gerektiriyorsa, inançların kurumsal boyutunun merkeziyeti-
ne dair yeni emel ve dinin “ortak kimlik bağı” (Filoramo) olarak keşfi, kendi 
“başkenti” olan ve en yüksek mercileri (Vatikan Devleti) Roma şehrince kuşa-
tılmış topraklarda bulunan, en küçük ve unutulmuş merkezlere gelinceye ka-
dar tüm yarımadaya çanlarını diken ve “hal etiğinin kanaatinkine” üstün gel-
diği şimdilerde (Guizzardi), buna “ne dini uygulama ve inançlar alanında ne 
de ahlaki tercihler sahasında, denk sorumluluklar tekabul etmese” de (Pace) 
halen çok yaygın bir güvenilirliğe (%60) sahip İtalyanların eski ve gelenek-
çi dini tarafından sahip çıkılan kamusal rolü yok etmeye değilse de, – dini ve 
ahlaki bireycilik saptamasına götüren süreçten de faydalanarak- hiç olmazsa 
esaslı olarak sınırlamaya meyleden yüzyılı aşkın bir yasama faaliyetinin sonu-
cu olan mezheplerin statüsüne dair bir düzenlemeyle zor bağdaşacaktır.

İtalya’da gelecek on yılların problemi, “medeniyet çatışması”nın (Hun-
tington) evrensel çerçevesinde kimi mezhepler için (islam, Bizans ortodoks-
luğu) ortak kimliğin kuvvetli bir unsuruna dönüşebilecek olan dinsel faktö-
rün kontrol edilebilirliği olacaktır. İtalyan Anayasasınca ve dinlerle oluşturu-
lan diyalog sistemince (konkordat ve ittifaklar) düzenlenen emniyet supapları, 
vicdan özerkliğini, güçsüzlerin ve azınlıkların özgürlüğünü, dini veya felsefi 
belirli bir inancı ya da özel bir “hayat tarzını” (Haarscher) dayatmak için her 
türlü şiddetin kullanılmasına karşı “kamusal” korumayı teminat altına alarak 
“İtalyan tarzı laikliğe” dini tutuculukların kuşatmasına diğer Avrupa sistemle-
rinden daha iyi dayanma imkanı verebilecektir.
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Gli “Advenae” nella legislazione del V secolo

Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu*

Il diritto romano era valido per chi possedeva lo status civitatis e nel re-
golare i rapporti tra cittadini e peregrini, cioé i non cittadini, tramite ius genti-
um oppure con la concessione del commercium o del conubium al peregrinus. 
Infatti, col crescere dei rapporti commerciali tra romani e peregrini, fu creato 
circa nel 242 a. C. il preator peregrinus che giudicava a Roma le vertenze tra 
loro, nonché tra i peregrini stessi. 

Questa distinzione ha sopravvissuto fino alla Constitutio Antoniana di 
Caracalla (212), con il quale veniva concessa la cittadinanza a tutti, eccetto 
dediticii; nel basso impero (Diocletianus, 278-Iustinianus, 556) i soli stranie-
ri erano quelli appartenenti agli Stati stranieri. L’equiparazione dello stranie-
ro al cittadino viene stabilita molto più tardi, con il codice civile del 1865 che 
poi subisce delle modificazioni dove la condizione di straniero viene trattato 
nell’ambito dei paesi della Comunità (Trabucchi, 29). 

Dopo lo spostamento della capitale a Nova Roma-Constantinopolis (11 
maggio 390) e divisione dell’Impero (395) mentre Roma subiva le invasi-
oni barbariche, Constantinopolis diveniva, nelle regioni dell’antica civiltà 
dell’oriente, centro di costruzione della storia politica e religiosa, e nella sto-
ria del diritto dell’Impero.

Il Codex Theodosianus (in vigore dal 1 gennaio 439), anche se parzial-
mente, è il primo tentativo di codificazione che è riuscito. Theodosius II (408-
450) infatti, preoccupato perchè ben pochi giuristi avevano la conoscenza del-
le norme del diritto, nel 429 dispose che venissero raccolti gli editti e le altre 
leges generales a partire da Constantinus (Francisci, 200 segg.). Il Codice fu 
mandato in occidente dal collega Valentinianus III (425-455) con una sanctio 
pragmatica. Al Codice sono seguite nuove leggi, cioè Novellae di Theodosius, 

* Università di Yeni Yüzyıl
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Valentinianus e imperatori successivi che, secondo le norme, venivano pubb-
licate nella parte che le riceveva. Esistono novellae trasmesse da oriente a oc-
cidente, mentre nessuna dall’occidente all’oriente; d’altronde, esiste una col-
lezione occidentale delle Novellae raccolta dopo Theodosianus, non ci è per-
venuto niente in oriente.

In una costituzione del 451 (NVal 31,1) che reca i nomi degli imperatori 
Valentinianus, Valens e Gratianus, gli immigrati venivano avvertiti perchè ad-
venae ingenui, i peregrini nati liberi, una volta uniti alle colonae e avuti figli, 
non potevano andarsene via quando volevano: “Gli immigrati, poveri e sfor-
tunati, molte volte si sottomettono ai servizi di alcune persone pretendendo la 
pazienza del lavoro per avere sussistenza e vestimento e così fuggire la spor-
cizia e squallore della miseria. Quando sono liberati dagli imbarazzi dei loro 
disastri e grazie alla misericordia di chi li ha accolti, ormai sazi, ormai sen-
za pensieri di sfortuna, scelgono le donne che appartengono ad un paterfami-
lias e che sono superiori in intelligenza, bellezza e utilità. Quando sono presi 
dalla sazietà abbandonano senza considerazione il loro stato di prima e se ne 
vanno senza consuetudine di un’unione matrimoniale e senza la dolcezza dei 
figli avuti da queste unioni per cui, non essendo loro proibito da alcuna leg-
ge, se ne vanno via. Perciò, una persona non obbligata verso nessuna munici-
pitas, città in nessun modo, se vorrà unirsi ad una donna obnoxia, dipenden-
te, deve dichiarare nei registri cittadini la sua volontà d’abitare dova ha scel-
to: finchè questo vincolo procede non può abbandonare la dimora che gli è pi-
aciuta e neanche troncare il consorzio con la donna. Quando questa dichiara-
zione sarà pubblicata, la sua ingenuitas, l’esser nato libero sarà intatta ma lui 
non avrà licenza di partire”.

Nell’interpretazione viene spiegato che l’immigrante nato libero, quan-
do vuole unirsi ad una ‘colona aliena’ spesso succede che col tempo disprez-
zi questa unione avvenuta con una schiava, quindi l’abbandona; perciò qu-
ando sarà registrato non potrà per nessuna ragione partire dalla casa del pad-
rone della colona, a cui è unito e, malgrado suo stato di ingenuitas resti non 
danneggiato, non avrà diritto ad andare via o lasciare la colona quando vuole.

L’accentuazione alla nota della benevolenza e commiserazione verso co-
loro che soffrono, nel nostro caso madri e figli, mette in primo piano le idee 
e i sentimenti racchiusi nella humanitas. Nella stessa costituzione il legislato-
re compiace di dire “ne, quod impium est, filii a parentibus dividantur”, rigu-
arda i ‘coloni vaganti’. La parola stessa di ‘humanitas’ ricorre più volte nella 
legislazioni: nostrae humanitatis indicium (NTh, 8, pr, dell’anno 439); nostri 
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imperi humanitas (NMarc I,3, dell’anno 450) ecc. L’imperatore stesso consi-
dera come ‘inerente nelle sue funzioni’, come risulta in CTh IX,42,17 ecc. e 
la duritia legum è considerata humanitati incongrua (ved. Biondi, 610 seg.).

‘Advenae’ sempre in senso di ‘immigranti non residenti in nessuna pro-
vincia’ ricorre nell’editto dell’anno 375 (CTh VII,XIII,7) riguardante il rifor-
nimento di recluta dove parlando di molti vizi, ne vengono ricordati i seguen-
ti due: per primo è giudicato intollerabile la richiesta di grande somma di de-
naro invece che di uomini (aurum pro corporibus) e per secondo il prezzo per 
comprare da persone che non hanno figli o coloni per il reclutamento di fores-
tieri (advenae) è stimato molto esorbitante che conveniente.

Già sul finire del IV secolo, nel 397, Honorius prendeva provvedimen-
ti contro i forestieri, con la preoccupazione di subire influenze dagli strani-
eri e per assicurare la tranquillità della città, proibendo a tutti, nella città di 
Roma, l’uso dei vestiti di gente che viene dall’estero, dei peregrini e barbari, 
visti come oziosi e spaventosi che incutevano paura, (CTh XIV,X,2; dell’anno 
397): “Entro la venerabile Città (=Roma) a nessuno è permesso di usurpare 
l’uso delle zanche e brache. Se qualcuno tenterà di venire contro questa sanzi-
one ordiniamo che in accordo con la sentenza dell’illustre Prefetto, spogliato 
da tutte le sue risorse, verrà tramandato a esilio perpetuo”. La zanca (nel tes-
to tzanga) era la calzatura che portavano i Parti e la braca (nel testo bracha, di 
origine gallica) era un indumento simile ai calzoni.

Con lo stesso scopo di sicurezza due anni dopo, nel 399, gli stessi augus-
ti, cioè Arcadius e Honorius (CTh XIV,X,3) avvertono che se qualcuno perdu-
rava nella propra ostinazione sarebbe stato bandito dalla sacra città. Nel tes-
to, al posto della ‘zanca’ si trova ‘raca’ che significa ‘mantello grossolano’.

In una sanzione del 416 (CTh XIV,XI,4) ancora Honorius (e Theodosius 
II) dicono: “Prescriviamo di proibire entro la sacratissima Città i capelli lung-
hi, i vestiti di pelle anche sui servi. Nè qualcuno d’ora in poi potrà fare uso di 
questa veste senza punizione”. Viene precisato che la proibizione è valida non 
solo entro la Città ma anche nelle regioni vicine, dove si vedevano con capelli 
lunghi i Germanicae, Gothi ecc., non meno che in Città; buona parte dei ser-
vi poi, erano Scythai (ved. commento di Gothofredus). La data della sanzio-
ne, corrisponde al periodo in cui Roma veniva liberata dall’invasione dei Goti 
e aveva bisogno di una instaurazione precoce.

Riguardo ai vestimenti che ispirano spavento viene annoverato 
un’ordinamento dell’anno 382 (CTh XIV,X,1) degli imperatori Gratianus, Va-
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lentinianus e Theodosius I che proibisce ai senatori di mettersi il chlamydus 
militare anche nell’ora mattutina entro le mura (=Constantinopolis), perchè 
ispira timore sacro; e se un senatore non osservava questo statuto sarebbe sta-
to degradato dalla sua autorità di alto rango e avrebbe perso diritto di entrare 
in senato. Gothofredus nel commentario espone otto nomi di vestiti che pro-
curano in qualche modo turbamento: chlamys, colobium, penula, interior ves-
tis sub penula, pallia discoloria, byrrhus e cucullus. 

Anche ‘vestito di filosofia’ è soggetto di costituzione (CTh XIII,III,7) 
promulgata nel 369 da Valentinianus I (364-375) e Valens: “Chiunque vie-
ne riconosciuto usurpare indebitamante e insolentemente il vestito di filosofia 
(=filosofi) si rimandi alla sua patria (reddatur...patriae), eccetto quelli appro-
vati da apprezzatissime (persone), per questo debbono essere separate da qu-
esto miscuglio. Perchè è indecente che un uomo pur professando di soppor-
tare la violenza della fortuna non possa sostenere i doveri pubblici (functio-
nes) della patria”. 

Si tratta di abbigliamento con il quale i filosofi, per una tradizione antica, 
si distinguevano dagli altri, come viene commentato: barba, palliique gesta-
mine, habitu crineque qui philosophorum habitus erant, cioè, la barba, pallio, 
bastone e capelli lunghi. Infatti Ammianus Marcellinus (XIV,9), parlando di 
Epigonus dice che lui è un filosofo solo in apparenza (amictu tenus phiolosop-
hus, ut apparuit); Apuleius (Metamorphoses, XI,8) dice ‘uno con lungo man-
tello, sandali di vimini e barba a punta’ pretende di essere un filosofo; secon-
do il Seneca (Epistulae, V) il nomen philosophiae è già invidioso, sono da evi-
tare abbigliamento ripugnante, capelli non tosati, barba trascurata, dicihiarato 
odio per l’argento, giaciglio sulla terra nuda e qualunque perversa via seguita. 

La legge, anche se a prima vista sembri un bando nei confronti dei filo-
sofi falsi dalla capitale o per imporre misure per l’ordine dell’insegnamento 
della filosofia, viene collocata nella legislazione delle immunità riguardanti i 
falsi filosofi che, vestendo l’abito senza possederne i titoli e il riconoscimen-
to curiale, si erano arrogati di tali privilegi (Pricoco, 691 seg.): reddi patriae 
che significa luogo, città di nascita, è un’espressione tecnica per imporre ai fi-
losofi di riassoggettarsi ai munera cittadini; functiones sono gli oneri munici-
pali, l’editto quindi si inquadra nella legislazione dedicata alla disciplina del-
le esenzioni che appaiono concesse ai maestri di filosofia e non ad una vaga 
e indistinta categoria di filosofi (idem, 704). Questo è l’anno in cui Valentini-
anus si era interessato degli intellettuali per cui alle due categorie dei maestri 



17

e medici venivano riconfermate le immunità riconosciuteli in passato, nonchè 
il reclutamento relativo ai futuri funzionari, come dimostra il suo regolamen-
to CTh XIV,IX,1 di cui si parlerà in seguito. 

Dopo questi leggi di Valentinianus I, Theodosius II emanava due leggi, 
ambedue dello stesso giorno dell’anno 414, sugli insegnanti di filosofia (CTh 
XIII,III,16;17) relativa all’immunità ai philosiphiae praeceptores, nonchè ai 
grammatici, oratori e medici saranno esenti dalla tassa municipale, contribu-
zione curiale, tassa senatoriale ecc. e dove i privilegi sarebbero stati confe-
riti anche ai loro figli. La legge, sempre emanata dal Theodosius II nel 425 
(XIV,IX,3) regolava l’insegnamento pubblico a Constantinopolis dando “Tut-
ti quelli che usurpano i nomi di maestri in pubbliche scuole e stanze priva-
te, raccogliendo da dovunque gli studenti sono consueti a condurli con loro, 
prescriviamo di allontanarsi da volgare ostentazione. Cosicchè, se chi di loro 
dopo pubblicato il discorso della divina sanzione, la tenterà per caso di nuo-
vo quello che proibiamo e condanniamo, non solo otterrà il marchio di infa-
mia, saprà anche che deve essere mandato via dalla Città (=Constantinopolis), 
dove è coinvolto illegalmente”. Nella continuazione della costituzione viene 
sancito che quelli insegnanti miranti a stare entro auditorium di Capitolium, 
saranno interdetti dagli studi nelle case private, cioè sono ordinati di insegna-
re solo in Capitolium. In seguito venivano assegnati oratori raccomandati per 
la dottrina dell’eloquenza romana, cinque sofisti greci e latini, grammatici, un 
filosofo e due giuristi; inoltre, si provvedeva a dare a questi insegnanti stanze 
ritenute adatte per evitare la confessione delle lingue e parole che distogli le 
menti dallo studio di lettere. 

Questa legge attesta la fondazione di una scuola superiore a Constanti-
nopolis che comunemente è accettata come la prima università (per esempio, 
Bol’shaia Sovetsskaia Entsiklopediia, Moscova, 1970, sv. ‘università’). 

In una legge dell’anno 370 (CTh XIV,IX,1) di Valentinianus I relativa a 
studiosi o scolari che vengono a Roma da tutte le province, specialmente da 
Africa, da Gallia, con lo scopo di studiare, sancisce provvedimenti per “Chi-
unque viene in Città con desiderio di studiare, come prima presenterà al Ma-
gister Census (Ufficio Cansualis) documenti scritti da ognuno del loro Iu-
dex Provincialis (Governatore di Provincia) circa l’autorizzazione di venire in 
città e che contengano il nome della città (da cui viene ogni studente), il suo 
certificato di nascita e i suoi meriti espressi (in una lettera di raccomandazio-
ne). Per secondo, non appena compiono la immatricolazione devono indicare 
quali studi intendono proseguire. Per terzo, l’Ufficio Censualis investigherà le 
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dimore loro per vedere se loro prendono cura degli studi che hanno affermato 
di proseguire. Nello stesso modo avvertiranno gli studenti della loro presenza 
nelle loro unioni come loro dovere di evitare una turpe e disonesta reputazio-
ne e giudicando di stare lontani da cattive unioni che noi consideriamo come 
cose prossime ai crimini. Nè gli studenti devono andare spesso agli spettaco-
li, nè aspirare pubblicamente a intempestivi banchetti. E per giunta concedia-
mo la facoltà che se uno di questi studenti non gestisce se stesso in Città così 
nel modo che la dignità di studi liberali pretende, verrà colpito pubblicamen-
te con frusta e immediatamente messo sopra una nave, abbandonerà la Città e 
tornerà a casa sua. Naturalmente, a quelli che si dedicano diligentamente agli 
studi, è permesso di stare a Roma fino a 21 anni. ” Però, esaurito quel tem-
po chi avrà trascurato di tornare di propria iniziativa lo farà anche nel modo 
più dissoluto. Tuttavia per non occuparsi di queste possibili leggerezze il pre-
tore avvertirà Ufficio Censualis perchè descrivi ogni mese sui registri, i dati 
e la provenienza degli studenti venuti e quelli che saranno rimandati in Afri-
ca o in altre provincie, eccetto quegli studenti che sono aggiunti agli oneri di 
corporazioni.

In conclusione il magister censualis, stando alle dipendenza del pra-
efectus, deve preparare ogni mese una relazione ed il prefetto deve segna-
lare all’imperatore ogni anno gli studenti onesti ritenuti utili da impiegare 
nell’amministrazione. 
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Longuement attendue, abondamment commentée par la doctrine1 dans le 
cadre de l’article 61-12 introduit dans la Constitution par la réforme constitu-
tionnelle du 23 juillet 20083 ou encore lors de la promulgation de la loi orga-
nique destinée à sa mise en place4, la question prioritaire de constitutionnalité 
– entrée en vigueur le 1er mars 2010 – après avoir fait l’objet des premières 
plaidoiries devant le Conseil constitutionnel dans sa séance publique histori-
que du 25 mai 20105, vient de fêter sa première année d’existence.

1 A ce jour, plus de 160 articles ont été publiés sur le sujet dans différentes revues juridiqu-
es. A ce propos, voir la rubrique « références doctrinales » sur le site du Conseil constituti-
onnel. Un ouvrage y a également été consacré. Voir, D. Rousseau (sous la direction), « La 
question prioritaire de constitutionnalité », Lextenso, Gazette du Palais, 2010, 208 p.

2 V. notamment, G. Carcassonne, « L’article 61-1 », in « La Constitution », Le Seuil, janvi-
er 2009, p. 301-304 ; B. François, « L’article 61-1 », in « La Constitution Sarkozy », Odi-
le Jacob, février 2009, p. 144-146.

3 Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, JO du  24 juillet 2008 p. 11890.
4 P. Bon, «  La question prioritaire de constitutionnalité après la loi organique du 10 

décembre 2009 », RFDA, 2009, n° 6, p. 1107 à 1124 ; J. Roux, « La question prioritaire 
de constitutionnalité à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 
2009 », RDP, 2010, n° 1, p. 233 et s.

5 V. les vidéos des séances du 25 mai 2010 sur le site du Conseil constitutionnel. V. 
également, CC, Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L., JO du 29 mai 
2010, p. 9728 et CC, Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, Union des familles en Eu-
rope, JO du 29 mai 2010, p. 9730.
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Depuis 1990 la question préjudicielle de constitutionnalité est au cœur des 
débats en France. Un projet de loi constitutionnelle visant à la mettre en pla-
ce avait d’ailleurs été déposé sans succès à ce moment-là6. Le comité Vedel, 
en 1993, formulera, de son côté, des propositions allant dans le même sens7 
en vain. La complexité de la procédure retenue, la préférence pour le contrôle 
préventif de constitutionnalité et la difficile acceptation de la remise en cau-
se des lois promulguées et des droits acquis qui les accompagnent constitua-
ient autant de raisons militant pour le rejet de ce nouveau moyen de contrôle 
de constitutionnalité. Ce n’est qu’avec la réforme constitutionnelle du 23 ju-
illet 2008 que cette modalité d’examen de constitutionnalité des lois a poste-
riori, rebaptisée « question prioritaire de constitutionnalité », relèvera enfin 
des missions du Conseil constitutionnel. Il est vrai que l’inconstitutionnalité 
des lois peut se produire au moment de leur mise en œuvre car l’imprécision 
législative peut permettre aux autorités d’application de compléter ce que le 
Parlement a omis, à tort, de détailler. En outre, une loi précédemment entrée 
en vigueur peut s’avérer contraire à une modification ultérieure de la Constitu-
tion ou à une nouvelle jurisprudence constitutionnelle. Egalement, le contrôle 
de constitutionnalité préventif facultatif ne permet pas l’examen de toutes les 
lois votées. Enfin, le justiciable, dont le Conseil constitutionnel protège les 
droits et libertés fondamentaux, est resté trop longtemps en dehors du procès 
constitutionnel. Si les individus n’accèdent pas directement au Conseil consti-
tutionnel, le nouvel article 61-1 de la Constitution leur permet, néanmoins, de 
défendre devant les juridictions ordinaires leurs intérêts constitutionnels afin 
de conduire ces dernières à poser une question prioritaire de constitutionnalité 
aux juges constitutionnels. 

Toutefois, à aucun moment, l’article 61-1 précité ne fait état de la question 
prioritaire de constitutionnalité. Le terme, en lui-même, n’apparaît que dans 
les articles de la loi organique laquelle permet de comprendre directement la 
signification de l’expression. En effet, l’article 23-2 du nouveau chapitre int-
roduit, par la loi organique du 10 décembre 20098, dans l’ordonnance du 7 no-
vembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, détermine le 

6 Projet de loi constitutionnelle n° 1203 déposé devant l’Assemblée nationale le 30 mars 
1990. Voir à ce propos, G. Conac et D. Maus, « L’exception d’inconstitutionnalité », Les 
cahiers constitutionnels de Paris I, STH, collection « Les grands colloques », 1990.

7 Voir en ce sens la proposition formulée par le Comité consultatif pour une révision de la 
Constitution, présidé par le doyen Vedel, 15 février 1993, JO du 16 février 1993, p. 2548 et s.

8 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 
61-1 de la Constitution, JO du 11 décembre 2009, p. 21379.
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caractère prioritaire de la question, au moins, d’un double point de vue. D’une 
part, il est possible de déduire de l’alinéa premier de l’article précité que la 
question doit être traitée de façon préalable car la solution du litige en co-
urs devant le tribunal en dépend, car le Conseil constitutionnel ne s’est jama-
is prononcé sur la loi contestée et parce qu’elle présente un caractère sérieux. 
Autant de conditions qui justifient la transmission, sans délai – c’est-à-dire 
le plus vite possible –, de la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cas-
sation par les juridictions relevant de la compétence respective de ces juri-
dictions suprêmes. Autrement dit, une question constitutionnelle importan-
te, commandant l’issue du litige, doit pouvoir recevoir une solution rapide de 
la part de l’organe disposant du monopole du contrôle de constitutionnalité 
des lois. D’autre part,  il résulte de l’alinéa 2 du même article susvisé que 
les juges, relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, doivent, 
lorsqu’ils sont saisis de moyens contestant la conformité d’une disposition 
législative, d’un côté, aux droits et libertés constitutionnellement garantis et, 
d’un autre côté, aux engagements internationaux de la France, se prononcer 
« par priorité » sur la transmission de la question de constitutionnalité9. En 
d’autres termes, le contrôle de constitutionnalité réalisé par les juges constitu-
tionnels prime sur le contrôle de conventionnalité opéré par les juges ordinai-
res. L’explication essentielle de cette différence de traitement trouve son fon-
dement dans la volonté de garantir le respect de la Constitution et de rappe-
ler sa place au sommet de l’ordre juridique interne10. Néanmoins, le Conseil 
constitutionnel a bien précisé, lors du contrôle de la loi organique mettant en 
place le nouvel article 61-1, que « cette priorité a pour seul effet d’imposer… 
l’ordre d’examen des moyens soulevés devant la juridiction saisie »11. Elle 
n’interdit pas, en revanche, aux juges ordinaires de veiller, par la suite, au res-
pect de la supériorité des traités sur les lois. En d’autres termes, le contrôle 
de conventionnalité, relevant de la compétence des juridictions ordinaires, ne 
peut intervenir qu’après le contrôle de constitutionnalité ayant abouti à la re-

9 Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 
garantis par la Constitution peut être soulevé aussi pour la première fois en cassation 
à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Dans ce 
cadre-là, les moyens d’inconstitutionnalité doivent être privilégiés par rapport aux mo-
yens d’inconventionnalité et donner lieu, s’ils sont fondés, à un renvoi devant le Conseil 
constitutionnel. Voir en ce sens, l’article 23-5 alinéa 2 du texte précité.

10 Voir en ce sens, CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 14, JO du 18 février 
2010, p. 2986 et s.

11 CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, préc., cons. 14.
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connaissance de la conformité de la loi à la Constitution. D’un autre point de 
vue, cette distinction entre le moment des deux contrôles repose aussi sur le 
fait qu’une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par les 
juges constitutionnels, sur le fondement de l’article 61-1, sera abrogée12 alors 
qu’une disposition législative déclarée inconventionnelle par les juges ordi-
naires n’est pas appliquée au litige en cours sans pour autant disparaître de 
l’ordonnancement juridique. Ainsi, des considérations d’égalité et de sécurité 
juridiques ont joué en faveur du contrôle de constitutionnalité lequel permet, 
au profit de tous, la suppression de la norme législative inconstitutionnelle. 

Néanmoins, la «  question prioritaire de constitutionnalité  » n’a rien 
d’impératif. En premier lieu, les justiciables ou leurs avocats disposent simp-
lement de la faculté de soulever le moyen de l’inconstitutionnalité de la loi. 
En second lieu, les juges ne sont pas en mesure de relever ce même mo-
yen d’office. En conséquence, les parties au procès peuvent se contenter de 
contester la non-conformité de la loi aux engagements internationaux de la 
France en demandant aux juges ordinaires de trancher eux-mêmes cette qu-
estion. Les avantages sont multiples : la procédure est simplifiée car aucun 
renvoi ne s’impose ; les droits figurant dans les traités internationaux, com-
me par exemple ceux contenus dans la Convention européenne des droits de 
l’homme, sont sensiblement identiques aux droits et libertés constitutionnels ; 
la jurisprudence conventionnelle des juridictions ordinaires est parfaitement 
établie depuis 197513 pour la Cour de cassation et depuis 198914 pour le Con-
seil d’Etat ; les avocats disposent même d’un intérêt économique à privilégier 
la recherche de l’inconventionnalité des lois car, dans cette hypothèse, des 
procès sur des questions similaires peuvent se reproduire et donc nécessiter 
leurs services15. En conséquence, la question de constitutionnalité n’est priori-
taire qu’à partir du moment où elle est posée en concurrence avec une question 
d’inconventionnalité. Plus exactement, le traitement des inconstitutionnalités 
est prioritaire lorsque la question de constitutionnalité posée aux juges ordi-
naires a été déclarée recevable. Sous la réserve de cette précision importante, 
le nouveau dispositif – sans doute le plus important dans le cadre du « paquet 
constitutionnel » de 2008 – exige une plus ample présentation en raison de sa 
complexité (I) ainsi qu’une appréciation de ses conséquences (II).

12 Voir en ce sens l’article 62 alinéa 2 de la Constitution.
13 Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, D. 1975. 497, concl. A. Touffait.
14 CE, Ass. , 20 octobre 1989, Nicolo, Rec., p. 190, concl. Frydman.
15 L’utilisation, avec succès, des moyens d’inconstitutionnalité aboutit à l’abrogation de la 

loi et donc, avec elle, à la disparition du problème juridique et de tout autre procès…
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I. Le mode d’emploi complexe de la QPC

L’article 61-1 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel, 
sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, peut être saisi lors-
que à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction il est soutenu 
qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que le tex-
te fondamental garantit. D’apparence simple, le nouveau dispositif, complété 
par une loi organique16, un décret d’application17, le règlement intérieur du 
Conseil constitutionnel18 et une circulaire du ministre de la justice19, s’avère, 
en réalité d’une grande complexité. En effet, la seule lecture de la Constituti-
on ne permet d’identifier ni les conditions requises pour que les juges ordina-
ires procèdent à sa transmission (A), ni la procédure à suivre (B).

A. Les  conditions de transmission d’une QPC

Les conditions requises pour qu’il soit procédé à la transmission de la 
question prioritaire de constitutionnalité sont nombreuses. Elles sont relati-
ves à la présentation formelle et à la motivation de la demande formulée par 
le requérant (1). La transmission judiciaire, quant à elle, doit être motivée (2). 

1. Le formalisme encadrant la demande des justiciables

La demande formulée devant les juridictions ordinaires20, à n’importe 
quel niveau de la procédure judiciaire21, doit, en premier lieu, obéir à des con-
ditions formelles de présentation. Ainsi, il est précisé que la question priori-

16 Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 
61-1 de la Constitution, JO du 11 décembre 2009, p. 21379.

17 Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-
1523, JO du 18 février 2010, p. 2969.

18 CC, décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil consti-
tutionnel pour les questions pioritaires de constitutionnalité, du 4 février 2010, JO du 18 
février 2010, p. 2986.

19 Circulaire n° CIV/04/10 du Ministre de la justice et des libertés du 24 février 2010 rela-
tive à la présentation de la question prioritaire de constitutionnalité.

20 La question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la cour d’assises. 
Elle est admise seulement en cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premi-
er ressort. Selon l’exposé des motifs, « cette restriction est justifiée par la composition 
particulière de cette juridiction et l’intérêt qui s’attache à ce que les questions de droit et 
de procédure soient réglées avant l’ouverture du procès criminel ». Voir également, CC 
n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 10, JO du 18 février 2010, p. 2986 et s.

21 Elle peut être formulée pour la première fois en cause d’appel ou en cassation.
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taire de constitutionnalité ne peut être recevable qu’à la condition d’avoir été 
présentée dans un écrit distinct de la requête principale22. Il en va de même, 
en appel ou en cassation, lorsque l’une des parties souhaite discuter le re-
fus de transmission d’une question prioritaire opposé par le premier juge ou 
par la cour d’appel23. Les premières affaires ont démontré à ce sujet la stricte 
appréciation de cette condition par les juges et les irrecevabilités en résultant24. 
Toutefois, il est bien dommage que le législateur ait prévu une telle lourde-
ur dans la mise en place de ce nouveau mécanisme car le non-respect de cet-
te exigence peut entraîner, à lui seul, le rejet d’une requête alors que les mo-
yens d’inconstitutionnalité sont pertinents. Il eut été préférable, par exemp-
le, de limiter le formalisme en acceptant le dépôt des questions prioritaires de 
constitutionnalité en même temps que celui de la requête principale et en son 
sein. Les juges ordinaires sont, en effet, en mesure d’identifier avec facilité 
une telle demande présentée directement dans le cadre du recours juridiction-
nel. En outre, il est regrettable que les justiciables ne soient pas dans une si-
tuation identique selon la juridiction devant laquelle la QPC est soulevée. En 
effet, ainsi que le souligne le secrétaire général du Conseil constitutionnel25, 
le non-respect de cette exigence formelle pourra donner lieu à régularisation 
devant les juridictions civiles26 alors que tel ne sera pas le cas devant les juri-
dictions administratives27. Néanmoins, la justification de cet impératif peut se 

22 Voir les articles 23-1 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi or-
ganique du 10 décembre 2010 précitée. V. également, le décret n° 2010-148 du 16 février 
2010, préc.

23 Voir les articles R. 771-12 et R 771-16 du Code de la justice administrative (CJA), 
l’article 126-2 du Code de procédure civile (CPC) et les articles R. 49-21, R. 49-22, R. 
49-29 du Code de procédure pénale (CPP) issus du décret du 16 février 2010 précité.

24 Voir par exemple, Cass., chambre criminelle, 19 mars 2010, n° de pourvoi 09-81027 
(mémoire présentant la question produit hors du délai d’instruction du pourvoi)  ; CE, 
9 avril 2010, Jean-Hugues Matelly, n° 312251 (absence de mémoire distinct et motivé 
postérieur au 1er mars 2010 pour une question posée avant l’entrée en vigueur de la 
réforme).

25 V. en ce sens, M. Guillaume, « La question prioritaire de constitutionnalité », in « Justi-
ce et Cassation, revue annuelle des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation », 
2010, p. 8.

26 L’article 126-2 nouveau du CPC dispose que « le juge doit relever d’office l’irrecevabilité 
du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé ». Dans ce cas, il doit app-
liquer l’article 16 du CPC qui précise qu’il ne peut sanctionner cette irrégularité qu’après 
avoir invité les parties à en débattre ce qui leur permet de régulariser la situation.

27 Devant la juridiction administrative, l’article R. 771-4 nouveau du CJA prévoit que 
l’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, des 
moyens d’inconstitutionnalité peut être opposée par le juge sans que celui-ci soit obligé 
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comprendre par le souci de faciliter le traitement de la question prioritaire de 
constitutionnalité et par la nécessaire identification de la motivation qui doit 
accompagner leur dépôt28. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que cet-
te condition doit s’appliquer à tous les stades de la procédure car « n’étant pas 
compétent pour connaître de l’instance à l’occasion de laquelle la question 
prioritaire de constitutionnalité a été posée, seuls l’écrit ou le mémoire «dis-
tinct et motivé» ainsi que les mémoires et conclusions propres à cette questi-
on prioritaire de constitutionnalité doivent lui être transmis »29. Il appartiend-
ra donc aux juges ordinaires de procéder à cette vérification. 

Par ailleurs, le requérant doit démontrer que l’un de ses droits fondamen-
taux a été méconnu par le Parlement. A ce stade, il est important de prend-
re en considération les normes juridiques susceptibles de faire l’objet d’une 
contestation et les normes de référence qui peuvent utilement être exploitées. 
En vertu de l’article 61-1 de la Constitution, une disposition législative peut, 
à l’occasion d’une instance judiciaire, être constitutionnellement remise en 
cause. Toutefois, les lois référendaires ou constitutionnelles qui, selon la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel30, demeurent exclues de tout contrôle 
de constitutionnalité et les lois organiques, contrôlées obligatoirement à tit-
re préventif par le Conseil constitutionnel31, ne semblent pas pouvoir rele-
ver de ce mécanisme32. Doivent également être rangés dans les exclusions du 

de faire procéder à sa régularisation. L’article R612-1 prévoyant une règle proche de 
l’article 16 du CPC ne peut donc être appliqué.

28 En ce sens, voir, CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 8, JO du 18 février 
2010, p. 2986 et s.

29 En ce sens, voir, CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 8, JO du 18 février 
2010, p. 2986 et s.

30 Pour les lois référendaires, v. CC, n° 62-20 DC, du 6 novembre 1962, Rec., p. 27 ; pour 
les lois constitutionnelles, v. CC, n° 2003-469 DC, du 26 mars 2003, Rec., p. 293.

31 Toutefois, les ordonnances organiques adoptées entre 1958 et 1959 en vertu de l’ancien 
article 92 de la Constitution pourraient faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité 
dans la mesure où l’entrée en fonction du Conseil constitutionnel, le 5 mars 1959, ne lui 
a pas permis d’exercer le contrôle préalable obligatoire prévu par la Constitution.

32 La notion de “changement de circonstances”, contenue dans l’article 23-2 de l’ordonnance 
du 7 novembre 1958,  modifiée par la loi organique du 10 décembre 2010 précitée, pour-
rait militer pour une solution inverse pour les lois organiques. En effet, une révision de la 
Constitution est susceptible d’entraîner la contestation de la constitutionnalité d’une loi 
organique déjà entrée en vigueur. Néanmoins, l’amendement constitutionnel en question 
peut supposer une réécriture de la loi organique portant sur l’article constitutionnel visé 
ou sur l’institution constitutionnelle concernée. En conséquence, le Conseil constitution-
nel sera nécessairement saisi de la loi organique portant modification de l’ancienne loi 
organique dont il a assuré préalablement le contrôle.
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contrôle, les règlements des assemblées – dont le contrôle préventif obliga-
toire est organisé – et les résolutions parlementaires mentionnées aux artic-
les 34-1 et 88-4 de la Constitution, ainsi que les avis prévus à l’article 88-6 
en raison de leur absence de force juridique et donc de l’impossibilité de les 
qualifier de dispositions législatives. Pour être complet, les actes du pouvo-
ir exécutif, les décisions administratives et les traités internationaux33 entrés 
en vigueur restent également à l’écart de cette nouvelle procédure. En outre, 
la question de la recevabilité de la contestation des lois antérieures à la Cons-
titution de 1958, dans le cadre de la QPC, a  été tranchée par la négative par 
le Conseil constitutionnel34. L’état du droit repose donc sur cette dernière ju-
risprudence et sur celle du Conseil d’Etat. Si ce dernier refuse d’exercer un 
contrôle de la constitutionnalité des lois a posteriori, depuis une jurispruden-
ce constante solidement établie depuis 193635, le Conseil d’Etat a néanmoins 
admis, de façon prétorienne, d’examiner les lois antérieures à la norme cons-
titutionnelle de référence y compris lorsque cette dernière a été révisée36. De 
prime abord, il est possible d’estimer que le Conseil d’Etat ne traite qu’une 
simple question de conflit de normes dans le temps en vérifiant si l’entrée 
en vigueur de la Constitution n’a pas entraîné l’abrogation implicite de la 
loi ancienne. Il s’agirait donc d’un contrôle de compatibilité fondé sur le 
caractère inconciliable de la disposition législative mise en cause avec une 
disposition postérieure de valeur égale ou supérieure. Il sanctionnerait, en 
conséquence, son absence de compatibilité en raison de sa temporalité. Ainsi, 
l’aspect hiérarchique ne serait pas l’élément déterminant du contrôle réalisé. 
Dans son avis énoncé en l’an VIII, le Conseil d’Etat affirmait déjà, en ce 

33 Voir en ce cens, CE, M. Rujovic, 14 mai 2010, requête n° 312305.
34 CC, n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010, cons. 9, JO du 18 septembre 2010, p. 

16953.
35 CE, Sect., 6 novembre 1936, Arrighi, n°41221, Rec., p. 966.
36 CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie 

génétique, n°305314 et 305315. Dans cette affaire, une loi antérieure à la Charte constitu-
tionnelle de l’environnement de 2005 a été déclarée inconciliable avec les nouvelles dis-
positions constitutionnelles. En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu que certaines dispo-
sitions issues de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas, en tant qu’elles renvoient au pouvo-
ir réglementaire le soin de définir les modalités de l’information du public sur les effets 
de la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, compatibles avec 
les exigences de la Charte de l’environnement, dès lors que celles-ci ont précisément 
pour objet de réserver au législateur cette définition. Ainsi l’entrée en vigueur de la loi 
constitutionnelle du 1er mars 2005 a implicitement mais nécessairement eu pour effet de 
les abroger.
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sens, le « principe éternel qu’une loi nouvelle fait cesser toute loi précédente 
ou toute disposition d’une loi précédente contraire à son texte ». Il soulig-
nait que ledit principe était applicable « à plus forte raison, à la Constitu-
tion qui est la loi fondamentale de l’Etat »37. Par la suite, la Haute juridic-
tion administrative reprendra cette argumentation à plusieurs reprises com-
me en 1959 dans son arrêt Taddéi38. Avec l’ordonnance Boisvert de 2005, 
les juges administratifs préciseront ce critère en énonçant qu’il leur revient 
«  de constater l’abrogation, fût-elle implicite, de dispositions législatives 
qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur 
est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle »39. En 
privilégiant vraisemblablement le critère temporel sur le critère hiérarchique, 
le Conseil d’Etat n’exercerait donc aucun contrôle de constitutionnalité. To-
utefois, il apparaît difficile d’écarter totalement le critère hiérarchique dans 
la mesure où la norme inconciliable doit être de valeur au moins égale à cel-
le qui fait débat. En outre, le contenu des normes doit nécessairement fai-
re l’objet d’une appréciation comparative. Ainsi, pour pouvoir dire qu’une 
loi antérieure à la Constitution de 1958 n’est pas compatible avec elle, il est 
déterminant de vérifier sa conformité et donc sa constitutionnalité. L’affaire 
du Syndicat national des huissiers de justice40 semble le démontrer. Il était qu-
estion d’une ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux organisations 
constituées entre huissiers de justice d’exercer une compétence en matière de 
négociation collective et réservant cette prérogative à la Chambre nationale 
des huissiers de justice. Les requérants ont dénoncé son inconstitutionnalité 
au regard de l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu du-
quel « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndica-
le et adhérer au syndicat de son choix ». En conséquence, la restriction prévue 
dans l’ordonnance heurtait un principe constitutionnel justifiant leur abroga-
tion implicite en raison et à compter de l’entrée en vigueur du Préambule 
de 1946, ainsi que le reconnaîtra le Conseil d’Etat. La disposition litigieuse 
est donc considérée comme n’ayant jamais existé. La similitude avec les ef-
fets du contrôle de constitutionnalité est ici difficilement contestable. En re-
vanche, étant entendu que l’abrogation demeure implicite, la norme litigieu-

37 Avis du Conseil d’Etat du 4 nivôse an VIII.
38 CE, 9 octobre 1959, Sieur Taddéi.
39 CE, juge des référés, 21 novembre 2005, Jean-Charles Boisvert, n° 287112.
40 CE, Ass., 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité 

et le syndicat national des huissiers de justice, n° 259584.
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se demeure inscrite dans l’ordre juridique tant que le législateur n’intervient 
pas. Une question de sécurité juridique se pose donc inévitablement dans la 
mesure où une personne non avertie peut être trompée sur la réalité du dro-
it applicable. Pour cette raison, il pouvait apparaître nécessaire que la jurisp-
rudence administrative s’adapte à l’évolution du droit en renonçant rapide-
ment à la technique de l’abrogation implicite des lois antérieures à la Cons-
titution de 1958 et incompatibles avec elle. Si elle n’était pas dépourvue 
d’intérêt tant que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas contrôler les lois 
promulguées, elle devient largement discutable depuis la mise en place de la 
QPC en mars 2010 dans la mesure où seuls les juges constitutionnels sont 
habilités à déclarer l’abrogation explicite d’une loi déjà promulguée en raison 
de son inconstitutionnalité. Néanmoins, les juges constitutionnels n’ont pas 
jugé utile de reconnaître leur compétence en la matière. En conséquence, seu-
les les lois ordinaires, les ordonnances ratifiées par le Parlement et les lois de 
pays déjà promulguées peuvent donc faire l’objet d’un renvoi préjudiciel de-
vant le Conseil constitutionnel. 

Il faut, en outre, que le texte concerné porte atteinte aux droits et libertés 
constitutionnellement protégés, ce qui englobe, depuis la décision fondatrice 
du Conseil constitutionnel du 16 juillet 197141, le préambule de la Constitution 
de 1958 lequel opère un renvoi au préambule de la Constitution de 1946 qui, 
lui-même, fait référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
La Charte de l’environnement, intégrée dans ledit préambule lors de la révision 
constitutionnelle du 1er mars 2005, en fait également partie ainsi que le Con-
seil constitutionnel l’a clairement affirmé42. En outre, il ne faut pas oubli-
er qu’aux droits et libertés reconnus par la Constitution s’ajoutent également 
ceux qui, comme les principes, objectifs et exigences de valeur constitution-
nelle, ont fait l’objet d’une consécration de la part des juges constitutionnels 
dans le cadre de leur jurisprudence. En ce qui concerne les objectifs de valeur 
constitutionnelle, il est intéressant de remarquer que le Conseil constitution-

41 CC, n° 71-44 DC, du 16 juillet 1971, Rec., p. 29.
42 CC, n° 2005-514 DC, du 28 avril 2005, Rec., p. 78. Le Conseil d’Etat a également considéré 

que « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement» ont va-
leur constitutionnelle, V. en ce sens, CE, Ass., Commune d’Annecy, 3 octobre 2008, n° 
297931.
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nel43 semble admettre leur justiciabilité alors que le Conseil d’Etat44 est plus 
réticent de son côté. En revanche, le moyen de la violation des règles consti-
tutionnelles autres que celles relatives aux droits fondamentaux des individus 
et des personnes morales45 ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’une 
demande de renvoi. En conséquence, les règles constitutionnelles contenues 
dans le corps de la Constitution et relatives aux caractéristiques de l’Etat, aux 
institutions de la République, aux répartitions des compétences ou encore à 
la fabrication formelle des lois ne relèvent pas des normes constitutionnelles 
exploitables dans le cadre de la QPC. Ainsi, le non-respect de l’article 72-1 
de la Constitution, relatif aux modifications des limites des collectivités ter-
ritoriales, ne constitue pas un droit ou une liberté invocable dans le cadre de 
l’article 61-1 de la Constitution46. Néanmoins, plusieurs ouvertures semblent 
possibles. La première, consistant dans l’utilisation de l’article 66 de la Cons-
titution, paraissait logique, dès le départ, dans la mesure où il s’agit de l’une 
des rares dispositions visant une liberté fondamentale figurant dans le corps 
même de la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à 
reconnaître la protection de la liberté individuelle, concernée par ledit article, 
comme directement justiciable47. La seconde a résidé, à la suite d’une invita-
tion du Conseil d’Etat48, dans l’acceptation de l’invocation de la violation de 

43 CC, n° 2010-70 QPC, du 26 novembre 2010, JO du 27 novembre 2010, p. 21118. Le 
Conseil a souligné dans cette affaire que le législateur avait poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Par déduction, il est possible d’imaginer 
que le non respect d’un objectif de valeur constitutionnelle pourra être sanctionné dans le 
cadre d’une QPC.

44 CE, 7 octobre 2010, n°333882. Le Conseil d’Etat a été saisi d’une QPC sur le fonde-
ment de la violation d’un objectif à valeur constitutionnelle. En l’occurrence, l’objectif 
de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Ce dernier a rejeté 
le moyen au motif que ces objectifs à valeur constitutionnelle ne peuvent être invoqués 
à l’appui d’une QPC. Ainsi, pour le juge administratif les objectifs à valeur constitution-
nelle ne font pas partie des normes de contrôle utilisées.

45 V. CC, 2010-12 QPC, du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque, cons. 4, JO du 3 ju-
illet 2010, p. 12121. Le Conseil constitutionnel accepte, également, de faire porter son 
contrôle sur les atteintes aux droits et libertés des personnes morales et notamment au 
principe de libre administration des collectivités locales. Pour une application concrète 
voir, CC, 2010-107, QPC du 17 mars 2011, cons. 6, JO du 18 mars 2011, p. 4936.

46 En ce sens, V. CC, 2010-12 QPC, du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque, cons. 3, préc.
47 CC, n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010, JO du 27 novembre 2010, p. 21119.
48 Voir en ce sens, CE, 23 avril 2010, SNC Kimberly Clark, n° 327166, (2010-5 QPC) ; CE, 

19 mai 2010, Section française de l’Observatoire international des prisons, n°323930 
(2010-9 QPC/19 mai). 
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l’article 34 de la Constitution lequel est relatif au domaine de compétence du 
Parlement. Le Conseil constitutionnel a accepté, ici, l’ouverture d’une « por-
te étroite » car il a jugé que la méconnaissance par le législateur de sa prop-
re compétence « ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de 
constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit »49. En application de cette règle générale, il convient 
donc, avant d’examiner une éventuelle incompétence négative, de s’assurer, 
au cas par cas, qu’est en jeu, au sens de l’article 61-1, un droit ou une liberté 
que la Constitution garantit. La solution semble pertinente car lorsque le 
législateur n’épuise pas les compétences qu’il détient, l’abstention législative 
sera comblée par l’intervention des autorités d’application de la loi et, à tit-
re principal, par le pouvoir exécutif, lequel n’est généralement pas considéré 
comme le meilleur garant des droits et libertés des individus. En outre, si le 
Conseil constitutionnel n’avait pas admis une telle possibilité il aurait recon-
nu l’existence d’une délégation législative « silencieuse » non prévue par la 
Constitution. De façon plus surprenante, l’hypothèse d’une mise en cause de 
la définition de la souveraineté nationale et des conditions de son exercice50 

pourrait être déclarée également recevable. Enfin, le moyen de la violation des 
droits et libertés contenus dans des conventions internationales ou dans le dro-
it communautaire dérivé51 ne saurait justifier la transmission d’une question 
prioritaire de constitutionnalité. 

2. La nécessaire motivation de la transmission judiciaire

Dans le cadre du nouveau mécanisme de la QPC, il est important de 
noter que les juges ordinaires ne pourront relever d’office le moyen tiré de 
l’inconstitutionnalité d’une disposition législative. En effet, le juge n’est nul-
lement autorisé à se substituer aux parties à l’instance car le Conseil constitu-
tionnel a déduit de la formulation du 1er alinéa de l’article 61-152 de la Cons-

49 CC, n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010, JO du 19 juin 2010, p. 11149. V. également, CC, 
n° 2010-33 QPC, du 22 septembre 2010, JO du 23 septembre 2010, p. 17292 ; CC, n° 
2010-45 QPC, du 6 octobre 2010, JO du 7 octobre 2010, p. 18156.

50 V. CC, 2010-12 QPC, du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque, cons. 5, préc.
51 Voir CC, n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, cons. 19, JO du 13 mai 2010, p. 8897. Le 

Conseil souligne ici que « le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des 
directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saura-
it, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ».

52 L’article 61-1 alinéa 1er précise que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours de-
vant une juridiction, il est soutenu… » (c’est nous qui soulignons).
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titution qu’elle « fait interdiction à la juridiction saisie de soulever d’office 
une question prioritaire de constitutionnalité53. » Contrairement à ce qui est 
reconnu dans d’autres pays - comme en Allemagne, en Autriche, en Belgique, 
en Espagne, en Italie ou en Turquie54 - la France n’a pas autorisé les juges à 
agir à la place des parties au procès. Le système ainsi mis en place privilégie 
donc le droit du justiciable de déposer ou non une QPC. Une telle option est 
sans doute discutable dans la mesure où le concept même d’Etat de droit rend 
difficilement admissible le fait qu’une juridiction puisse se prononcer en app-
liquant une loi qui s’avérerait inconstitutionnelle. Néanmoins, rien n’empêche 
le requérant de choisir la meilleure voie pour obtenir gain de cause en envi-
sageant, sur le conseil de ses avocats, de mettre en cause la constitutionnalité 
de la disposition législative concernée, par le moyen de la QPC, ou  de mett-
re en avant son inconventionnalité en s’appuyant sur la jurisprudence de la 
Cour de Strasbourg ou sur celle des juridictions suprêmes françaises portant 
interprétation de la CEDH. 

En revanche, les juges ordinaires, quels qu’ils soient, doivent motiver la 
décision par laquelle ils ont décidé de transmettre la question prioritaire de 
constitutionnalité. Ils sont sensés vérifier qu’un droit ou une liberté constitu-
tionnellement garantis ont bien été lésés par une disposition législative55. En 
outre, trois autres conditions, énumérées par la loi organique du 10 décembre 
2010, accompagnent impérativement la justification du renvoi de la loi en 
cause devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation56. Il faut, d’une part, 
qu’elle soit applicable au litige ou à la procédure ou qu’elle constitue le fon-
dement des poursuites. L’objectif n’est donc pas de permettre la contestati-
on a posteriori de toutes les lois mais uniquement de celles qui s’avèrent di-
rectement dangereuses dans le cadre d’un procès en cours. Il est nécessaire, 
d’autre part, qu’elle n’ait pas été déjà déclarée conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d’une décision rendue par le Conseil consti-
tutionnel dans le cadre de son contrôle préventif. La loi organique prévoit, à 
ce niveau, une exception en soulignant l’existence d’un « changement de cir-

53 CC, n° 2009-595 DC, cons. 9, préc.
54 Qu’il soit permis de renvoyer ici à E. Sales (sous la direction), « La question préjudicielle 

de constitutionnalité en Europe », ed. Beta, Istanbul, 2011, p. 200.
55 Voir l’article 61-1 de la Constitution.
56 Voir l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organi-

que du 10 décembre 2010 précitée. L’article 23-4 énonce les mêmes conditions pour 
le renvoi, par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation, de la question prioritaire de 
constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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constances ». Il est possible ici d’en déduire, par exemple, qu’une révision 
de la Constitution peut justifier un renvoi si le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé sur la loi en question avant la réécriture du texte constitutionnel. Un 
revirement de la jurisprudence constitutionnelle pourrait produire le même 
effet. La question prioritaire de constitutionnalité offrirait donc l’opportunité 
de contester les lois plusieurs fois au regard de l’actualisation de la Consti-
tution ou de l’évolution de la jurisprudence de son interprète habilité. Il peut 
s’agir, aussi, d’un changement intervenu dans les circonstances, de droit ou 
de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée57. En der-
nier lieu, la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Ici, 
l’appréciation de cette dernière condition est assez malaisée dans la mesure où 
elle reste formulée de façon trop générale. En conséquence, elle dépendra for-
tement de l’interprétation des juridictions ordinaires qui vraisemblablement 
considéreront ce critère rempli dès lors que les autres le seront afin d’éviter 
les requêtes dilatoires ayant pour but de ralentir le bon déroulement du procès. 
De leur côté, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doivent vérifier que la 
question est nouvelle ou qu’elle présente un caractère sérieux58. Ils sont donc 
amenés à examiner, de façon alternative, le caractère sérieux ou nouveau de la 
question. Pour le Conseil constitutionnel, l’ajout de ce dernier critère impose-
rait qu’il soit saisi « de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle 
dont il n’a pas encore eu l’occasion de faire application »59. Le filtrage initial 
réalisé par les tribunaux et les cours apparaît donc moins strict que celui opéré 
par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat dans la mesure où de nomb-
reuses questions peuvent être renvoyées dès lors qu’un doute permet de le jus-
tifier. En revanche, il est clair que les juridictions suprêmes sont habilitées 
à stopper certaines transmissions en considérant que l’inconstitutionnalité 
soulevée ne présente pas un caractère important. Ainsi, il est permis au Con-
seil d’Etat ou à la Cour de cassation d’établir l’absence de nouveauté ou de 
sérieux de la question posée en retenant la constitutionnalité de la dispositi-

57 Voir, sur ces différentes hypothèses, CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 13, 
JO du 18 février 2010, p. 2986 et s.

58 Voir l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique 
du 10 décembre 2010 précitée. Les autres juridictions doivent démontrer que la question 
n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Elles sont donc appelées à vérifier, pour mieux 
les écarter, les requêtes fantaisistes.

59 Voir, CC n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, cons. 21, JO du 18 février 2010, p. 2986 
et s.
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on législative litigieuse. Les juges administratifs, par exemple, ont reconnu la 
conformité à la Constitution des articles L. 332-18 à L. 332-21 du Code du 
sport en estimant qu’ils ne portent pas « d’atteinte excessive au principe de 
la liberté d’association qui est au nombre des principes fondamentaux recon-
nus par les lois de la République », ni « aucune atteinte à la liberté indivi-
duelle ou à la séparation des pouvoirs »60. La marge d’appréciation des juri-
dictions suprêmes est donc assez large. Par ailleurs, la mise à l’écart du mo-
yen d’inconstitutionnalité peut reposer sur une lecture combinée de la dis-
position législative en cause avec un autre article de loi61. En revanche, le 
développement par le Conseil d’Etat des réserves d’interprétation pour rend-
re la loi conforme à la Constitution62, est plus discutable car « une telle orien-
tation ferait d’eux des juges de constitutionnalité » et « la cacophonie jurisp-
rudentielle s’installerait »63.

B.  La procédure de transmission et le traitement d’une QPC

La réglementation encadre la procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité jusqu’au moment de la décision du Conseil constitutionnel. 
Il est important de distinguer la procédure de transmission devant les juridicti-
ons ordinaires (1) de celle suivie lors du traitement de la question par le Con-
seil constitutionnel (2).

60 CE, 8 octobre 2010, n° 340849.
61 CE, 8 juin 2010, n° 327062. Pour rejeter la contestation de l’article L. 33-7 du Code des 

postes et communications électroniques relatif aux obligations d’information des ges-
tionnaires d’infrastructures et opérateurs de communications électroniques, le Conse-
il d’Etat combine cet article avec l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales, pour considérer que les dispositions contestées « répondent à (un) objectif 
d’intérêt général » et qu’elles n’imposent pas de « charge disproportionnée » ou une « 
opération étrangère à leur activité ».

62 CE, 19 mai 2010, n° 331025. Etait en cause l’article 728-1 du Code de procédure pénale 
relatif au traitement des valeurs pécuniaires des détenus, qui renvoie à un décret le soin 
de fixer « les modalités de gestion du compte nominatif des détenus ». Plusieurs gri-
efs d’inconstitutionnalité étaient soulevés, dont la méconnaissance de la présomption 
d’innocence, du fait notamment que la mesure concerne des prévenus. La décision, pour 
conclure que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse, interprète l’article contesté com-
ment n’ayant « pas par lui-même pour objet et ne (pouvant) avoir pour effet d’imposer 
aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs (...) dès lors que cette 
mesure (...) a un caractère conservatoire ».

63 V. M. Guillaume, op. cit, p. 18.
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1. La procédure de transmission d’une QPC devant les juridictions 
ordinaires

Lorsque la juridiction – devant laquelle une question prioritaire de 
constitutionnalité a été posée – en a admis la recevabilité, elle doit assurer 
son renvoi, au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, dans les huit jours 
qui suivent le prononcé de sa décision64. Dans l’attente de la décision des ju-
ridictions suprêmes ou du Conseil constitutionnel, s’il a été saisi, la juridic-
tion concernée doit alors surseoir à statuer65. Le refus de transmission, en re-
vanche, ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision 
réglant tout ou partie du litige66. Entre l’acceptation et le refus de la trans-
mission de la question prioritaire de constitutionnalité, les juges disposent 
d’une solution intermédiaire. Ils peuvent, en effet, s’abstenir de transmettre 
lorsqu’une disposition législative, mise en cause pour les mêmes motifs, est 
déjà examinée par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation ou le Conseil consti-
tutionnel67. L’absence de transmission, dans cette dernière hypothèse, signifie 
simplement que la requête est jugée recevable et que le juge attend la réponse 
des juridictions suprêmes et/ou du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat 
ou la Cour de cassation disposent, quant à eux, d’un délai de trois mois, à 
compter de la réception de la transmission de la question de constitutionnalité, 
pour se prononcer sur son renvoi motivé au Conseil constitutionnel68. 

64 Voir l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 
10 décembre 2010 précitée.

65 Voir le dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par 
la loi organique du 10 décembre 2010 précitée.

66 Le décret du 16 février précité souligne que la notification de la décision de refus de trans-
mission doit contenir certaines informations à l’attention du justiciable. Elle doit, d’une 
part, mentionner que cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours 
formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. D’autre part, elle doit préciser 
que cette contestation devra faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné 
d’une copie de la décision de refus de transmission. Voir les articles R. 771-9 du code de 
justice administrative et 126-7 du code de procédure civile lequel ne metionne pas curi-
eusement la deuxième exigence.

67 Voir l’article R. 771-6 du CJA, l’article 126-5 du CPC et l’article R. 49-26 du CPP is-
sus du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 précité. Ceci est également valable pour le 
Conseil d’Etat en vertu de l’article R. 771-18 du CJA et pour la Cour de cassation en ver-
tu de l’article 126-5 du code de procédure judiciaire.

68 Voir l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 
10 décembre 2010 précitée.
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Par ailleurs, la loi organique du 10 décembre 2009, a prévu l’obligation, 
pour les juridictions suprêmes de transmettre, au Conseil constitutionnel, une 
copie de la décision motivée par laquelle elles ont fait le choix de ne pas trans-
mettre une question prioritaire de constitutionnalité69. Il sera particulièrement 
intéressant, à ce niveau, de connaître, notamment, les raisons pour lesquelles 
le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ont refusé un tel renvoi. En effet, si 
les motivations portent, par exemple, sur l’absence de violation d’un droit ou 
d’une liberté constitutionnellement protégés, la nouvelle réglementation aura 
permis aux juges ordinaires de décerner un label de constitutionnalité aux dis-
positions législatives contestées devant elles. Au travers de ce contrôle négatif 
de constitutionnalité, les juges seraient donc en mesure de développer une ju-
risprudence constitutionnelle parallèle à celle du Conseil constitutionnel70. Il 
ne resterait donc, à ce dernier, que la possibilité de remettre en cause la loi 
dans le cadre d’un contrôle positif de constitutionnalité. Pour terminer cette 
étape de la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d’Etat 
et la Cour de cassation, il est important d’observer que le Parlement a pris le 
soin de prévenir leur éventuelle inertie. En effet, s’ils ne se prononcent pas 
dans le délai de trois mois qui leur est imparti, ce qui serait fatal au nouveau 
mécanisme mis en place, la question prioritaire est transmise directement au 
Conseil constitutionnel71. 

2. Le traitement d’une QPC par le Conseil constitutionnel

Devant les juges constitutionnels, la question prioritaire de constitu-
tionnalité a permis l’introduction de nouvelles règles tout en obéissant à une 
procédure particulière. S’agissant des nouvelles règles, le contentieux consti-
tutionnel de la loi, trouvant son origine dans une instance en cours devant une 

69 Voir l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 
10 décembre 2010 précitée.

70 Voir en ce sens, CE, 16 avril 2010, Association Alcaly, n° 320667.
71 Voir l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 

10 décembre 2010 précitée. Notons, toutefois, que ce dispositif ne prévoit en aucune fa-
çon comment et par qui le Conseil constitutionnel est saisi dans cette hypothèse. Il appar-
tiendra vraisemblablement aux parties au procès et à leurs représentants d’être vigilant 
sur le respect de ces délais et de se rapprocher utilement du greffe du tribunal pour qu’il 
procède au renvoi.
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juridiction, est désormais organisé dans le cadre d’une audience publique72 
permettant d’assurer l’audition des parties dans le respect du principe du cont-
radictoire73.  Pour garantir le respect de ce dernier principe, sans ralentir le tra-
itement rapide de l’affaire, les notifications et les échanges entre les parties se 
font par voie électronique. Il est possible de souligner, dans ce cas, l’existence 
d’une « E-méthode » originale. Ensuite, l’affaire est appelée à une audience 
pendant laquelle les avocats pourront formuler des observations orales dont la 
publicité est assurée par une « retransmission audiovisuelle diffusée en direct 
dans une salle ouverte au public dans l’enceinte du Conseil constitutionnel » 
sauf si une décision de restreindre la publicité ou si une ordonnance de huis 
clos est prise. La défense de la norme contestée est assurée par le gouverne-
ment via le secrétariat général du gouvernement et non par des représentants 
du Parlement. Cette particularité peut s’expliquer par le fait que la plupart des 
actes législatifs émanent de projets gouvernementaux. Néanmoins, si la dis-
position législative contestée trouve sa source dans un projet ou dans une pro-
position de loi de l’ancienne majorité politique, il est possible que la nouvel-
le majorité en place ne défende pas avec la même force la constitutionnalité 
de ladite norme. Si pendant longtemps le caractère juridictionnel du Conse-
il constitutionnel a été discuté74 en raison de l’absence des règles précitées, il 
ne semble plus possible de revenir sur ce débat qui, peu à peu, avait déjà per-
du de son intérêt75. Toutefois, une zone d’ombre subsiste sur les questions 
particulières d’impartialité et ce malgré l’organisation, pour la première fois, 

72 Voir l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique 
du 10 décembre 2010 précitée. De son côté, l’article 8 du règlement du Conseil consti-
tutionnel détaille les règles de l’audience. Voir, CC, 4 février 2010, Décision Règlement 
intérieur QPC, JO du 18 février 2010, p. 2986.

73 Voir l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article 3 du règlement 
intérieur du Conseil constitutionnel. Il est utile de rappeler, ici, que la Cour de Strasbourg 
accorde une importance toute particulière au respect du principe du contradictoire dans 
le cadre du contrôle de constitutionnalité exercé à la suite d’une question préjudicielle 
posée par une juridiction ordinaire. Voir en ce sens, CEDH, Ruiz-Matéos c. Espagne, 23 
juin 1993, Série A, n° 262.

74 Voir à ce sujet, F. Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », RDP, 
janvier-juin 1979 (volume 1), pp. 27-52 ; A. Roux, « Le Conseil constitutionnel est-il une 
juridiction ? », in M. Verpeaux et M. Bonnard, « Le Conseil constitutionnel », Etudes de 
la Documentation française, n° 5246, 2007.

75 Voir en ce sens, D. Rousseau, «  Droit du contentieux constitutionnel  », 7e éd., Paris, 
Montchrestien, 2006, p. 53 et s.
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d’un droit de récusation d’un membre du Conseil constitutionnel76. Il permett-
ra, vraisemblablement, d’écarter de la procédure et de la prise de décision un 
juge constitutionnel qui aurait, par exemple, un lien de parenté ou de proximité 
avec l’une des parties au procès. En revanche, le règlement intérieur du Con-
seil constitutionnel souligne que ne constitue pas, en lui-même, une cause 
de récusation valable le fait pour un membre du Conseil d’avoir participé à 
l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question priori-
taire de constitutionnalité77. L’exception est ici bien discutable car il est dif-
ficile de considérer que le ou les juges constitutionnels se trouvant dans une 
telle situation seront en mesure de se prononcer objectivement sur la loi ain-
si contestée. Par exemple, un ancien Président de la République – à l’origine 
de la définition de la politique nationale traduite en texte de loi –, un ancien 
membre du gouvernement – ayant participé à la confection d’un projet de loi 
–, un professeur de droit – ayant été consulté pour la rédaction législative –, ou 
un parlementaire –  ayant discuté et voté le texte en question – vont-ils pouvo-
ir se prononcer en faveur de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative 
auparavant défendue par leurs soins ? De tels cas de figure, loin de constitu-
er des hypothèses d’école, feront peser un doute légitime sur l’impartialité du 
Conseil constitutionnel lequel sera dans une position délicate de « juge et par-
tie ».78 Il est vrai, cependant, que la plupart des juges constitutionnels qui ont 
occupé les fonctions précitées risquent de se trouver en position de récusation. 
Ainsi, l’exception précitée peut-elle se comprendre afin d’éviter les deman-
des de récusation multiples entraînant une réduction temporaire mais potenti-
ellement importante du nombre de juges constitutionnels et influant sur la pri-
se de décision finale. Néanmoins, il semble capital, pour éviter ce genre de si-
tuation, de revoir en profondeur la composition du Conseil constitutionnel en 

76 Voir l’article 4 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
77 Voir l’article 4 alinéa 4 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
78 Il peut y avoir aussi d’autres problèmes. Voir, par exemple, la plaidoirie de l’avocat de 

l’UNAF rappelant que les anciens Présidents de la République – dont V. Giscard d’Estaing 
et J. Chirac – avaient tous sans exception pris publiquement position pour reconnaître le 
rôle essentiel de cette association dans la protection des intérêts des familles et dans son 
travail avec les pouvoirs publics. Ce simple point de détail aurait dû conduire les deux 
anciens chefs d’Etat à ne pas participer à l’audience et au délibéré d’une affaire met-
tant en cause une législation accordant une habilitation spéciale à l’UNAF pour qu’elle 
représente seule l’ensemble des familles françaises. Seul, V. Giscard d’Estaing était ab-
sent à ce moment-là. V. CC, n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010 (JO du 29 mai 2010, p. 9730) 
et spécialement la vidéo de la séance publique du 25 mai 2010 disponible sur le site du 
Conseil constitutionnel.



38 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                         Sales

introduisant, en son sein, des magistrats professionnels. La question prioritai-
re de constitutionnalité nécessite donc une réforme importante de l’institution 
permettant d’accompagner utilement la fin de son processus de juridictionna-
lisation.

A compter du moment de sa saisine, le Conseil constitutionnel dispose 
d’un délai de trois mois pour statuer sur la disposition législative contestée par 
une décision motivée et envoyée aux parties à l’instance ainsi qu’au Conseil 
d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est important de souligner que l’extinction 
de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est sans influence 
sur son examen par le Conseil constitutionnel79. Autrement dit, il est tout à fait 
possible, pour lui, de déclarer inconstitutionnelle une disposition législative 
qui ne sera pas appliquée au litige qui a donné lieu à sa contestation, car la 
question prioritaire de constitutionnalité présente « un caractère de conten-
tieux objectif dans l’intérêt du droit »80. Dans ce cas de figure, sa décision 
s’imposera alors à toutes les juridictions y compris celles devant lesquelles 
la loi en cause a été également critiquée, pour des motifs identiques. En re-
vanche, l’instance qui demeure suspendue pourra reprendre son cours en pre-
nant en considération la décision du Conseil constitutionnel81. Dans ces deux 
cas, l’alinéa 2 de l’article 62 de la Constitution a prévu que la loi déclarée 
non-conforme à la Constitution sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée 
soit à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel soit 
à partir d’une date ultérieure fixée par les juges constitutionnels. De ce derni-
er point de vue, le constituant, en donnant un effet « ex-nunc » aux décisions 
rendues à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, a laissé au 
Conseil le soin de mesurer les conséquences de ses décisions sur les dro-
its acquis en fixant lui-même les limites et les conditions dans lesquelles les 
conséquences produites par la loi sont susceptibles d’être remises en cause. 

II. L’appréciation difficile de l’impact de la QPC

Il est sans doute trop tôt pour envisager l’ensemble des conséquences de 
la réforme et pour établir un premier bilan. Néanmoins, quelques remarques 

79 Voir l’article 23-9 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 
10 décembre 2010 précitée.

80 Voir, les explications de M. Warsmann, auteur de l’amendement ayant introduit l’article 
23-9 précité, AN, Rapport, n° 1898, p. 82.

81 De la même façon, les procès dans le cours desquels la loi en cause a été également 
critiquée, pour des motifs identiques, pourront reprendre en prenant en considération la 
décision du Conseil constitutionnel.
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peuvent être formulées permettant de mettre en évidence son succès mitigé 
devant les juridictions ordinaires (A) alors que le Conseil constitutionnel sou-
haite clairement sa réussite (B).

A. Un succès mitigé devant les juridictions ordinaires

La rapidité de l’utilisation de la QPC devant les juridictions ordinaires 
(1) ne doit pas éluder les difficultés d’adaptation rencontrées par les juridic-
tions suprêmes (2).

1 – La rapidité de l’utilisation de la QPC

Tout d’abord, les premières questions prioritaires de constitutionnalité 
ont été posées très tôt82, avant même l’entrée en vigueur du nouveau dispositif 
prévue le 1er mars 201083. L’attrait de la nouveauté ou la volonté d’attirer rapi-
dement l’attention sur des sujets sensibles84 permettent vraisemblablement de 
témoigner de tout l’intérêt des justiciables et de leurs avocats pour ce moyen 
inédit de protection des droits fondamentaux. Après une seule année de fonc-
tionnement environ 2000 QPC ont été posées devant les juges de première ins-
tance et d’appel85. Il est vrai que le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont 
rapidement mis en place sur leurs sites internet respectifs une nouvelle rubri-
que sur la question prioritaire de constitutionnalité permettant une bonne lec-
ture de la nouvelle procédure pour les justiciables et donnant aux juges ordina-
ires le moyen de vérifier si les juridictions suprêmes ont été saisies de la con-
testation d’une même disposition législative pour des raisons identiques. Leur 
liaison avec la partie consacrée à la question prioritaire de constitutionnalité 
sur le site du Conseil constitutionnel offre les mêmes avantages avec, en out-

82 Voir, CE, 4 mars 2009, Association de défense des militaires, n° 315584.
83 Selon le 2ème alinéa de l’article 61-1 de la Constitution, une loi organique doit déterminer 

les conditions d’application du présent article. Rapidement votée, la loi organique du 10 
décembre 2010 a prévu, dans son article 5, l’entrée en vigueur de la question prioritaire 
de constitutionnalité « le premier jour du troisième mois suivant celui de sa promulgati-
on ».

84 Par exemple, l’interdiction de l’exercice du droit de grève pour les militaires, fixée 
par l’article L.4121-4 du code de la défense, a été contestée sur le terrain de sa 
constitutionnalité à plusieurs reprises avant même l’entrée en application de la réforme. 
Voir en ce sens, l’arrêt précité du 4 mars 2009 et les trois arrêts rendus, le même jour, par 
le Conseil d’Etat : CE, 11 décembre 2009, n° 307405, n° 306962, n° 322379. 

85 V. en ce sens, J-L. Debré, Discours prononcé à l’occasion du premier anniversaire de la 
QPC, disponible sur le site du Conseil constitutionnel.
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re, un tableau des dispositions déclarées conformes à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel depuis 1959. 
Il ne fait pas de doute que le « fichier positif » ainsi constitué a facilité le tra-
vail des juridictions dans la vérification de la disposition législative en cause 
au regard de la question de savoir si elle a été déjà validée par le Conseil cons-
titutionnel à l’occasion d’un précédent contrôle.

Les premières transmissions au Conseil constitutionnel démontrent, en-
suite, que le système fonctionne plutôt bien puisque sur les 527 décisions 
en matière de QPC, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont procédé 
à 124 renvois86 dans la première année. Les premières irrecevabilités, dans 
l’ensemble, attestent de l’efficacité du filtrage des questions. Ainsi, l’absence 
d’entrée en vigueur de la réforme87, le défaut de production d’un mémoire dis-
tinct et motivé88, la non-applicabilité de la loi contestée au litige en cours89, 
la contestation de la constitutionnalité de la convention de Genève relative au 
statut des réfugiés du 28 juillet 195190 constituent autant de motifs de refus de 
transmission justifiés. 

Enfin, sur le terrain des droits et libertés concernés par les dispositions 
législatives contestées, pour l’instant et pour l’essentiel, seuls les droits clas-
siques reconnus et protégés par la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 ont été évoqués. Ainsi en est-il, par exemple, du principe 
d’égalité visé à l’article 691, du principe de la nécessité des peines énoncé à 
l’article 892 ou encore des principes de responsabilité93 et du droit au recours 
juridictionnel94 déduits respectivement des articles 4 et 16. Il faudra sans do-
ute attendre plus longtemps pour que soient remises en cause des dispositi-
ons législatives méconnaissant les droits économiques et sociaux car ces der-

86 Ibid.
87 CE, 4 mars 2009, Association de défense des militaires, préc.
88 Voir par exemple, Cass., chambre criminelle, 19 mars 2010 et CE, 9 avril 2010, Jean-

Hugues Matelly, préc.
89 Voir par exemple, CE, 23 avril 2010, M. A, n° 327174 (2010-4 QPC).
90 CE, M. Rujovic, 14 mai 2010, préc.
91 Voir en ce sens, CE, M. Et Mme L., 14 avril 2010, n° 336753 (2010-1 QPC) ; CE, Uni-

on des familles en Europe, 14 avril 2010, n° 323830 (2010-3 QPC) ; Cass., 7 mai 2010, 
n° 12005 (2010-8 QPC) qui vise le principe d’égalité sans aucune référence.

92 Voir, par exemple, Cass., 7 mai 2010, n° 12006 (2010-6 QPC) et Cass., 7 mai 2010, n° 
12007 (2010-7 QPC).

93 CE, 14 avril 2010, Mme L., n° 329290 (2010-2 QPC).
94 CE, 14 avril 2010, Mme L., préc.
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niers sont trop souvent, à tort, considérés comme des droits non justiciables. 
La question prioritaire de constitutionnalité permettra certainement de clore 
ce débat entre les droits de la première et de la deuxième génération.

2 – L’adaptation différenciée des juridictions suprêmes

La nouvelle procédure suppose une nécessaire adaptation de la part des 
juridictions suprêmes. Le Conseil d’Etat, pour sa part, fait preuve d’une gran-
de ouverture pour l’application de la réforme95. Il a, notamment, accepté de 
transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la violati-
on de l’article 34 de la Constitution96 alors que l’article 61-1 de la Constitution 
ne prévoit que l’hypothèse d’une atteinte aux droits et libertés qu’elle garantit. 
En conséquence, la méconnaissance, par une disposition législative, d’un ar-
ticle de la Constitution non expressément destiné à la protection d’un droit ou 
d’une liberté peut être utilement invoquée dès lors qu’elle entraîne, par ricoc-
het, la violation d’un ou plusieurs droits fondamentaux. En outre, et de façon 
surprenante, il a procédé au renvoi d’une question97 alors que le Conseil cons-
titutionnel s’était déjà prononcé sur la conformité de la disposition législative 
contestée dans « le dispositif » de l’une de ses décisions antérieures98. Alors 
que la réglementation lui permettait d’établir sans difficulté l’irrecevabilité de 
la demande, le Conseil d’Etat a considéré, au contraire, que les juges constitu-
tionnels ne s’étaient pas directement exprimés sur la conformité à la Constitu-
tion de la disposition législative en cause dans « les motifs » de leur décision. 
Autrement dit, il est demandé aux juges constitutionnels soit de préciser en 
quoi ladite disposition est bien constitutionnelle, soit dans quelle mesure elle 
pourrait être inconstitutionnelle alors qu’aucun changement de circonstances 
n’est intervenu. La première hypothèse s’avérerait assez maladroite car elle 
conduirait à pointer du doigt l’insuffisante motivation du Conseil constituti-
onnel lors du premier examen de la loi en cause. Le deuxième cas de figure, 
s’il était admis par le Conseil, déboucherait sur une très large interprétation de 

95 A. Levade, « QPC 1, 2, 3  : le Conseil d’Etat joue le jeu du renvoi », Recueil Dalloz, 
2010, n° 17, p. 1061  ; B. Mathieu, «  Les débuts prometteurs de la question priorita-
ire de constitutionnalité devant le Conseil d’Etat. A propos des arrêts rendus par le 
Conseil d’Etat les 14 et 16 avril 2010 », La Semaine Juridique, Ed. Administrations et 
collectivités territoriales, n° 17, p. 3.

96 CE, 23 avril 2010, SNC Kimberly Clark, n° 327166, (2010-5 QPC) ; CE, 19 mai 2010, 
section française de l’Observatoire international des prisons, n°323930 (2010-9 QPC).

97 CE, 19 mai 2010, section française de l’Observatoire international des prisons, préc.
98 Voir CC, du 21 février 2008, n° 2008-562 DC, Rec. p. 89. 
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ce critère d’admission des questions prioritaires de constitutionnalité puisque 
tous les articles de lois, ayant fait l’objet d’un « considérant balai »99 attes-
tant de leur conformité à la Constitution, pourraient à nouveau être contestés 
dans le cadre du contrôle a posteriori. Toutefois, pour ces deux raisons sans 
doute et pour éviter de voir son prétoire encombré par le renvoi de questi-
ons injustifiées, les juges constitutionnels ont prononcé un non-lieu à statuer 
concernant la contestation d’une disposition législative dont ils avaient aupa-
ravant admis la constitutionnalité dans le cadre de leur contrôle préventif100. 
Par ailleurs, le volontarisme du Conseil d’Etat est tempéré par une certai-
ne réserve dans la transmission des questions qui seraient susceptibles de 
l’affecter directement. Ainsi, a-t-il considéré que les dispositions législatives 
en cause, prévoyant que certains actes « peuvent se voir, successivement, so-
umis au stade de leur projet au Conseil d’Etat dans le cadre de ses attribu-
tions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le 
Conseil d’Etat statuant au contentieux », ne méconnaissaient pas le droit à 
un procès équitable découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789101. Evoquant, sans la citer, une jurisprudence 
du Conseil constitutionnel, la haute juridiction administrative en déduit que 
la question ne présente ni un caractère nouveau ni sérieux. L’application de la 
réforme a donc conduit, ici, le juge administratif à se prononcer directement 
sur la conformité de la loi à la Constitution à la place du Conseil constituti-
onnel. Si le cas venait à se reproduire, la compétence des juges constitution-
nels risquerait de devenir résiduelle dans la mesure où ils ne pourraient inter-
venir que pour prononcer l’inconstitutionnalité d’une disposition législative 
contestée. Le Conseil d’Etat, chargé initialement du filtrage des questions 
dépasse incontestablement sa mission en s’octroyant un contrôle négatif de la 
constitutionnalité des lois.

99 Dans leurs décisions les juges constitutionnels précisent généralement dans le dispositif 
« qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question 
de conformité à la Constitution ».

100 CC, n° 2010-9 QPC, du 2 juillet 2010, Section française de l’Observatoire international 
des prisons, JO du 3 juillet 2010, p. 12120. Seul un changement de circonstances aura-
it permis au Conseil constitutionnel d’examiner la disposition législative préalablement 
déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision du 21 
février 2008. V. CC, n° 2008-562 DC, du 21 février 2008, cons. 2 et article 2 du disposi-
tif, Rec., p. 89.

101 CE, 16 avril 2010, Association Alcaly, n° 320667. V. S. Brondel, « Pas de question prio-
ritaire de constitutionnalité sur la double fonction du Conseil d’Etat », AJDA, 2010, n° 
15, p. 812.
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La Cour de cassation, quant à elle, a adopté une position plus distante et 
moins constructive vis-à-vis de la mise en œuvre de l’article 61-1 de la Consti-
tution. Dans un arrêt102 vivement contesté par la doctrine103, elle a pris le parti de 
renvoyer, en priorité, à la Cour de justice de l’Union européenne une question 
préjudicielle alors que l’inconstitutionnalité d’une disposition législative était 
contestée devant elle. L’article 23-2 alinéa 2 de l’ordonnance du 7 novembre 
1958 prévoyant l’examen prioritaire des questions de constitutionnalité sur les 
questions de conventionnalité apparaît donc, dès l’application de la réforme, 
vidé de sa substance. Plus encore, la Cour a demandé à la Cour de Luxembourg 
d’apprécier la compatibilité de l’article 23-2 alinéa 2 précité avec les disposi-
tions impératives de l’article 267 du traité de Lisbonne104. La place des textes, 
dans les visas de sa décision – traité de Lisbonne en premier et Constitution 
en second – atteste de l’importance nouvelle105 qu’elle accorde aux conventi-
ons internationales dans la hiérarchie des normes. En outre, l’argumentation 
retenue par la Haute juridiction judiciaire démontre clairement sa crainte de 
perdre son pouvoir de contrôle de la conventionnalité des lois. Elle souligne, 
en effet, que les juridictions du fond ou elle-même ne pourront plus poser une 
question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ni se pro-
noncer sur la conformité des lois au droit de l’Union “si le Conseil constitu-
tionnel juge la disposition législative attaquée conforme au droit de l’Union 
européenne”. Or, chacun sait – et la Cour de cassation la première –  que les 
juges constitutionnels refusent avec constance depuis 1975106 d’exercer un 
contrôle de conventionnalité des lois. Néanmoins, le raisonnement développé 
par le requérant, lui demandant de reconnaître l’existence d’une dispositi-

102 Voir Cass., QPC, du 16 avril 2010, n° 10-40002.
103 G. Carcassonne et N. Molfessis , « La Cour de cassation à l’assaut de la question priori-

taire de constitutionnalité », Le Monde du 23 avril 2010 ; D. Rousseau, « La Cour de cas-
sation et la question prioritaire de constitutionnalité : pourquoi tant de méfiance ? », Ga-
zette du palais, Dimanche 25 au mardi 27 avril, p. 20 et s.

104 V. B. Mathieu, « La Cour de cassation tente de faire invalider la question prioritaire de 
constitutionnalité par la Cour de Luxembourg », La Semaine Juridique, Ed. générale, n° 
17, p. 866.

105 Cass. plén., 2 juin 2000, Fraisse, Bulletin d’information n° 520 du 15/09/2000. Dans cet-
te affaire la Cour de cassation avait retenu la primauté de la Constitution sur les traités.

106 Voir CC, n° 75-54 DC, du 15 janvier 1975, Rec., p. 19. Dans cette décision importante, 
le Conseil constitutionnel a souligné sans ambiguïté « que si les dispositions de l’article 
55 de la Constitution confèrent aux traités une autorité supérieure à celle des lois, elles 
n’impliquent pas que le respect de ce principe doive être assuré par le Conseil constitu-
tionnel. » 
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on législative inconstitutionnelle car elle méconnaît le traité de Lisbonne 
mentionné dans l’article 88-1 de la Constitution, lui a sans doute fait redouter 
un revirement de la jurisprudence constitutionnelle. Il est vrai que la doctrine 
a souvent demandé au Conseil constitutionnel d’abandonner sa jurispruden-
ce issue de la décision du 15 janvier 1975 en admettant qu’une loi contraire à 
un traité est inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne respecte pas l’article 
55 ou l’article 88-1 de la Constitution. En conséquence, au lieu de provoquer 
éventuellement un tel changement, sonnant le glas de son pouvoir de contrôle 
de la conventionnalité des lois, la Cour de cassation a-t-elle préféré recourir 
au renvoi préjudiciel du droit communautaire plutôt qu’à la question priorita-
ire de constitutionnalité pour, au final, refuser de transmettre la QPC et trai-
ter elle-même le problème de l’incompatibilité de la loi avec le droit commu-
nautaire107. Plus précisément, elle a reconnu, dans son arrêt du 29 juin 2010, 
que “dans l’hypothèse particulière où le juge est saisi d’une question por-
tant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d’une dispositi-
on législative, il lui appartient de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesu-
res provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridiction-
nelle des droits conférés par l’ordre juridique européen”. Néanmoins, si de 
telles mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent être mises en oeuvre, 
comme c’est le cas de la procédure devant la Cour de cassation, “le juge doit 
se prononcer sur la conformité de la disposition critiquée au regard du droit 
de l’Union en laissant alors inappliquées les dispositions de l’ordonnance du 
7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de 
constitutionnalité”. Ce faisant, les juges judiciaires suprêmes ont estimé di-
rectement que le contrôle d’identité instauré par l’article 78-2 alinéa du code 
de procédure pénale était incompatible avec les exigences du droit commu-
nautaire. La question de constitutionnalité n’est donc plus prioritaire vis-à-vis 
des questions communautaires.

Dans d’autres affaires, la Cour de cassation a refusé de renvoyer la qu-
estion posée car elle a considéré «  (qu’elle) tendait, en réalité, à contester, 
non la constitutionnalité des dispositions qu’elle vise, mais l’interprétation 
qu’en a donnée la Cour de cassation »108. En retenant en apparence l’absence 
de sérieux de la QPC, mais en poursuivant réellement la protection et le ma-
intien de sa propre lecture de la loi, la Cour n’a pas jugé utile de transmett-
re la question au Conseil constitutionnel. Elle ne souhaitait donc pas voir re-

107 Cass., 29 juin 2010, n°12132.
108 V. Cass., QPC, 19 mai 2010, n° 09-83.328 ; Cass., QPC, 31 mai 2010, n° 09-87.578.
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mise en cause la constitutionnalité de l’interprétation de la loi résultant de 
sa jurisprudence. Une telle appréciation du caractère sérieux du moyen est 
sans doute discutable car elle lui permettrait de filtrer de nombreuses ques-
tions au motif que l’interprétation de la loi est contestée ou parce que seu-
le sa propre interprétation est valable ou encore parce qu’elle a délivré une 
interprétation rendant la loi conforme à la Constitution. Néanmoins, une tel-
le attitude « d’autoprotection  juridictionnelle » ne repose sur aucune justi-
fication solide si ce n’est sur la volonté, à peine dissimulée, d’éviter de voir 
ses décisions remises en cause devant les juges constitutionnels en transfor-
mant la QPC en voie de recours contre les positions arrêtées par la plus hau-
te juridiction judiciaire. Le Conseil constitutionnel n’est d’ailleurs pas resté 
silencieux face à ce positionnement puisqu’il a nettement souligné qu’en po-
sant une QPC «  tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité 
de la portée qu’une interprétation jurisprudentielle confie à une dispositi-
on législative  »109. L’acte d’interprétation faisant corps avec la loi, il peut 
paraître tout à fait légitime de procéder indirectement à la vérification de sa 
constitutionnalité. En outre, sa remise en cause est loin d’être systématique 
puisque le Conseil constitutionnel a déjà démontré qu’il pouvait déclarer une 
disposition législative conforme à la Constitution en s’appuyant justement 
sur la jurisprudence de la Cour de cassation110 et en développant ainsi une   
« théorie du droit vivant »111 à la française. Par exemple, l’interdiction du ma-
riage entre personnes du même sexe n’a pas été considérée comme incons-
titutionnelle car il résulte tant de la loi que de la jurisprudence de la Cour 
de cassation que «  le mariage est l’union d’un homme et d’une femme »112. 
En conséquence, les juges judiciaires devraient pouvoir admettre que si leur 
interprétation de la loi peut servir de fondement à la reconnaissance de la 
constitutionnalité de la disposition législative contestée, elle peut tout aus-
si bien être discutée, en sens inverse, quitte à entraîner un revirement jurisp-
rudentiel salutaire bénéficiant à la protection des droits et libertés constitu-
tionnellement protégés. Dans une telle hypothèse, les juges constitutionnels 
n’auront pas à inventer une formule originale dans leur dispositif car la tech-

109 CC, n° 2010-96 QPC, du 4 février 2011, cons. 5, JO du 5 février 2011, p. 2354.
110 CC, n° 2010-92 QPC, du 28 janvier 2011, cons. 3, JO du 29 janvier 2011, p. 1894.
111 V. à ce propos, G. Zagrebelsky, « La doctrine du droit vivant », AIJC, volume II, 1986.
112 Dans leur décision précitée, les juges constitutionnels ont fait référence à l’arrêt de la 1ère 

chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2007 (n° 58-1067), par lequel cet-
te dernière a reconnu que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et 
d’une femme ».
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nique des réserves d’interprétation sera sans doute d’un secours utile, en la 
matière, dans la mesure où elle permettra de remplacer l’interprétation judici-
aire ancienne par une interprétation constitutionnelle nouvelle en invitant les 
juges ordinaires à délivrer une lecture différente de la disposition législative 
concernée.

B. Un succès souhaité par le Conseil constitutionnel

L’attitude active et constructive des juges constitutionnels n’est pas surp-
renante dans la mesure où la réforme leur confère de nouveaux pouvoirs. Ain-
si, les premières décisions, rendues à la suite du contrôle a posteriori, leur ont 
permis d’apporter de précieuses indications et de procéder aux premières ab-
rogations des dispositions législatives contestées devant eux (1). Par ailleurs,  
ils n’ont pas hésité, dans le cadre de leur contrôle préventif, à rassurer les ju-
ridictions suprêmes et particulièrement la Cour de cassation, en rappelant les 
règles en matière de répartition des compétences dans le contrôle de la loi (2).

1. Un Conseil constitutionnel entreprenant dans l’application de la réforme

Les premières décisions113 du Conseil constitutionnel, rendues un mois 
et demi après sa saisine alors qu’il dispose d’un délai de trois mois pour se 
prononcer, attestent de la célérité dans le traitement des questions prioritai-
res de constitutionnalité. Par ailleurs, dans la première année d’application 
de la réforme, les juges constitutionnels ont rendu 102 décisions en observant 
un délai bien inférieur à celui que la réglementation leur impose114. Il est vrai 
qu’ils bénéficient d’une jurisprudence bien ancrée, dans le contrôle a posteri-
ori, leur permettant de réagir rapidement dans le cadre du contrôle a posteri-
ori. Egalement, les dispositions législatives contestées dans une question pri-
oritaire de constitutionnalité sont en nombre très faible en comparaison avec 
les articles de loi mis en cause dans le contrôle préventif. 

Ce premier volet jurisprudentiel fournit des indications intéressantes 
sur la prise en considération des critères de transmission des questions 
fixés par la loi organique et justifiant le renvoi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité. Par exemple, le critère de l’applicabilité au litige de la dis-
position législative mise en cause est laissé à l’appréciation des juridictions 

113 Voir, CC, n° 2010-1 QPC et CC, n° 2010-3 QPC rendues le 28 mai 2010, préc.
114  V. J-L. Debré, op. cit.
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ayant procédé à la transmission115. En précisant cela, dès le départ, le Con-
seil constitutionnel réduit sa charge de travail en adoptant une position logi-
que. En effet, il n’a pas à se prononcer sur les erreurs de droit commises par 
les juridictions ordinaires car cette tâche relève de la Cour de cassation ou du 
Conseil d’Etat. En outre, il ne devrait pas être amené, également, à trancher 
des problèmes de répartition des compétences entre les juridictions administ-
ratives et judiciaires. En d’autres termes, il ne saurait affirmer, pour exclure 
l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, que la loi contestée 
ne relève pas des attributions de la juridiction ayant procédé à son renvoi. Ad-
mettre le contraire aurait pour conséquence la remise en cause de l’existence 
et des fonctions du tribunal des conflits et l’éventuel rejet des questions pri-
oritaires de constitutionnalité pour des motifs étrangers aux problèmes de 
constitutionnalité. Ensuite, seules les dispositions législatives ayant fait l’objet 
d’une transmission peuvent être examinées par le Conseil constitutionnel et 
non celles que les représentants des parties au procès décident de mettre en 
cause, au surplus, dans le cadre de leurs conclusions écrites ou orales116. Aut-
rement dit, la demande d’abrogation de la loi contestée ne doit pas constituer 
un prétexte pour demander aux juges constitutionnels de prononcer des abro-
gations « en cascade » d’autres lois présentant un lien avec la première mais 
dépourvues de rapport avec le litige en cours. Dans cette hypothèse, il appar-
tiendra au Parlement de tirer toutes les conséquences de la décision du Conse-
il constitutionnel et, au besoin, de procéder lui-même à l’homogénéisation de 
la réglementation à la suite d’une décision d’abrogation rendue par les juges 
constitutionnels. Le contrôle du Conseil constitutionnel porte aussi sur la qu-
estion de savoir s’il a déjà déclaré conforme à la Constitution les dispositions 
législatives critiquées dans les motifs et le dispositif de l’une de ces décisions 
antérieures. Il apprécie, également, les atteintes portées aux droits et libertés 
constitutionnellement protégés, y compris celles résultant par ricochet d’une 
incompétence négative du Parlement117, ainsi que le caractère sérieux ou no-
uveau de la question posée. En outre, il est intéressant de remarquer que les 
juges constitutionnels, disposant de deux alternatives – entre l’abrogation de 
la disposition législative ou la déclaration de sa simple conformité – ont ad-

115 CC, n° 2010-1 QPC, cons. 6, préc.
116 CC, n° 2010-1 QPC, cons. 7, préc.
117 CC, n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, cons. 3, JO du 19 juin 2010, 

p. 11149 : « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être 
invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est 
affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».
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mis également l’utilisation de la technique des réserves d’interprétation118 qui 
leur permet de sauver la loi en l’assortissant des précisions nécessaires à sa 
constitutionnalité. Néanmoins, la réécriture ultérieure de la loi par le Conse-
il constitutionnel n’est pas sans conséquence dans la mesure où elle n’est pas 
directement identifiable par les justiciables alors qu’elle va commander sa fu-
ture et nouvelle application. Pour ces différentes raisons, il conviendrait d’en 
faire un usage très exceptionnel.

D’autre part, avec quatre abrogations prononcées – trois totales et une 
partielle – sur les neuf premières affaires transmises, le Conseil constitution-
nel s’est montré très actif dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions 
tout en démontrant l’utilité de la réforme et l’efficacité de ces interventions. 
Dans la première affaire, il faut reconnaître que les dispositions législatives 
mises en cause offraient, aux juges constitutionnels, l’occasion de rendre 
une décision historique. Il ressortait, effectivement, des textes contestés une 
différence de traitement importante entre les titulaires de pensions de retraite 
militaire en fonction de leur nationalité. A titre d’illustration, un ressortissant 
français et un ressortissant algérien, ayant combattu pour la France et résidant 
dans le même pays étranger, bénéficiaient d’une retraite différente119. Main-
tes fois dénoncée, cette situation particulièrement choquante est désormais 
rectifiée. Alors que le Conseil constitutionnel avait utilisé, en 1971, le princi-
pe de liberté pour censurer une loi votée120, le principe d’égalité – deuxième 
volet du triptyque républicain – lui donne l’occasion, en 2010, de prononcer 
la première abrogation d’une loi promulguée121. Ainsi, en reprenant une ju-
risprudence classique développée dans le cadre de son contrôle préventif le 
Conseil constitutionnel a-t-il fait la preuve de toute sa réactivité. En rappe-
lant que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, 
soit qu’elle punisse », les juges constitutionnels soulignent que «  le princi-
pe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons 
d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traite-
ment qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». 
Or, dans le cas d’espèce, si le législateur pouvait fonder un traitement distinct 

118 CC, n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010, Epoux L., cons. 18, JO du 19 juin 2010, p. 11149.
119 CC, n° 2010-1 QPC, cons.9, préc.
120 CC, n° 71-44 DC, du 16 juillet 1971, préc.
121 CC, n° 2010-1 QPC, cons. 9 et 10, préc.
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sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d’achat, il 
ne pouvait établir, au regard de l’objet de la loi122, de différenciation selon la 
nationalité123 entre titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite payée 
par la France et résidant dans un même pays étranger. Par ailleurs, le Con-
seil constitutionnel a souscrit à l’argumentation selon laquelle l’abrogation 
des dispositions législatives visées a pour conséquence « d’exclure les res-
sortissants algériens du champ des dispositions de l’article 100 de la loi du 
21 décembre 2006 » dont l’objet est de rétablir l’égalité entre les prestati-
ons versées aux anciens combattants qu’ils soient français ou étrangers. En 
conséquence, il en résulte une différence de traitement injustifiée « fondée 
sur la nationalité entre les titulaires de pensions militaires d’invalidité et 
des retraites du combattant selon qu’ils sont ressortissants algériens ou res-
sortissants des autres pays ou territoires ayant appartenu à l’Union frança-
ise ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la 
tutelle de la France ». Le Conseil constitutionnel admet donc l’examen des 
questions connexes dès lors qu’elles ont été préalablement considérées, par 
la juridiction de renvoi, comme étant également applicables au litige en co-
urs. Dans la deuxième affaire, l’article L.7 du code électoral, introduisant 
une peine privative de l’exercice du droit de suffrage attachée de plein dro-
it à diverses condamnations pénales, a été logiquement considéré contrai-
re au principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen124. En effet, une telle dis-
position ne permettait pas au juge de prononcer expressément l’interdiction 
d’inscription sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction 
publique élective en prenant en considération les circonstances de chaque 
affaire. En conséquence, le caractère automatique de la sanction – même si 
elle vise à réprimer plus sévèrement certains faits lorsqu’ils sont commis 
par des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mis-
sion de service public ou investies d’un mandat électif public – ne respec-
te pas le principe fondamental de la nécessité des peines. Dans la troisième 

122 Les dispositions combinées de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 et de l’article 68 de la 
loi du 30 décembre 2002 ont pour objet de garantir aux titulaires de pensions civiles ou 
militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l’étranger au moment de l’ouverture 
de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au 
service de l’État.

123 Dans le même sens, v. CC, n° 2010-93 QPC, du 4 février 2011, JO du 5 février 2011, p. 
2351.

124 CC, n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres, JO du 12 juin 2010, p. 
10849.
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espèce, au sein de laquelle était critiquée la constitutionnalité d’une loi125 re-
mettant en cause une jurisprudence audacieuse de la Cour de cassation126, 
les juges constitutionnels ont seulement abrogé127 une disposition législative 
ultérieure rendant rétroactivement applicable le premier texte législatif aux 
instances non jugées de manière irrévocable au moment de l’entrée en vigue-
ur de la loi128. Ils ont rappelé, à ce titre, que le législateur ne pouvait apporter 
de modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, avant 
la date fixée par la loi, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de 
leur préjudice. Le Conseil constitutionnel rejoint donc ici, la Cour européenne 
des droits de l’homme129, la Cour de cassation130 et le Conseil d’Etat131 qui 
avaient reconnu, avant et de leur côté, l’inconventionnalité des dispositions 
législatives litigieuses. En conséquence, il était inutile pour les juges constitu-
tionnels de donner une quelconque précision sur l’effet de l’abrogation puis-

125 Précisément il s’agissait de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé soulignant notamment que “nul ne peut se 
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance”.

126 Cass., 17 novembre 2000, 99-13.701, Dalloz 2000, I.R. p. 295 (Perruche), Conclusions 
M.Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport Sargos, B.I.C.C. 526. « Dès lors que les fautes 
commises par un médecin et un laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec une 
femme enceinte avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse 
afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la 
réparation du préjudice résultant de ce handicap, et causé par les fautes retenues. »

127 CC, n° 2010-2 QPC, du 11 juin 2010, Mme Viviane L., cons. 23, JO du 12 juin 2010, p. 
10847.

128 Il s’agissait du 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

129 CourEDH, 6 octobre 2005, Draon c. France, requête n°1513/03. « En supprimant pure-
ment et simplement, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation, 
de montants très élevés que des parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé 
à la naissance, en raison d’une faute qu’ils auraient pu faire valoir, le législateur frança-
is les a privé d’une «valeur patrimoniale» préexistante et faisant partie de leurs biens, à 
savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement voir déterminer 
le montant conformément à la jurisprudence fixée par les plus hautes juridictions natio-
nales. Tant le caractère très limité de la compensation au titre de la solidarité nationale 
que l’incertitude qui résultera de l’application de la loi du 11 février 2005 ne peuvent fa-
ire regarder cet important chef de préjudice comme indemnisé de façon raisonnablement 
proportionnée depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002 ».

130 Cass. Civ. I, 24 Janvier 2006, 01-01-684 et 01-17.042, 02-12.260, 02-13.775, Dalloz 
2006, IR p.325, note I. Gallmeister .

131 C.E., 5e et 4e s-sect. réunies, 24 Février 2006, 250704, Dalloz 2006, IR p. 813.
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que la reconnaissance du non-respect de la Convention européenne des droits 
de l’homme entraînait déjà leur non applicabilité dans les différentes instan-
ces concernées. Dans cette hypothèse, les contrôles de conventionnalité et de 
constitutionnalité ont donc fonctionné de façon parfaitement complémentaire. 
Dans la quatrième affaire, après avoir rappelé à la suite de l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme que « le principe d’indépendance est indis-
sociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles », le Conseil constituti-
onnel a prononcé l’abrogation de l’article 90 du code disciplinaire et pénal de 
la marine marchande. En effet, ladite réglementation, en prévoyant qu’au mo-
ins deux membres – parmi les cinq que compte le tribunal maritime commer-
cial –  sont soumis à l’autorité hiérarchique du gouvernement n’instaure pas de 
garanties adaptées à l’exercice indépendant de la fonction juridictionnelle132. 
Ruptures d’égalité, sanctions automatiques, rétroactivité préjudiciable de la 
loi et doute sur l’indépendance des juridictions ont donc été utilement rayés 
de la « carte juridique ». Par la suite, de nombreuses décisions ont encore 
contribué à la protection des droits et libertés fondamentaux en matière de gar-
de à vue133, de rétention douanière134, d’hospitalisation sans consentement.135

Enfin, de précieuses indications sont apportées au sujet de l’effet de 
l’abrogation. A la suite de l’abrogation de l’article L.7 précité, le Conseil 
constitutionnel a permis aux personnes intéressées de demander, « à comp-
ter du jour de la publication » de sa décision, leur inscription immédiate sur 
la liste électorale. Il est effectivement compréhensible de vouloir réintégrer 
dans leurs droits civiques, le plus rapidement possible, les individus ayant 
fait injustement l’objet d’une double peine dont l’une était systématique. Il 
en va de même concernant l’abrogation de la composition d’une juridicti-
on ne satisfaisant pas aux conditions d’indépendance.136 Le Conseil constitu-
tionnel a effectivement retenu qu’elle était applicable à toutes les infractions 
non définitivement jugées « au jour de la publication » de sa décision. En re-
vanche, pour la première fois, les juges constitutionnels ont directement mis 
en place une réglementation de substitution en exigeant, toujours à compter 

132 CC, n° 2010-10 QPC, du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, cons. 3 et 4, JO du 3 juil-
let 2010, p. 12120.

133 V. CC, n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010, JO du 31 juillet 2010, p. 14198 ; CC, n° 
2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC, du 6 août 2010, JO du 7 août 2010, p. 14618 ; CC, n° 
2010-31 QPC, du 22 septembre 2010, JO du 23 septembre 2010, p. 17290.

134 CC, n° 2010-32 QPC, du 22 septembre 2010, JO du 23 septembre 2010, p. 17291.
135 CC, n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010, JO du 27 novembre 2010, p. 21119.
136 CC, n° 2010-10 QPC, du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, cons. 5, préc.
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de la date de la publication de leur décision, que les tribunaux maritimes com-
merciaux siègent dans la composition des juridictions pénales de droit com-
mun. Les circonstances de l’affaire l’imposaient sans doute car l’abrogation 
de l’article relatif à la composition d’une juridiction a pour conséquence 
immédiate de ne pas permettre à cette dernière de fonctionner. En outre, la so-
lution ainsi retenue par le Conseil constitutionnel peut se comprendre au re-
gard de son caractère transitoire car le Parlement était déjà, au moment de 
l’affaire, en pleine discussion sur la nécessaire réforme desdites juridictions. 
Qui plus est, ces abrogations n’emportaient pas de conséquence sur les fi-
nances publiques de l’Etat. Lorsqu’elles entraînent, au contraire, de tels ef-
fets le Conseil constitutionnel, faisant application des possibilités qui lui ont 
été offertes par l’alinéa 2 de l’article 62 de la Constitution, a décidé, dans 
l’affaire de la «  cristallisation des retraites  » des algériens ayant combat-
tu pour la France, de fixer la prise d’effet de l’abrogation des dispositions 
législatives concernées au 1er janvier 2011. Il appartient, en effet, au législateur 
de remédier financièrement à cette situation. Ce faisant, il en a profité pour 
lancer un appel au Parlement afin que celui-ci règle les inconstitutionnalités 
constatées et qu’il prévoit l’applicabilité des nouvelles dispositions aux ins-
tances judiciaires suspendues ayant fait l’objet de la question prioritaire de 
constitutionnalité ainsi qu’aux instances en cours au moment de la date de 
la décision du Conseil constitutionnel. Une nécessaire collaboration entre 
parlementaires et juges constitutionnels donnera donc à la nouvelle réforme 
toute sa dimension spécialement lorsque le principe d’égalité a fait l’objet 
de méconnaissances qu’il est difficile de réparer par une simple décision de 
justice. Reste à savoir comment le Parlement réagira à cette «  invitation » 
formulée dans une décision dont l’autorité s’impose à l’ensemble des pouvo-
irs publics en vertu du dernier alinéa de l’article 62 précité. Son inaction sera-
it donc inconstitutionnelle … mais dépourvue de sanction juridique puisqu’il 
n’existe aucun mécanisme permettant d’assurer le respect des décisions du 
Conseil constitutionnel. Son intervention, le cas échéant insatisfaisante, pour-
rait faire l’objet d’une contestation, soit dans le cadre du contrôle préventif, 
soit – en cas d’inertie des autorités de saisine – dans le cadre d’une nouvel-
le question prioritaire de constitutionnalité. Les parlementaires seront donc 
sous la contrainte constitutionnelle uniquement à partir du moment où ils ont 
pris la décision politique d’agir. Leur immobilisme sera, quant à lui, sous la 
surveillance attentive des associations de défense des citoyens, des journalis-
tes et des juristes – avocats des parties ayant soulevé la question prioritaire de 
constitutionnalité et constitutionnalistes – qui tous ensemble ont des intérêts 
dans la réussite de la réforme.
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2. Un Conseil constitutionnel rassurant vis-à-vis des juridictions suprêmes

Les juges constitutionnels, saisis opportunément d’une loi dans le cadre de 
leur contrôle préventif, ont tenu à rappeler, rapidement après la position contes-
table de la Cour de cassation137, le principe de la répartititon des compétences 
en matière de contrôle de la loi138. Il est vrai que la saisine les invitait claire-
ment à se prononcer en ce sens. En effet, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour 
de cassation du 16 avril 2010, lequel indique que le Conseil constitutionnel 
pourrait exercer “un contrôle de conformité des lois aux engagements inter-
nationaux de la France, en particulier au droit communautaire”, les députés 
demandaient au Conseil de vérifier que la loi “n’est pas inconventionnelle”139. 
Profitant donc de l’occasion qui leur était donné te, les juges constitutionnels 
ont précisé expressément que le contrôle de conventionnalité relevait des juri-
dictions ordinaires. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a indiqué à nouve-
au que la loi organique, organisant la question prioritaire de constitutionnalité, 
n’établissait qu’une priorité dans l’examen des moyens d’inconstitutionnalité 
et d’inconventionnalité140. En conséquence, rien n’empêche les juges ordi-
naires d’exercer un contrôle de la conformité d’une disposition législative 
aux conventions internationales après que les juges constitutionnels aient re-
connu leur conformité à la Constitution à la suite d’une question prioritaire 
de constitutionnalité. Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé la possibilité 
pour les juges ordinaires de poser une question préjudicielle à la Cour de Jus-
tice de l’Union europeénne à tout moment141. Agissant ainsi, les juges consti-
tutionnels ont anticipé la réponse donnée par la Cour de Luxembourg laquel-
le, tout en reconnaissant la conformité au droit communautaire de la QPC, re-
tient sans véritable surprise une solution identique142.

137 Voir Cass., QPC, du 16 avril 2010, n° 10-40002, préc.
138  CC, n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, JO du 13 mai 2010, p. 8897. 
139 CC, n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, cons. 9, préc.
140 Les juges constitutionnels s’étaient déjà prononcés dans ce sens dans leur décision rela-

tive à la loi organique mettant en place la QPC. V. CC, n° 2009-595 DC, du 13 décembre 
2009, cons. 14, préc.

141 Le Conseil d’Etat, de son côté, a retenu une position identique à celle du Conseil consti-
tutionnel. Voir en ce sens, CE, M. Rujovic, 14 mai 2010, préc. ; CE, réf., Assetou Diakité, 
16 juin 2010, n° 340250. Dans l’ensemble, les juges constitutionnels et administratifs se 
situent dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice. En ce 
sens, V. CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77 ; 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, 
points 39, 45 et 46 ; 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85.

142 CJUE, 22 juin 2010, C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Communiqué 
de presse n° 59/10 du 22 juin 2010. “La Cour répond que l’article 267 TFUE ne s’oppose 
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Si le message adressé indirectement à la Cour de cassation par le Conseil 
constitutionnel est clair, il n’en reste pas moins dangereux pour plusieurs ra-
isons évidentes. En premier lieu, il est porteur d’insécurité juridique dans la 
mesure où une disposition législative reconnue constitutionnelle par le Conse-
il constitutionnel, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, po-
urrait être déclarée ensuite inconventionnelle par les juges ordinaires. Une tel-
le situation, contraire à l’alinéa 3 de l’article 62143, serait fortement discutable. 
Néanmoins, elle reste possible puisque le Conseil constitutionnel, lui-même, 
offre une telle opportunité aux juridictions ordinaires qui devront décider oui 
ou non d’en endosser la responsabilité144. En second lieu, en mentionnant que 
la question préjudicielle à la Cour de Luxembourg peut être posée à tout mo-
ment, le Conseil constitutionnel prend le risque d’un conflit direct avec les 
juges communautaires. Nul n’ignore que derrière l’interprétation du droit de 
l’Union, les juges de Luxembourg n’hésitent pas à apprécier la conformité du 
droit interne au droit communautaire. En conséquence, il n’est pas improbab-
le que la Cour de Luxembourg, saisie avant ou en même temps que le Conseil 
constitutionnel, reconnaisse non conforme au traité une disposition législative 
reconnue constitutionnelle par les juges constitutionnels. 

Enfin, la décision des juges constitutionnels ne concerne que l’hypothèse 
où le Conseil a reconnu constitutionnelle une disposition législative contestée 
devant lui. En revanche, si les juges constitutionnels procèdent à son abroga-
tion, la situation est tout aussi compliquée. En effet, à compter de ce moment-
là, il n’est plus possible de poser une quelconque question préjudicielle à 
la Cour de Justice de l’Union européenne puisque le texte disparaît de 
l’ordonnancement juridique. Dès lors, au moins trois cas sont à envisager. Si 
le texte de loi en question était en même temps contraire au droit communa-
utaire, l’intervention du Conseil constitutionnel aura permis d’assurer aussi 

pas à une législation nationale qui instaure une procédure incidente de contrôle de 
constitutionnalité des lois nationales, pour autant que les autres juridictions nationales 
restent libres : de saisir la Cour, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, 
et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité ; d’adopter 
toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des dro-
its conférés par l’ordre juridique de l’Union ; de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle 
procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contra-
ire au droit de l’Union.” (point 53).

143 En vertu de cet article, les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvo-
irs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

144 CC, n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010, cons. 13, préc.



55

l’effectivité de ce dernier. Si le texte législatif problématique avait pour ob-
jet de transposer une directive communautaire, l’abrogation de la loi a direc-
tement pour conséquence de faire obstacle à la bonne application du droit de 
l’Union. Si la loi poursuivait la transposition d’une directive communautai-
re jugée contraire à l’identité constitutionnelle de la France145, son abrogati-
on pour ce motif aura conduit le Conseil constitutionnel à apprécier indirec-
tement la validité du droit communautaire dérivé laquelle relève, en princi-
pe directement, de la seule compétence de la Cour de Luxembourg. Pour ces 
différentes raisons, il semble nécessaire de clarifier une fois pour toute le con-
tentieux en donnant au Conseil constitutionnel la compétence de contrôler 
la conventionnalité et la constitutionnalité des lois en faisant prévaloir les 
intérêts essentiels des justiciables sur la défense des pouvoirs des juridicti-
ons. Une telle solution suppose corrélativement l’abandon de la jurispruden-
ce constitutionnelle par laquelle les juges ont exceptionnellement accepté de 
contrôler indirectement la constitutionnalité des directives146. Il faudrait aus-
si allonger les délais de traitement des QPC devant le Conseil constitutionnel 
afin que celui-ci dispose du temps nécessaire lui permettant de poser une qu-
estion préjudicielle à la Cour de Justice. En résumé, il semblerait donc utile de 
revenir sur la qualification même du nouveau mécanisme et de l’intituler “qu-
estion préjudicielle de constitutionnalité” puisque l’examen des moyens de 
constitutionnalité, dans les faits, n’est plus totalement prioritaire.

145 Il ne s’agit pas d’une simple hypothèse ainsi que le démontre la décision du Conseil 
constitutionnel, n° 2010-79 QPC, du 17 décembre 2010, JO du 19 décembre 2010, cons. 
3, p. 22373.

146 CC, n° 2004-496 DC, du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, 
JO du 22 juin 2004, p. 11182. V. également, CC, n° 2006-540 DC, du 27 juillet 2006, 
cons. 17 à 20, Rec., p. 88 et CC, n° 2006-543 DC, du 30 novembre 2006, cons. n° 6, Rec., 
p. 120. Dans ces deux dernières décisions le Conseil constitutionnel a souligné que « la 
transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe 
inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait con-
senti ».
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Leibniz ve Hukuk Tarihi

Dr. Birden Güngören

Leibniz (1646-1716) ile Alman felsefesinin en verimli dönemlerinden 
biri başlar. Yeniçağ Alman felsefesinin en büyük düşünürlerinden biri olarak 
görülen Leibniz, Üniversite’ye önce doğum yeri olan Leipzig’de başlar, Jena 
ve Nürnberg’de devam eder.  Leipzig Üniversitesi’nde Thomasius’un1 etki-
siyle felsefeye yönelir. Bu üniversitedeki eğitimini “Bireysellik Prensibi Üze-
rine Metafizik Bir Tartışma” adlı tezi ile 1663’te tamamlar. Ardından Erhard 
Weigel’in matematik derslerini takip etmek için Jena Üniversitesi’ne gider. 
Leibzig’te 1663’te hukuk okumaya başlar. Yaşının küçüklüğü nedeniyle dok-
toraya bu üniversitede kabul edilmeyen Leibniz, hukuk doktorasını Altdorf’ta 
1667’de tamamlar.2 Aynı Üniversitede akademik kariyer yapmayı farklı ilgi 
alanları nedeniyle reddeder. Mainz’ta Diplomat Baron Christian Boineburg 
(1622-1672) sayesinde siyasi çevrelere girer. Nova Methodus discendae do-
cendaeque jurisprudentiae adlı anonim yayınlanan eserini de Boineburg’a it-
haf eder.3 1607’de Almanya’nın iç ve dış güvenliğini teminat almanın yolları-
na dair bir tez geliştirir. Aynı yıl Mainz Yüksek Meclisi’nde danışmanlık gö-
revine atanır.4 Leibniz, Paris’e 14. Louis’yi Avrupa’daki bir savaşı önlemek 

1 Jacob Thomasius (1622-1684) Leipzig Üniversitesi’nde dekanlık ve rektörlük yapmıştır. 
Öğrencilerine Aristo, Cicero gibi düşünüleri ve Yeni Ahiti Yunanca okutmuştur. Kendi-
si aynı zamanda Leibniz’in babası Friedrich Leibnütz’ten (1597-1652) sonra ahlak felse-
fesi kürsüsünde ders veren kişidir. Oğlu Christian Thomasius (1655-1728) ise humanist 
bir ceza hukuku için çalışmış, işkence ve cadı avcılığına karşı çıkmıştır. Christian Tho-
masius Halle Üniversitesi’de açılış dersini ilk kez almanca yapmıştır ve “öffentliche Me-
inung” (kamuoyu) kavramını ortaya atmıştır. 

2 De Casibus Perplexis in Jure (Hukukta Tereddütlü Durumlar) başlıklı teziyle hukuk dok-
toru olmuştur.

3 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Frühe Schriften zum Naturrecht, Felix-Meiner Verlag, Ham-
burg, 2003, s.XXXV

4 Boutroux, Emile, Leibniz, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.5.



58 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                 Güngören

için Mısır’a sefer düzenlemeye ikna etmek için bir plan hazırlar.5 1672’de 
Consilium Aegyptiacum adlı Mısır projesi nedeniyle Paris’e diplomat olarak 
gönderilir. 1673’te bir aylığına Londra’ya gider ve orada hesap makinesini6 
tanıtır. Matmetikteki büyük keşfi ise diferansiyel hesaptır.7 

Leibniz, Hannover dükü Johann Friedrich’in kütüphanecisi8, saray müşa-
viri, tarihçi, imparatorluk baronu olarak görev yapmıştır. Leibniz, bir filozof, 
hukukçu ve bilim adamı olarak evrensel deha (universal Genie) olarak yaşa-
dığı zamanda onurlandırılmıştır. Leibniz öldüğünde çekmecesinde yetmiş bin 
elyazması ve on beş bin mektup9 bulunur. Bu mektuplar UNESCO dünya mi-
rasına dâhil olmuştur.

Leibniz döneminin birçok ilerici projesine imza atmış, çeşitli alanlar-
da çalışmış, devrin önemli kişilikleriyle ilişkiye geçmiş ve bilimin gelişmesi 
için projeler geliştirmiştir. Paris ve Londra Bilimler Akademisini örnek alarak 
Berlin Bilimler Akademisinin temellerini atmıştır. Kilise reformu için öneri-
lerde bulunmuş ve dil ayrılıklarını kaldırarak evrensel bir dil kurmaya çalış-
mıştır. Leibniz rasyonalist tabii hukuk ekolünün bir temsilcisi olarak evren-
sel bir hukuk meydana getirmeye çalışmış ve karşılaştırmalı hukuk konusun-
da önemli adımlar atmıştır. Yeni bir corpus iuris için çalışmalar yapan Leib-
niz, tabii hukuk ve roma hukukunun temel ilkelerini çekip çıkarmayı ve bu il-
keler ile yeni bir Kanunun temelini oluşturmayı amaçlanmaktadır. Bunun dı-
şında Codex juris gentium diplomaticus’ta bütün Hıristiyan devletlerinin aynı 

5 Leibniz’in burada önerdiği strateji, bir buçuk yüzyıl sonra Napoléon tarafından fiilen 
gerçekleştirilen stratejinin hemen hemen aynıydı (MacDonald Ross, G., Leibniz, Altın 
Kitaplar, İstanbul, 2002, s.18).

6 Leibniz, Pascal’i hesap makinesi konusunda aşmıştır. Çünkü Pascal’in makinesi sadece 
toplama ve çıkarma yaptığı halde Leibniz’inki çarpma, bölme ve kök alma işlemlerini de 
yapabiliyordu (Boutroux, Emile, Leibniz,  s.5.)

7 Bu hesabı önce Newton’un mu yoksa Leibniz’in mi bulduğu tartışma konusudur (Bout-
roux, Emile, Leibniz, s.5.)

8 Aslında hukukçu olarak görev yapmak istemesine rağmen kendisine söz verilen saray 
müşavirliği (Hofrat)  yerine başta sadece kütüphaneci olarak görevlendirilmiştir (Schne-
ider, Hans-Peter “Leibniz als Jurist”, Der universale Leibniz. Denker, Forscher, Erfin-
der, Hrsg. Von Thomas A.C. Reydon, Helmut Heit, Paul Hoyningen-Huene, Franz Stei-
ner Verlag, Stuttgart, 2009, S.93.)

9 Mektuplaştığı 1.100 kişi arasından bazıları: John Locke, Isaak Newton, Antoine Ar-
naud, Elisabet Carlotte von der Pfalz, Christiaan Huygens, I. Leopold, I. Petro ve B. 
Spinoza’dır. 
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yasaya tabi olması gerektiğini savunmaktadır. Bu projesiyle Protestan ve Ka-
toliklerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışmaktaydı.10 

Leibniz, dağınık olan Roma hukukunu sistemleştirme çabasının yanında 
çok erken yaşlarda hukuk eğitiminin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunur. 
Leibniz’in hukuk tarihini ele aldığı eser henüz yirmi bir yaşındayken kaleme 
aldığı Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae’dir. Bu esere 
daha sonra sıklıkla geri dönecek hatta iddialara göre ölümünden önce bu eser 
üzerinde çalışacaktır.11 Hatta Leibniz öldükten sonra masası üzerinde düzel-
tiler yaptığı bu eserin bulunduğu yazılmaktadır.12 Leibniz hukuk tarihçisi yö-
nüyle çok anılmasa da bu alana katkısı büyüktür. Hukuk eğitiminde hukuk ta-
rihinin önemini vurgulamış ve hukuk tarihinin ayrı bir disiplin olarak okutul-
ması için gereken temeli hazırlamıştır. Leibniz’in hukuk tarihini ele almadan 
önce onun genel olarak hukuka bakışını ve o dönem hâkim olan hukuk siste-
minin de anlaşılması gerekmektedir. 

1. Leibniz’in Yaşadığı Devride Almanya’da Hâkim Olan Hukuk Sistemi

Leibniz döneminde Almanya’da hâkim olan hukuk sistemi ius romano-
germanicum olarak adlandırılmaktadır.13 Avrupa Kıta Hukukunun gelişim ve 
oluşumunda Roma imparatorluğunun geliştirmiş olduğu hukuk sisteminin bü-
yük önemi vardır. Iustinianus tarafından kodifikasyonu yapılan Roma Huku-
ku VI. yüzyıldan itibaren Avrupa’yı etkisi altına almıştır. Ortaçağda kaynağı-
nı tanrıdan alan bir hukuk görüşü yayıldıysa da ortaçağ sonunda Roma Huku-
ku yeniden incelenmeye başlanmış ve düşünürler yeni hukuk kuramları orta-
ya atmışlardır. 

Cermenlerin örf ve adet hukuku halinde toplamış oldukları Cermen hu-
kuku ve Roma hukuku arasında 19. yüzyıl sonlarına kadar sürüp giden bir 
mücadele olmuş ve bunlardan zaman zaman birisi diğerine üstün gelmiştir. 

10 Rolf Wernstedt, “Leibniz als Politikberater”, Der universale Leibniz. Denker, Forscher, 
Erfinder, Hrsg. Von Thomas A.C. Reydon, Helmut Heit, Paul Hoyningen-Huene, Franz 
Steiner Verlag, Stuttgart, 2009, s. 107.

11 Sturm, Fritz, Das römische Recht in der Sicht von Gottfreid Wilhelm Leibniz, J.C.B. 
Mohr, Tübingen, 1968, s.31-32. 

12 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Frühe Schriften zum Naturrecht, s.XXXVI
13 Klaus Luig, “Die Rolle des deutschen Rechts in Leibniz’ Kodifikationsplänen”, Ius 

Commune, Hrg. Helmut Coing, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1975, s.56.



60 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                 Güngören

Almanya’da ortaçağ boyunca Cermen örf ve adet hukuku uygulanmıştır. Orta-
çağın sonlarına doğru küçük devletlere ayrılması sonunda Almanya’da dev-
let ve bölgelerde bulunan örf ve adet hukuku kitap halinde toplanmaya başla-
mıştır. Bunlardan ilki Sachsenspiegel (Saksonya Aynası). Saksonya Aynası14 
(1220-1235) Eike von Repchow tarafından derlenmiştir. Örf ve adetlerin der-
lendiği ilk eser olması nedeniyle önem kazanmış ve birçok dile çevrilmiştir. 
Almanya’nın bazı bölgelerinde 1900’lere kadar geçerliliğini korumuştur. Or-
taçağdan yeniçağa geçilirken Kutsal Roma Cermen imparatorluğunda15 Roma 
hukukun kabul edilmesi bu ülkedeki hukuki gelişmeyi başka yollara yönelt-
miştir.

Almanya’daki Roma hukuku, Iustinianus zamanında (527-565) toplattı-
rılmış olup 12. yüzyılda genel olarak Corpus juris civilis adı ile anılan derle-
menin kapsadığı hukuk değil bunun geliştirilmiş bir biçimiydi. Iustinianus bu 
yapıtların yorumlanmasına ve sadece kısa sözcük adlarının Yunancaya çev-
rilmesine izin vermekteydi.16 11. yüzyılda İtalyan hukukçular Roma huku-
kunu bu durgunluktan kurtarmışlardır. Pisa’da Pandektlerin (Romalı hukuk-
çuların derlediği metinler) o zamana geçen en eksiksiz nüshası bulunmuştu. 
Almanya’da kabul edilen hukuk Corpus juris civilis ile saptanmış hukuk de-
ğil Kommentator denilen Postglossatorlar tarafından yorumlanmış hukuktu.17

Roma Hukukunun Almanya’da kabul edilmesi Rönesans döneminde ge-
lişen bir olaydır. 1495’da Reichskammergericht’te18 yani imparatorluğun en 
yüksek mahkemesinde, imparotor Maximilien I döneminde, Pandekt hukuku-

14 “Spiegel der Sachsen/sei dies Buch genannt,/denn Sachsenrecht wird darin erkannt/wie 
in einem Spiegel die Frauen/ihr Antlitz beschauen.” (Bu Kitap Saksonya Aynası olarak 
adlandırılmıştır çünkü tıpkı kadınların yüzlerine aynada baktıkları gibi bu eserde de Sak-
sonya Hukuku görülür/tanınır.) (Lieberwirth, Rolf, Eike von Repchow und sein Sach-
senspiegel, Enstehung, Inhalt, Bedeutung, Köthen, 1980, s.22).

15 Charlemagne’dan sonraki tüm Alman imparatorları kendilerini Roma imparatoru (Kut-
sal Roma-Germen imparatoru) saydılar ve bu durum, son Avusturya-Macar imparatoru 
Harbsburg ailesinden Franz Joseph’in ölümüne kadar (1916) devam etti.

16 Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara, 1993, s.248.
17 Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, 1993, s.249.
18 “1498’de Reichshofrat adlı başka bir yüksek mahkeme daha kurulmuş ve 16. yüzyılın 

başlarında bu mahkeme birçok bakımdan Reichskammergericht’in yerini almış ve böy-
lece Alman hukuku iki yoldan yürümeye başlamış, aradaki ayrılık din meselesinden do-
layı barizleşmiş ve Reichshofrat Katoliklerin, Reichskammergereicht ise Protestanların 
yüksek mahkemesi haline gelmiştir” (Coşkun Üçok, “Alman Hukukunun Tarihi Geliş-
mesine bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, 1950, s.312).
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na göre karar verileceği kararlaştırılmıştır. Ancak Cermen hukuku örf ve adet 
hukuku olduğundan değiştirilmesi kolay olmamıştır. Bu nedenle hukukçular 
yerli hukuk ile roma hukukunu uyumlu hale getirmeye çalışmışlardır ve buna 
“gemeines recht” yani ortak hukuk adını vermişlerdir. Bu nedenle Roma hu-
kuku iki hukuk arası savaşta üstün geldiyse de Cermen hukuku da tam ortadan 
kalkmamıştır. Ortak hukuk (ius commune) üst kavramının yanı sıra, Roma 
hukukunun, Alman kültürünün egemen olduğu ülkelerde, değiştirilip geliş-
tirilerek aldığı biçime “Pandekt hukuku (ius pandectarum19)” adı verilmiştir. 
Pandekt hukuku, bütün Almanya’da tamamlayıcı bir niteliğe sahipti. Bütün 
Almanya için yürürlülükteydi ve çeşitli Alman devletlerinin müşterek huku-
kunu oluşturuyordu. Bu nedenle Pandekt hukuku, ortak hukuk (ius commu-
ne) şeklinde de ifade edilmiştir. Ortak hukukun, çeşitli yerel hukuklarla ilişki-
si “şehir hukuku devlet hukukundan önce gelir, devlet hukuku da ortak hukuk-
tan öncedir (Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht gemeines Recht)” 
sözleriyle ifade ediliyordu.20 Almanya’da uygulaması resmen kabul edilmiş 
olan Roma hukuku, 1900 yılında Alman Medeni Kanunu’nun yürürlüğe giri-
şine kadar, ülkenin büyük bir kesiminde geçerli kaldı.21

2. Hukuk Reformcusu Olarak Leibniz

Leibniz hukuk reformcusu olarak matematikteki gibi bir metot arayışı 
içindedir. “I ius commune” yani ortak hukuk ona göre çok dağınıktı.22 Le-
ibniz, Roma hukukunun basitleştirilmesi ve gözden geçirilmesini önermek-
teydi. Leibniz dağınık olan roma hukukunu düzenlemek istemekteydi. Bu-
nun için de yeni bir Corpus iuris oluşturulması gerektiğini düşünmekteydi. 
Yeni bir Corpus iuris için çalışmalar yapan Leibniz, tabii hukuk ve roma hu-
kukunun temel ilkelerini çekip çıkarmayı ve bu ilkelerle yeni bir kanunun te-
melini oluşturmayı düşünmektedir. Ayrıca Leibniz tüm hukuk kaynaklarını 
kapsayan bir eserin, institutiones iuris universi’nin oluşturulması gerektiğini 
düşünmekteydi.23 Bu eser hem Pandekt’leri, hem Codex’i, hem Novellea’ları 
hem de kanonik hukuku kapsamalıydı. Ona göre genelden özele giden bir 

19 Pandectae, Latince’de kapsayan anlamına gelmektedir.
20 Tahiroğlu, Bülent; Erdoğmuş, Belgin, Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2003, S.88
21 Umur, Ziya, Roma Hukuku, Ders Notları, Beta Yayınları,1990, S.129
22 Leibniz bu karışıklığı şu Latince terimlerle ifade etmektedir: superfluitas, defectus, obs-

curitas, confusio. 
23 Coing, Helmut, Ius Commune, Vittoria Klostermann, Frankfurt am Main, 1975, s.60.
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sistematik izlenmeliydi. Leibniz’e göre dağınık ve parça parça olduğundan 
Iustinanus’un yasa başlıklarından sadece bazı çıkarımlara varabiliriz. Tribu-
nianus ise Diegsta ve Kodex’ten farklı bir metot izlemektedir. 

Institutiones,  üç başlık altında toplanır: kişi, eşya, dava (personas, res, 
actiones). Leibniz, persona, res, actiones ayrımını eleştirir çünkü bu üçü de 
ona göre birbirine bağlıdır. Yeni metodun ona göre istisnaları öğretmek yeri-
ne temel prensiplerden hareket etmesi gerekmektedir. Temel kavramları orta-
ya koymak ve kavramların tanımını yapmak gerekmektedir. 

Leibniz’e göre ortaçağda hukukun bir bilim olması düşünülmedi bile. 
Mattheus’un bir hukuk metodunun ortaya atılmasının zararlı olduğunu bile 
söylediğini belirtir. Leibniz ise var olan hukuk metodunun eksikliğini orta-
ya koymak ve yeni bir metodun önemini vurgulamaktadır. Tek tek her filozo-
fun kendine göre oluşturduğu metotlara girmemekle beraber, önemli isimleri 
sıralamaktadır. Bunlar arasında Pufendorf ve Grotius da vardır. Althusius ve 
Vultejus’un da eserlerinde hukuku bir bilim haline getirme çabası olduğunu 
belirtmektedir (NM24 § 12). Leibniz, Althusius’un bu çerçevede olgu ve huku-
ki vaka (aliam de Facto, aliam de Jure) ayrımı yaptığını söyler. 

Leibniz sadece Roma hukukunu sistemleştirmekle kalmaz bütün huku-
ki kaynakları düzenleyerek bir yasa oluşturma çabası içersindedir.25  Leibniz, 
Roma Hukukunun reforma ihtiyacı olduğu gibi eğitimde de bir reforma ihti-
yaç olduğunu düşünür. Bir yandan hâkimlik ve bilirkişilik yaparak bir hukuk 
uygulayıcısı olarak karşımıza çıkan Leibniz, Nova Methodus’ta hukuk eğiti-
mi konusunda da reform önerilerinde bulunmaktadır. 

3. Leibniz’in Hukuk Eğitimi için Tavsiyeleri

Leibniz sadece hukukun değil hukuk eğitiminin de reforma ihtiyacı oldu-
ğunu düşünüyordu. Temel kavramların öğretileceği iki dönemden sonra pra-
tik eğitime geçilmesi gerektiğini söyleyen Leibniz’in, bu önerisini yirmi bir 
yaşında beş yıllık bir hukuk eğitiminin sonunda kaleme aldığını belirtmek ge-
rekir. O dönemde Leibniz’in doğduğu şehir olan Leipzig’te hukuk eğitimi 
iki yıllık eğitimden sonra yapılan bir tür ara sınav ve birkaç yıl sonra yapılan 

24 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Frühe Schriften zum Naturrecht, 27-87.
25 Sturm, Fritz, Das römische Recht in der Sicht von Leibniz, J.B.B. Mohr, Tübingen, 1968, 

s.21.
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bir sözlü sınavdan sonra beşinci yılın sonunda doktora ile tamamlanıyordu.26 
Leibniz’in hukuk eğitimini iki yıla indirmek isteyebilmesinin ardında çok iyi 
bir hazırlık eğitimi yatıyor. Çocukların altı yaşından önce Latince’yi, dün-
ya tarihini ve kilise tarihini öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Leibniz, altı on 
iki yaş arası bir öğrencinin, bir devlet okuluna giderek, dans etmeyi, eskrimi, 
müzik ve resmi öğrenmesi, tarih bilgisini derinleştirmesi ve Matematik, Op-
tik, Statik, Astronomi ve Fiziğin temel kavramlarını bilmesi gerektiğinin altı-
nı çizmektedir. Bunun yanında hukuk öğrencisi olacak talebe, ona göre erken 
yaşlarda yazı ve konuşma sanatına da vakıf olmalıdır. On iki on sekiz yaş ara-
sında Leibniz’e göre daha serbest bir eğitim olmalıdır, öğrenci fen ve sosyal 
bilimler konusunda derinleşmeli ve öğrenciye mekanik sanatlar, temel tıp bil-
gisi, teoloji ve hukuk bilgisi verilmelidir. Daha bu yaşlardan itibaren öğren-
ci, dünya ticaretinin nasıl işlediğini ve Fransızca, İtalyanca, Yunanca, İbrani-
ce gibi dilleri öğrenmelidir.27 On sekiz yaşından sonra eğitim gezilerinin ya-
nında başka üniversitelere geziler düzenlenmeli ve Leibniz’e göre eğitim an-
cak bu şekilde tamamlanmalıdır. Aslında Leibniz’in bu kolay gerçekleştirile-
meyecek eğitim reformu kendi temel eğitimine de dayanmaktadır. Leibniz hu-
kuk eğitiminde pratiğe önem verilmesi gerektiğini düşünüyordu.28 Temel eği-
timden sonraki iki dönemde her gün iki saat içinde on iki davanın çözümlen-
mesi önerisini, Christian Thomasius Halle’de gerçekleştirmiştir.29  

Hukuk eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Leib-
niz,  öncelikle bir hukukçunun eğitimi için Cicero’nun De oratore’de kaleme 
aldığı gibi iyi bir konuşmacı olmak için nelerin gerekli olduğunu ortaya koy-
manın önemli olduğunu vurgular.30 İyi bir hukukçunun (jurisconsultus perfec-

26 Heymann, Ernst, Leibniz Plan einer Juristischen Studienreform vom Jahre 1667, Verlag 
der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1931, s.6.

27 Heymann, Ernst, Leibniz Plan einer Juristischen Studienreform vom Jahre 1667, s.8.
28 Liermann, Hans, “Baroke Jurisprudenz bei Leibniz”, Zeitschrift für deutsche Geisteswis-

senschaft, Band 2, 1939, s.351.
29 Schneider, Hans Peter, Justitia Universalis, Studien zur Geschichte des Naturrechts bei 

Leibniz, Vittorio Klostermann, 1967, s.50
30 Yunanlılardan devraldıkları Retorik bilimini geliştiren Romalıların retoriği Yunanlıla-

rınkinden ayrılmaktadır. Cicero klasik-sade bir stil kullanırken bir de Sezar’ın kullandığı 
barok stil mevcuttur (Hermann Schlütter, Das Handbuch der Rhetorik, Anaconda, 2006, 
Köln, s.16). Cicero, retorik için kişisel özellikleri sıralar, beden ve zihin uyumu, çalışkan-
lık, verimlilik ve bilimlere hâkimiyet gibi özelliklerin gerektiğini söyler. Bir konuşma-
da ona göre inventio (eğitici), gelişme (narratio), ispat (confirmatio), red (refutatio), son 
(preratio) bölümlerin olması gerektiğini söyler. Düşüncelerin ortaya konması yani eluca-
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tissimus) sahip olması gereken niteliklerin teolojideki gibi sınıflandırılabile-
ceğini söyleyen Leibniz, bu sınıflandırmayı teolojiden ödünç almasını bu iki 
bilimin benzerliklerine bağlar. Ona göre her ikisinin de kaynağı doğal teoloji-
den kaynaklanan akıl ve tabii hukuktur. İlkini Raymond von Sabund ve The-
ophile Raynaud, ikincisini yani tabii hukuku da Grotius ve Hobbes ile ilişki-
lendirir (NM § 4). Ancak Leibniz teolojiyi hukukun altına yerleştirir. Teolo-
jinin önemli oranda hukuka bağlı olduğunu söyleyen Leibniz, buna Paulus’ta 
miras, vasiyetname, köleliğe ve evlat edinmeye sıkça rastlandığına işaret et-
mektedir (NM § 5).

Leibniz dünya tarihi, sanat ve doğa bilimleri ile bir temel sağlandıktan 
sonra hukuk tarihi ve temel kavramların öğretilmesi gerektiğini düşünmekte-
dir. Daha sonra öğrenci yorum yeteneğini geliştirmek için Corpus iuris üze-
rinde çalışılabilir.31 

Leibniz, hukuk eğitiminde metodoloji için didaktik ve tüm geçerli yazı-
lı metinlerin olduğu tarihi bir bölüme ihtiyaç olduğunu belirtir. Tarihi bölüm 
yasa koyucuları, yasaların değişikliklerini, mülgaları sıralar. Yasaların yoru-
munun yapıldığı tefsire ilişkin bölüm ve son olarak polemik bir bölüme ihti-
yaç vardır (NM § 2). 

Leibniz, Roma hukukunun didaktik bölüm için gerekli olduğunu söy-
ler. Ancak Leibniz Institutiones’i metodolojik açıdan eleştirir. Önemli ola-
nın iki sistematik ders kitabı üzerinde çalışmak olduğunu söyleyen Leibniz, 
bunun için sadece tanımların olduğu kısa bir temel eserin (On iki levha ka-
nunlarını hatırlatan bir metnin) ve yeni bir corpus institutiones’in tekrar sis-
tematik olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtir. Didaktik bölümde Euklid’in 
“Element”lerinden bahseden Leibniz, Hobbes ve Pufendorf’un bu kavramı 
eserlerinin başlığı olarak kullandığını belirtir (Hobbes eserine Elementa Phi-
losophica De Cive, Pufendorf ise Elementarum Jurisprudentiae Universalis 
başlığını verir). Euklid’in metodu yeniçağda bilimsel çalışmaya örnek teşkil 
etmiştir.  Bilimsel felsefe§ yapmaya örnek olarak “more geometrico” ya da 
“more mathematico” kavramlarını gösterir. Descartes bu prensibin diğer bi-
limleri de kapsar hale gelmesini istemiştir. Leibniz de tanımlamalar ile huku-
ki kavramların açıklanmasını salık vermiştir. 

tio, hafıza (memoria) ve sunum (actio) bunu izler. Birinci kitap retoriğin bir sanat olup 
olmadığını sorguladıktan sonra Cicero diyaloglara geçer. (Raphael Kühner (übers.) Cice-
ro, De Oratore.)

31 Schneider, Hans Peter, Justitia Universalis, s.47 s.50
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Tarihi bölüm içersinde, hukuki değişimlerin tarihi, ortaçağ tarihi, klasik 
ve modern devlet tarihi olduğu gibi kilise tarihi yer almaktadır. Leibniz, huku-
kun dünya tarihi anlatılarak ve karşılaştırmalı hukuk ile temellendirilerek öğ-
retilmesi gerektiğini söylemektedir.32 Leibniz tarihi bilmenin ve öğrenmenin 
hukukçular için zorunlu olması gerektiğini düşünüyordu.33 

Leibniz, tefsir bölümü için hukuk filolojisi, gramer, etik, siyaset bilimi, 
mantık ve hukuk metafiziği bilgisine sahip olunması gerektiğini belirtir. Hu-
kuka ilişkin tanımlar yaptığı bölümden sonra içerik ve biçim tartışmalarına ve 
hukuki kurallara sıra gelir. Tanımlar ve yasalar öğrenildikten sonra polemik 
bölüme geçilir.34  Bu tartışma bölümünde tabii hukuk ve pozitif hukukun ben-
zerlikleri ortaya konmalıdır. Pozitif yasanın halkın onayıyla ve alışkanlıkla-
rıyla örtüşmesi gerekmektedir. Nova Methodus’un sonunda polemik bölümde 
Leibniz, yeni bir corpus iuris’ten bahseder.35

Leibniz’in en büyük amacı roma hukuku ve tabii hukukun örtüşmesini 
sağlamaktı. Roma hukuku tabii hukuka dayanmalıydı. Leibniz, Hugo Grotius, 
Pufendorf, Thomasius ile birlikte rasyonalist tabii hukuk akımı içersinde sa-
yılmaktadır. Tabii hukukta Aristo, Stoacılar ve Epikür’den bahseden Leibniz, 
her birinin önem atfettiği prensipleri sıralar. Stoacılarda doğayla uyum için-
de yaşamak, Epikür’de haz ilkesi, Cicero’da topluma faydanın önemi vurgu-
lanır. Grotius’ta akılcı olanın topluma fayda ile uyumu ele alınmaktadır. Leib-
niz, Nova methodus’ta Platon, Aristoteles, Epikuros, Grotius, Hobbes gibi dü-
şünürlere atıf yapar. Onların prensiplerini bağdaştırmaya çalışır.  

Leibniz, Aristoteles’e has mefhumlara atıfta bulunur. Aristoteles’ten da-
ğıtıcı ve denkleştirici adalet kavramlarını devralır. Öncelikle adaleti, Justitia 
universalis ve justitia particularis olmak üzere adaleti ikiye ayırır. İlki meta-
forik olarak bütün ya da tam olan erdemi ve buna dahil olan tüm tekil erdem-
leri kapsar. Yazılı ve yazılı olmayan tüm normları kapsar. Leibniz’in ikinci 
olarak ele aldığı justitia particularis ise adaletin sadece bir bölümünü, temel 

32 Heymann, Ernst, Leibniz Plan einer Juristischen Studienreform vom Jahre 1667, Verlag 
der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1931, s.7.

33 Hammerstein, Notker, “Historie und Jus publicum bei Leibniz”, Leibniz als Geschicht-
sforscher : Symposion des Instituto di Studi Filosofici Enrico Castelli und der Leibniz-
Gesellschaft, Ferrara, 12. bis 15. Juni 1980 / hrsg. von Albert Heinekamp. - Wiesbaden : 
Steiner, s.150. 

34 Ernst, Landsberg, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abtheilung, 
München und Leipzig, Oldenburg, 1898, s.25.

35 Coing, Helmut, Ius Commune, s.58.
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bir erdem olan adalet duygusunu temel alır.  Leibniz, justitia particularis’i de 
ikiye ayırır: 1. Justitia regulativa/directiva (dengeleyici adalet) da 2. Justitia 
distributiva (dağıtıcı adalet).  Bu adalet türü yönetenlerin vatandaşlara kamu-
sal görevleri (para, iş vs.) erdemi oranında dağıtmasıyla gerçekleşir. İlki yani 
Justitia regulativa, takasta ya da bir borç ilişkisinde gerçekleşecek adalet tü-
rüdür. Bu adalet kavramında aritmetik önem kazanmaktadır. Justitia regulati-
va tekrar kendi içinde ikiye ayrılmaktadır: 1.1. justitia commutativa (takasta 
adalet) bir vatandaşın keyfi olarak yaptığı değiş tokuş için geçerlidir.  1.2. jus-
titia correctiva (cezada adalet) yargıcın suç ve cezanın oranı konusunda baş-
vurduğu adalettir. Bu tür bir takas keyfiliğe dayanmamaktadır.36

Leibniz, Ulpianus’un (170-223) “Honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere” (Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese 
hakkını vermek) cümlesini devralır ve tabii hukuk ile ilişkilendirir.  Leibniz’te 
tabii hukukun37 üç aşaması vardır.  Pietas38 evrensel adaletin (iustitia univer-
salis) bir ilkesidir. Kişinin içsel alanına dâhildir. Bu kavram “onurlu yaşa-
mak” (honeste vivere) ilkesiyle ilişkilendirilir. Leibniz’e göre vatandaşların 
davranışlarının temelini teşkil etmesi gerekmektedir. Equitas (dürüstlük/hak-
kaniyet) justitia particularis’in bir ilkesidir ve bonnum commune yani ortak 
iyiye ilişkindir. Leibniz equitas kavramında Hobbes’un barış üzerine söy-
lediklerine atıf yapar.39 Bu kavram, Ulpianus’un suum cuique tribuere’sine 
denk gelir. jus strictum40 ya da mülkiyet hukuku, insanların kendi faydaları 
peşinde koşarken diğer insanlara zarar vermemelerini teminat altına alır.41 Bo-
num privatum, nemidem ledere yani bakasına zarar vermemeye denktir.42 Le-

36 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Frühe Schriften zum Naturrecht, s.LXXI
37 Hubertus, Buschke, Leibniz’te Tabii Hukuk ve Pozitif Hukuku birbirinden ayırmakta ve 

tabii hukuka ilişkin kavramları pietas, aequitas ve jus strictum olarak belirmekte, pozi-
tif hukuku ise jus romanum, jus imperii uniersale recens, jus municipale olarak üçe ayır-
maktadır. (G.W.F. Leibniz, Frühe Schriften zum Naturrecht, Einleitung, LXIII.)

38 Pietas, Roma erdemlerinden biriydi. Gravitas ve dignitas ile aile ve Tanrıya karşı ödev-
ler olarak çevrilebilir. Vergilius’un kahramanı Aeneas’ın erdemi temsil etmesi ve babası 
için yaptıkları buna örnektir. (Aeneid’in II. kitabından)

39 Bkz. Leviathan, Bölüm 17.
40 Jus stictum dar yorumlanan hukuktur. Bu alanda hâkimin fazla takdir yetkisi bulunma-

maktadır.
41 Hermann, Karl, Das Staatsdenken bei Leibniz, Bouvier Verlag, 1958, S.44.
42 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Frühe Schriften zum Naturrecht, Feliz-Meiner Verlag, Ham-

burg, 2003, s.LXII



67

ibniz, Grotius’un Savaş ve Barış Hukuku Üzerine adlı eserindeki, “jus prop-
rie aut stricte dictum” yani gerçek ya da dar anlamıyla hukuk kavramlarını 
geliştirir.43

 Leibniz’in bütün dönemlerin bilgilerini bir araya getirme çabasını ba-
rok mimarlara benzeten Liermann, barok yapılardaki ayrıntılar ve sağlamlığın 
Leibniz’in  “barok hukuk”unda da görüldüğünü söylemektedir.44 

4. Dâhili ve Harici Hukuk Tarihi

Leibniz hukuk eğitiminin nasıl olması gerektiğini ele aldığı Nova metho-
dus adlı eserinde hukuk tarihinin üniversitelerde okutulmasının gerekli oldu-
ğunu ve hukuk için yardımcı bir disiplin olduğunu söylemiştir.45  Nova metho-
dus adlı eserinde hukuk tarihini ikiye ayırmaktadır: dâhili hukuk tarihi (histo-
rica iuris interna), harici hukuk tarihi (historica iuris externa). Leibniz, hu-
kukun dâhili tarihinin hukukun özüne (substance) indiğini, harici hukuk tari-
hinin ise onu tamamladığını söyler.46 Hukukun dâhili tarihinde Aristoteles ve 
Theophrastus47’un yaptığı gibi farklı halkların hukuk sistemleri ve yasaları in-
celenmektedir. Leibniz, Musa’nın yasaları ile Roma yasalarını Iustinianus’tan 
önce Lucinius Rufinius’un karşılaştırdığını ve Zepperus48’un da buna benzer 

43 Bkz. Grotius, Hugo, Le droit de la guerre et de la paix, deuxième livre, chapitre 2
44 Liermann, Hans, “Baroke Jurisprudenz bei Leibniz”, Zeitschrift für deutsche Geisteswis-

senschaft, Band 2, 1939, s.353
45 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte/germanische Abteilung, Bd. 27/40, 1906,  s.195.
46 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode pour apprendere et enseigner la jurispru-

dence, Mesnier, 1830, s.44
47 Theophrastus (MÖ 370 - MÖ 287 yaklaşık) Midilli adasında doğmuş, oradan Atina’ya 

geçerek çalışmalarını burada yürütmüştür. Asıl adı Thytamos ama Aristo tarafın-
dan Theophrastus iyi konuşmacı (le divin parleur) olarak adlandırılır. Atina’da önce 
Platon’un sonra Aristo’nun derslerini takip eder.  Aristoteles’in halefi olan Theophrastos, 
Aristoteles’in ölümünden sonra, Akademi’nin başına geçmiştir. Eserlerinin çoğu kaybol-
muştur. Daha çok botanik dalında önemli saptamalar yapan bir doğa bilimci, felsefeci, 
morfoloji bilgisi çok fazla olan Theophrastus’un 500’e yakın bitkinin morfolojik özell-
liklerini birçoğunu da resimleyerek ortaya koymuş ve Atina’da bir botanik bahçesinde 
tıbbi bitkileri yetiştirmiştir. Aristoteles’in hayvanlar dünyasıyla ilgili sınıflamasını, bitki-
leri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Önemli eserleri: “La recherche scientifique des 
plantes” ve “Les causes des plantes”(Larousse du XXième siècle, s.672)

48 Otto Philipius Zepperus’un önemli eseri: Tractatus method. et succ. de codicillis et clau-
sula codicillari (1659).
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ve daha doğru bir çalışma yaptığını aktarmaktadır.49 Herodotus’un Knidos-
lu Ktesias ile ilgili fragmanları ve Diodorus’un da Mısır, ve İran yasalarından 
kalanları incelediğini söylemektedir. Pausianus50’un da Yunan’daki kurum-
ların tümünün bir derlemesini yaptığını söylemektedir.51 Leibniz’e göre baş-
ta barbar olup sonradan gelişen kavimlerin yasaları bilinmelidir: Lombardlar, 
Gotlar, Franklar v.b. Bu yasalar Lindebrog tarafından yayınlanmıştır. Kardi-
nal Tusca tarafından derlenen İtalyan örf ve adetlerini, Saksonların eyalet hu-
kuku ve Macar yasalarını ayrıntılı ele almayacağını söyleyen Leibniz, tüm bu 
yasalarla bir yasalar tiyatrosu, “theatrum legale” oluşturulabileceğini söyler.52 
Dâhili hukuk tarihinde siyasi, dini ve edebi bir birikim de gerekmektedir.53 Bu 
birikim harici hukuk tarihi ile tamamlanacaktır. Dâhili ve harici hukuk tarihi 
Leibniz’e göre paralel ilerler.

 Leibniz, medeni hukukun anlaşılması için Roma hukukunun, kilise 
hukuk için kilise tarihinin ve yakın tarihin de devlet teorisinin anlaşılması 
için gerekli olduğunu söyler.54 Roma hukuku dört bölüme ayrılabilir. Bunlar 
cumhuriyetten Augustus’a, Augustus’tan Constantinus’a, Constantinus’tan 
Iustinianus’a ve Iustinianus’tan sonra gelen yunan hükümdarlar olmak üze-
re sınıflandırılabilirler.55 Leibniz bu döneme ilişkin önemli eserleri Nova 
Methodus’ta sıralamaktadır. Hukukun harici tarihinde değişimlerin genel ta-
rih ile ilişkisi irdelenir.  Leibniz, hukuk tarihçisinin hukuki dönüşümlerin al-
tında yatan tarihsel ve toplumsal dönüşümlerin nedenlerini araştırması gerek-
tiğini söyler.56 

Leibniz’in hukuk tarihi açısından önemli bulduğu bir ilke gelişim yasa-
sını kabulüdür. Leibniz tarih için önemli bulduğu bu ilkeyi hukuk tarihi için 

49 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode, s.45
50 Pausanias, M.S. 2. yüzyılın sonlarında yaşamış ünlü Yunan gezgin ve coğrafyacı. Roma 

imparatorlarından Antoninus Pius (M.S. 138-161) ve Marcus Aurelius (M.S.161-180) za-
manında yaşamıştır. Periegesis tes Hellados (Yunanistan’ın Tasviri) isimli, 10 ciltlik, bir 
eser kaleme almıştır.

51 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode, s.45
52 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode, s.46
53 M.E.Lerminier, Introduction générale à l’histoire de droit, Alexandre Mesnier, 1829, 

s.147
54 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode, s.48
55 Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nouvelle Méthode, s.48
56 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, s.193
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de uygulamıştır.57 Hukuk tarihinin araştırılmasına büyük önem veren Leibniz, 
sadece yasaların değil farklı hukuk sistemlerinin karşılaştırılması ve genel ta-
rih ile ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyordu.

5. Leibniz’in Hukuk Tarihinin Gelişimine Etkisi

Leibniz, Pufendorf ve Locke ile anılsa ve evrensel bir deha olduğu kabul 
edilse de hukuk tarihine ilişkin yazdıkları çok ünlenmedi. 1748’de ünlü alman 
düşünürü Christian Wolff (1679-1754) Leibniz’in Methodi Novae Discendea 
docendaeque jurisprudentiae başlıklı eserini ikinci defa yayınlamıştır. Bu 
eserin ikinci defa yayınlanması ile Montesquieu’nün Kanunların Ruhu’nun 
yayınlanması aynı yıla denk gelmektedir (1748). Bu dönemde Leibniz’in gö-
rüşleri geniş yankı uyandırmıştır. Wolff58, Leibniz’in eserlerini sistematikleş-
tirmiştir. 

Leibniz’in eserleri 18. yüzyıl hukukçuları üzerinde önemli etkisi var-
dır. Göttingen Okulu olarak anılan Stephan Pütter (1725-1805) ve Gustav 
von Hugo’nun (1764-1844) önemli temsilcileri sayıldığı bu okul, Leibniz’in 
eserlerinin yayılmasında etkili olmuştur.59 Landsberg’e göre Leibniz, hu-
kuk tarihinin gelişimi açısından bu bilimin en az bir yüzyıl ilersindedir ve 
Almanya’da “tarihin ruhunu” derinden yakalamış ve hukuk için önemini de 
kavramış bir düşünürdür.60 Lerminier de Leibniz’in düşüncelerinin hukuk ta-

57 Arsal, Sadri Maksudi, Umumi Hukuk Tarihi, İstanbul, 1948, s.9
58 Wolff, Halle’de matematik, doğa bilimleri ve devletlerarası hukuku dersleri veriyordu. 

Wolff doğa bilimlerindeki kesinliğin hukuk alanında da uygulanabileceği görüşündeydi.  
Christian Wolff, Leibniz gibi rasyonalist tabii hukuk akımına dâhildi. Bu eserde dedük-
tif metodu kullanan Wolff, hukuki kavramları bu çıkarsama metoduyla ortaya çıkarmaya 
çalışıyordu. Doğa bilimlerindeki kesinliği hukuka da uyarlamaya çalışan Wolff, matema-
tiksel ve tanıtlayıcı (demonstratif) metoduyla ün salmıştı.  Wolff  “ius certum” kavramını 
objektif, genel ve eksiksiz bir tabii hukuk için kullanmaktaydı. Wolff,  Jus naturae met-
hodo scientifica pertractatum (140-1748) adlı 8 ciltlik bir eser yazmıştır. Wolff, eserin-
de lex permissiva/ lex praeceptiava ayrımı yapmaktadır. Lex praeceptiva (algılanan yasa/
loi préceptive) herkesi borç altına sokmaktadır. Wolff’e göre bu yasa cezalandırıcı ya da 
ödüllendiricidir. Lex permissiva (cevaz verici yasa/loi permissive) ise cezasızlık,  başka-
larına zarar vermeden özgürce hareket edebilme yetisi verir.

59 Arsal, Sadri Maksudi, Umumi Hukuk Tarihi, s.13
60 Landsberg, Ernst, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Hrsg. Von Historische 

Kommission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften in München, Leipzig, 
1898, s.29.
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rihi biliminin çıkış noktası olduğunu söylemektedir.61 18. Yüzyılda Hugo62 ve 
Pütter gibi düşünürlerle Leibniz tekrar hatırlanmış ve kendisinden sonra ge-
len kuşağı etkileyerek Almanya’da 18. yüzyılda ilk kez hukuk tarihi dersleri 
verilmesine katkıda bulunmuştur. Hukuk tarihi dersleri ilk kez Halle Üniver-
sitesinde verilmeye başlanmıştır ve daha sonra Göttingen Üniversitesinde ve-
rilmeye devam edilmiştir.  Ancak bu dersler ya sadece Roma Hukukunu ya da 
Almanya’da geçerli pozitif hukukun tarihini içermekteydi. 

Hukukun tarihsel olarak ele alınması Leibniz tarafından temellendiril-
miş ve geliştirilmiş63 olmasına rağmen hukuk tarihinin özel bir disiplin olarak 
kurulmasını sağlayanlar arasında Thomasius ve Heineccius’un adı ön plana 
çıkmaktadır.64 18. yüzyılda Leibniz’in fikirlerini hukuk tarihi eserlerinden çok 
metodolojik çalışmalarda bulabilmekteyiz. Bunlardan farklı olan J.S. Pütter’in 
eseridir.65 Wolff’un öğrencisi Pütter’e göre hukuk tarihinin iki vazifesi vardır: 
1) Kanunların ortaya çıkışını tespit ve tarif etmek, 2) Bu kanunları oluşturan 
etkenleri incelemek. Kanunların ortaya çıkışında ne gibi etkenlerin rol oyna-
dığını, muhtelif etkenlerin derecesini tayin etmek için bütün tarihi milletle-
rin hukuk tarihini bu iki noktai nazardan tetkik etmek.66 Pütter’in çalışmala-
rında Leibniz etkisi görülmekte ve harici hukuk tarihi kavramına değinilmek-
tedir. Pütter için de sadece yasaların tarihi hukuk tarihi için yetersizdir. Ona 
göre yasaların tarihinin incelenmesi yanında devlet teorisinin de incelenmesi 
gerekmektedir.67 Harici hukuk tarihi kavramı tarihi hukuk okulunun kurucusu 
sayılan Hugo ve Thibaut tarafından da kullanıldıysa da Leibniz’tekinden fark-
lı bir anlama sahip olmuştur. Hugo’ya göre harici hukuk tarihi yasaların tari-
hi değil de daha çok hukuki kaynakların tarihini ortaya koymaktadır.68 Hugo, 

61 M.E.Lerminier, Introduction générale à l’histoire de droit, s.140
62 Hugo, Leibniz’in dâhili hukuk kavramına atıf yapmıştır. Harici hukuk kavramını kul-

landıysa da harici hukuk kavramı Leibniz’inkinden ayrılmaktadır. Bu ayrımı yaparken 
de Leibniz’e atıfta bulunmamaktadır. (Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere 
Rechtsphilosophie”, s.212).

63 Alfred Manigk, Savigny und der Modernismus im Recht, Scientia Verlag, Aachen, 1974, 
s.25

64 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, s.198
65 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, s.202
66 Arsal, Sadri Maksudi, Umumi hukuk Tarihi, s.13.
67 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, s.203
68 Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsphilosophie”, s.232
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Jhering69 (1818-1892),  gibi düşünürlerde de harici hukuk tarihi kavramının 
etkisini ve hukuku dogmatik bir anlayıştan kurtarmak isteğini görmekteyiz.   

Leibniz’in dâhili ve harici hukuk tarihi ayrımı bizi hukuk tarihini iki açı-
dan ele almaya sevk etmektedir. Dâhili hukuk ile hukukun kaynağına inilmek-
te, farklı hukuk sitemleri ele alınmakta ve bir karşılaştırma yapılmaktadır. Ha-
rici hukuk tarihi ile sosyal, iktisadi koşulların göz önünde bulundurulması ile 
farklı hukuk sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlayan faktörler ele alınmak-
tadır. Böylelikle Leibniz, bir yandan hukuk tarihinde farklı hukuki sistemler 
arasında karşılaştırma yapmanın önemine değinirken, diğer yandan da bu kar-
şılaştırmayı yapabilmek için genel tarih bilgisinin ve toplumsal dönüşümleri 
anlamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

69 Jhering “außenwelt” (dış dünya) tabirini kullanmaktadır ve bu kavram Leibniz’in ha-
rici hukuk tarihini çağrıştırmaktadır (Taranowsky, “Leibniz und die sogenannte äußere 
Rechtsphilosophie”, s.233).
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Résumé

Les relations de la Turquie avec l’Europe communautaire sont régies, 
depuis 1963, par un accord d’association, dit accord d’Ankara. Ledit accord 
établit trois phases successives pour la réalisation des objectifs qu’il prévoit. 
Conformément au calendrier établi, l’association est entamée, depuis 1995, 
sur la base de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie relative à 
la phase définitive de l’union douanière. Par l’entrée en vigueur de la décision 
1/95 du Conseil d’association, la Turquie devient membre de l’union doua-
nière de la Communauté sans devenir membre à part entière de cette dernière. 
Il s’agit d’un niveau d’intégration économique qui n’est atteint par aucune 
autre association de la Communauté en dehors d’une intégration complète. 

Par ailleurs, à la suite de l’entrée en vigueur de l’union douanière CE-
Turquie, commencent à être élaborés en Europe communautaire, des travaux 
tant académiques que politiques qui veulent que la question de l’intégration 
de ce pays dans la Communauté acquière une autre dimension que l’adhésion. 

Or, tant selon les théories de l’association avec union douanière que selon 
la pratique communautaire, l’établissement de l’union douanière a pour ob-
jectif de préparer les pays associés à une intégration pleine et entière. Ainsi, le 
schéma des relations douanières est, dans ce type d’association, mis en place 
dans une perspective de réaliser un jour l’intégration complète de ces pays à 
l’UE. Cela parce que l’union douanière met en place des engagements assez 
lourds pour les associés de la Communauté sans pour autant leur donner le 
droit de vote concernant les politiques qu’ils doivent appliquer. Elle suscite 
ainsi de nombreuses conséquences juridiques, politiques et économiques et 
génère des difficultés et inconvénients importants pour les pays concernés. 

L’association CE-Turquie se voit aujourd’hui fortement marquée par ces 
conséquences. Le caractère adapté de l’union douanière aux réalités turco-
communautaires demeure ainsi discutable. 

Mots clés : Accord d’association d’Ankara, Association, Adhésion, Com-
munauté européenne, Turquie, Union douanière, Union européenne

Introduction

La possibilité de devenir membre de la Communauté n’est réservée 
dans les traités qu’aux Etats européens. Cependant, les objectifs de la CEE, 
en particulier celui de devenir une force régionale tant politique qu’écono-
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mique, ne pouvaient se réaliser uniquement par l’élargissement aux nou-
veaux pays1. Par ailleurs, il existe la possibilité que l’adhésion des pays qui 
peuvent en principe devenir membre de la Communauté ne soit possible ou 
souhaitable à un moment donné. En partant de ce point et pour empêcher 
que la construction européenne devienne « synonyme d’autarcie ou d’iso-
lationnisme2 », les rédacteurs du traité de Rome ont prévu des possibilités 
pour les pays et organisations tiers de se rapprocher, de façons diverses, 
de la CEE. Les accords tarifaires et commerciaux prévus dans l’article  
133 CE3 (ex-article 113 CEE)4, les accords d’association prévus dans la qua-
trième partie du traité CE5 et les accords d’association prévus dans l’article 
310 CE (ex-article 238 CEE)6 constituent dans ce contexte, les différents 
moyens de rapprochement possibles.

Parmi ces moyens, la conclusion des accords d’association en vertu de 
l’article 310 CE constitue le moyen le plus important et privilégié de la poli-
tique extérieure communautaire. Cela parce que les relations les plus étroites 
que la Communauté a entamées avec les pays tiers se sont toujours réalisées 
par le biais de ces accords qui revêtent une signification à la  fois économique 
et politique7. En effet, l’article 310 CE a toujours permis à la Communauté  

1 D. EvrıgEnıs, « Considérations sur la notion de l’association, article 238 du traité CEE », 
RMC, 1966, no : 87, pp. 395-399, p. 396.

2 Ibidem ; S. Mannaı, Les accords d’association conclus ou susceptibles d’être conclus 
sur base de l’article 238 CE: Essai d’une typologie, Thèse pour l’obtention du grade 
de docteur en droit, Université Nancy 2, 1995, p. 2.

3 L’article 133 CE, paragraphe 1 prévoit que « la politique commerciale commune est 
fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications ta-
rifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures 
de libérations, la politique d’exportation ainsi que les mesures de défense commerciale, 
dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions ». Il est donc en principe des-
tiné aux accords purement commerciaux.

4 devenu article 207 depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
5 La quatrième partie du traité (articles 182 à 188 CE, devenus articles 198 à 204 depuis 

l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne) ne concerne que l’association à la Commu-
nauté des pays et territoires d’outre-mer.  

6  devenu article 217 depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
7 La doctrine est unanime quant au fait que les accords d’association sont d’une dimen-

sion politique incontestable. S. Mannaı, op.cit., p. 239; C. FlaEsch-Mougın, Les accords 
externes de la Communauté économique européenne, essai d’une typologie, Bruxelles, 
Ed. de l’Université de Bruxelles, 1979, p. 122. Jean-Victor Louis précise que « la notion 
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de réaliser à travers le système de l’association, sa politique préférentielle8. 

En d’autres termes, parmi plusieurs types d’accords internationaux que 
la Communauté peut signer avec des Etats ou organisations tiers, les accords 
d’association prévus à l’article 310 CE revêtent une importance particulière 
tant par leur contenu économique et politique que par « le premier ordre qu’ils 
occupent en matière d’accords externes de la Communauté9 ». 

d’association comprise dans l’article 238 implique entre un Etat tiers et la Communauté 
des liens d’une nature particulière que l’on doit bien qualifier de politique ». J.-V. louıs,            
« Droit et politique des relations extérieures des Communautés européennes », CDE, 
1971, no : 1, pp. 3-15, p. 4. Selon Maurice Torelli, l’article 238 CEE qui a très rapidement 
acquis une finalité politique est le signe d’une volonté de la Communauté d’instituer des 
relations privilégiées dans des zones géographiques nettement délimitées. M. TorEllı, « 
Commentaire de l’article 238 du traité instituant la CEE », in V. consTanTınEsco et al. 
(dir.), Traité instituant la CEE, Commentaire article par article, Paris, Economica, 1992, 
pp. 1561-1570,  p. 1565. Selon Josiane Auvret-Finck, la procédure originale de conclu-
sion des accords d’association fondés sur l’article 238 CEE s’explique par la substance 
de l’association et par le caractère éminemment politique desdits accords. J. auvrET-
Fınck, « Accords d’association », in A. Barav & C. PhılıP (dir.), Dictionnaire juridique 
des Communautés européennes, Paris, PUF, 1993, pp. 6-12, p. 6. Selon certains auteurs, 
la dimension politique constitue même un critère de distinction entre les différents ac-
cords conclus par la Communauté : il y a d’un côté les accords d’association qui sont des 
accords politiques et de l’autre côté les autres accords, notamment les accords commer-
ciaux, qui n’ont qu’une simple dimension fonctionnelle. S. Mannaı, op.cit., p. 239. Les 
engagements politiques les plus importants de la Communauté prennent leur place dans 
les accords d’association.

8 G. LEonarD & D. SıMon, « Les relations préférentielles de la Communauté économique 
européenne », RTDE, 1972, no : 3, pp. 604-669, p. 609.

9 S. Mannaı, op.cit., p. 2. En effet, l’association prévue par l’article 310 CE implique la 
participation de l’Etat associé aux objectifs de la Communauté. Cela ressort surtout des 
règles de procédure prévues pour la conclusion des accords concernés. En effet, la place 
privilégiée de ces accords dans la hiérarchie des accords internationaux signés par la 
Communauté vient surtout du fait qu’ils sont adoptés par la procédure lourde et sont 
référés au traité de Rome. Idem, p. 3. Selon l’article 300 CE (devenu article 218 depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne), qui règle la procédure de négociation et de 
conclusion des accords externes de la Communauté, ces derniers sont conclus par le 
Conseil à la majorité qualifiée sauf s’ils portent sur un domaine dont les règles internes 
sont adoptées à l’unanimité et sauf s’ils sont fondés sur l’article 310 CE. En d’autres 
termes, quand il s’agit des accords d’association conclus en vertu de l’article 310 CE, le 
Conseil agit à l’unanimité. Par ailleurs, d’après l’article 300 CE, le degré de participation 
du Parlement européen à la conclusion des accords externes de la Communauté varie. En 
effet, selon la règle générale, le Parlement est obligatoirement consulté. Or, quant il s’agit 
de la conclusion des accords en vertu de l’article 310 CE, l’article prévoit, par déroga-
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Cependant, si l’ampleur des engagements provenant d’un accord conclu 
entre la Communauté  et un pays tiers varie en fonction de la base juridique 
choisie pour l’accord conclu et si les accords d’association fondés sur l’article 
310 CE constituent les accords les plus étroits de la Communauté, l’ampleur 
des engagements contractés par lesdits accords peut également varier et ce, 
grâce à la marge de manœuvre qu’offre la formulation de cet article. 

En effet, le contenu des accords d’association peut être variable puisque la 
formule vague de l’article 310 CE offre à la Communauté et au partenaire dé-
sirant s’engager avec celle-ci par voie d’association, une marge de manœuvre 
considérable et une multitude de possibilités sur la conclusion de l’accord. 
Cet article prévoit que la Communauté peut « conclure avec un ou plusieurs 
Etats ou groupes d’Etats ou organisations internationales des accords créant 
une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des 
actions en commun et des procédures particulières ». Ainsi, sans préciser 
les matières que les accords d’association pourront couvrir, il met en place la 
possibilité pour la Communauté de signer différents types  d’accords d’asso-
ciation allant d’une simple coopération jusqu’à l’union douanière. En d’autres 
termes, si une simple coopération entre les parties peut être prévue par un 
accord d’association signé sur la base de cet article, la mise en place d’une 
association profonde prévoyant l’adoption des politiques communes est éga-
lement possible10. On notera en effet que la Communauté a conclu jusqu’à ce 
jour, des accords d’association à contenu seulement commercial, des accords 
à contenu à la fois économique, social, politique et culturel, ou des accords 
qui adoptent des politiques communes proches de celles mises en oeuvre par 
les Etats membres, comme l’union douanière. Par conséquent, si dans le cas 
de certaines associations fondées sur l’article 310 CE, la notion d’association 
peut être conçue comme une alternative à l’adhésion11, dans le cas de certaines 
autres, elle peut apparaître comme un moyen permettant de préparer l’intégra-
tion future d’un Etat européen à la Communauté. 

tion, l’avis conforme du Parlement européen. On notera donc que le législateur souhaite 
obtenir la participation la plus large des institutions communautaires à l’établissement 
d’une association fondée sur l’article 310 CE ; les objectifs, principes et modalités d’une 
association fondée sur cette base sont soumis à l’approbation élargie des instances com-
munautaires. Cela s’explique quant à elle, par la participation de l’Etat associé aux ob-
jectifs communautaires et par le contenu étroit que peuvent avoir les accords concernés à 
la lumière du degré de cette participation.

10 Selon Maurice Torelli, « l’accord d’association est un accord à géométrie variable, tant 
sur le plan de son contenu que sur celui de sa finalité. Empirisme et pragmatisme se 
conjuguent pour dicter le contenu de      l’accord ». M. TorEllı, op.cit., p. 1564.

11 S. Mannaı, op.cit., p. 15 ; D. EvrıgEnıs, op.cit., p. 398 ; D. hanF & P. DEnglEr, Accords 
d’association, Research papers in Law, Collège d’Europe, 2004, p. 9.
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Parce que les objectifs visés par les accords d’association peuvent va-
rier, ces accords peuvent faire l’objet de diverses catégorisations. Cependant, 
en partant d’une approche basée sur la « finalité » desdits accords, on peut 
distinguer deux formules générales d’association à la Communauté : les as-
sociations fondées sur une coopération entre les parties contractantes et les 
associations prévoyant l’établissement d’une zone de libre échange ou d’une 
union douanière. 

Les accords d’association qui se contentent de prévoir l’établissement 
d’une coopération entre les parties contractantes visent à promouvoir et inten-
sifier les échanges commerciaux entre les parties, renforcer et diversifier les 
liens économiques existants et par ce biais, favoriser une expansion de la coo-
pération dans l’intérêt mutuel des parties12. Dans le cas des associations fon-

12 Nous notons qu’il existe deux types d’accords d’association basés sur une coopération 
entre la Communauté et son partenaire  : accords prévoyant une coopération au déve-
loppement et accords prévoyant une coopération interrégionale. D. hanF & P. DEnglEr, 
op.cit., pp. 13-14. Les premiers sont conclus par la Communauté en vue de « contribuer 
au développement économique et sociale de nombreux pays en voie de développement, 
notamment pays ACP ». Idem, p. 13. L’accord dit de Cotonou signé, en vertu de l’article 
310 CE, entre la Communauté et les membres du groupe des pays ACP en constitue 
un exemple important. Accord modifiant l’accord de partenariat entre les membres du 
groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté 
européenne et ses Etats membres, d’autre part, JOCE, L 209 du 11 août 2005, pp. 0027-
0053. La coopération prévue par ledit accord vise à réduire progressivement la pauvreté, 
améliorer les niveaux de vie et le développement économique des pays ACP et réaliser 
l’intégration progressive de ces pays dans l’économie mondiale. L’accord envisage éga-
lement de renforcer les relations institutionnelles et politiques existantes entre les parties 
contractantes, notamment en matière des droits de l’homme, de la démocratie et de la 
bonne gestion des affaires publiques. Les accords prévoyant une coopération interrégio-
nale visent quant à eux,   « à encadrer institutionnellement une coopération économique 
et politique avec des pays situés dans d’autres régions du monde, notamment en Amé-
rique latine ». D. hanF & P. DEnglEr, op.cit., p. 14. Par exemple, l’accord d’association 
conclu entre la Communauté et le Mercosur en 1999 vise à renforcer les relations entre 
les parties de façon à leur permettre la création d’une association interrégionale, concer-
nant notamment les domaines du commerce et de l’économie. Accord-cadre interrégio-
nal de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, 
et le Marché commun du Sud et ses Etats parties, d’autre part, JOCE, L 112 du 29 avril 
1999, pp. 0066-0084. De même, l’accord d’association conclu entre la Communauté et la 
République de Chili prévoit une coopération dans le domaine économique, commercial, 
social et culturel. Accord établissant une association entre la Communauté européenne 
et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, JOCE, L 352 
du 30 décembre 2002, pp.0003-1439. L’accord pose les fondements pour la libéralisa-
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dées sur une coopération, la notion d’association apparaît en général comme un  
« palliatif » pour un Etat qui partage, partiellement ou intégralement, les ob-
jectifs de la Communauté, mais dont il ne peut être membre de plein droit de 
celle-ci. L’association est donc conçue comme une alternative à l’adhésion13.

Quant aux associations fondées sur une zone de libre échange14, elles 
visent à mettre en place une zone dans laquelle les parties contractantes abais-
sent les barrières commerciales existantes afin de faciliter le développement 
des échanges qu’elles effectuent entre elles. Cependant, dans les associations 
fondées sur une zone de libre échange chaque partenaire maintient sa propre 
politique tarifaire à l’égard des pays qui ne font pas partie de la zone de libre 
échange15. La pratique  montre que ces accords peuvent servir à la réalisation 
de deux différents objectifs finaux : si dans le cas de certains pays, l’associa-
tion peut servir d’une phase de préparation à une intégration complète entre 
la Communauté et le pays tiers16, dans certains autres cas, elle peut constituer 
une alternative à l’adhésion17.

C’est dans ce contexte que l’accord d’association conclu entre la Turquie 
et la CEE en 196318, prend sa place parmi les accords d’association les plus 

tion progressive de la circulation des marchandises, prône l’objectif de la libéralisation 
réciproque du commerce des services, prévoit la mise en place d’un mécanisme de coo-
pération en matière de concurrence, la protection des droits de propriété intellectuelle, 
l’ouverture effective et réciproque des marchés publics. De ce fait, il constitue l’un des 
accords d’association de coopération les plus étroits conclus par la Communauté.

13 S. Mannaı, op.cit., p. 15.
14 La zone de libre échange est définie par le GATT comme « un groupe de deux ou plu-

sieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementa-
tions commerciales restrictives sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux 
portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre échange 
». Article XXIV, paragraphe 8 (a) du GATT.

15 C. JacquEMarT,  « Les règles d’origine dans les accords de libre échange conclus entre la 
CEE et les pays de l’AELE », RMC, 1974, no : 174, pp. 182-188, p. 182. Nous ne pouvons 
donc pas parler de tarif douanier commun ou de législations douanières uniformisées ; les 
parties contractantes n’adoptent pas une politique commerciale commune à l’égard des 
pays tiers. Ibid.

16 Le cas des pays de l’AELE et des pays d’Europe centrale et orientale. Si pour ces derniers 
un engagement d’intégration complète n’était pas inséré dans les accords conclus, la 
pratique a montré que les associations établies avec ces pays se sont avérées comme des 
antichambres d’une adhésion pleine et entière à la Communauté.

17 Le cas des pays du Maghreb, géographiquement éloignés de l’Europe.
18 Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, JOCE, no : 217 du 29 décembre 

1964, pp. 3687-3688.
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ambitieux et contraignants de la Communauté. Conclu en vertu de l’article 
238 CEE (devenu article 310 CE), il fait partie des accords d’association fon-
dés sur une union douanière et met en place l’une des relations les plus appro-
fondies que la Communauté ait jamais établies avec un pays tiers. 

En effet, les associations prévoyant l’établissement d’une union doua-
nière entre la Communauté et les pays tiers font partie, tant selon les théories 
de l’association que selon la pratique communautaire, des associations consti-
tuant l’antichambre d’une future intégration complète entre la Communauté 
et les pays concernés (I). Cependant, l’union douanière CE-Turquie apparaît 
comme particulièrement originale en raison du cheminement suivi pour son 
établissement (II).

I.  Regard théorique et pratique sur la conception de l’association 
 fondée sur une union douanière comme antichambre d’une future 
 intégration complète entre la Communauté et le pays tiers 

Les accords d’association prévoyant la mise en place d’une union doua-
nière sont, tant par leur contenu que par leurs objectifs, les accords externes 
les plus ambitieux de la Communauté19. Si ces accords d’association parta-
gent avec les autres accords fondés sur l’article 310 CE un même régime 
juridique et les institutions qu’ils créent pour permettre la mise en œuvre de 
leurs dispositions ne présentent aucune différence fondamentale avec celles 
créées par la plupart des autres accords conclus par la Communauté20, ils dif-
fèrent de ceux-ci par leurs ambitions de mettre en place une relation étroite et 
privilégiée.

Cela tout d’abord parce que dans cette formule d’association, la mise en 
place d’une union douanière nécessite non seulement l’élimination entre les 
parties, des droits de douane et des autres réglementations restrictives mais 
également l’adoption par le pays associé du tarif douanier extérieur de la 
Communauté. L’application des mêmes droits de douane vis-à-vis de l’exté-
rieur constitue donc une obligation importante pour l’Etat associé et fait de 
cette association un cadre évolué. 

Cependant, le fait que les associations avec union douanière constituent 
les associations les plus étroites n’est pas seulement dû aux amples obligations 

19 C. LYCOURGOS, L’association avec union douanière: un mode de relations entre la CEE 
et des Etats tiers, Thèse pour le doctorat, Université Paris II, 1991, p. II ; C. FLAESCH-
MOUGıN, op. cit., p. 211.

20 C. lycourgos, op.cit., p. 7.
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mises en place par l’union douanière mais également au contenu général de 
ces accords qui ne se limite pas à l’élimination entre les parties des droits de 
douane ou à l’application à l’égard des pays tiers, d’un même tarif douanier. 
En effet, ces accords prévoient la création d’une union douanière qui est sou-
vent complétée par un début d’union économique21. Ainsi, l’union douanière 
s’accompagne également du rapprochement des politiques commerciales, des 
politiques de la concurrence et même des politiques agricoles qui subissent 
un régime particulier. 

Les associations avec union douanière vont donc plus loin que celles fon-
dées sur une zone de  libre échange et mettent en place une intégration plus 
poussée. Les liens créés par ce type d’association sont tellement étroits que 
l’effet d’entraînement de l’union douanière oblige progressivement les parties 
contractantes à rapprocher plusieurs parmi leurs politiques22  ; à la suite du 
rapprochement des politiques économiques, commerciales et même agricoles, 
l’assimilation du partenaire par la Communauté devient inévitable. 

C’est pour ces motifs que la doctrine conçoit l’union douanière comme 
un moyen pour atteindre l’objectif final de l’association, à savoir l’intégration 
pleine et entière du pays tiers dans la Co  mmunauté. Par exemple, André 
Dubois précise qu’« une association fondée sur une union douanière apparaît 
relativement complexe à mettre en œuvre en raison des problèmes d’harmo-
nisation qu’elle soulève et auxquels […] il est extrêmement malaisé de trou-
ver des solutions entièrement satisfaisantes du point de vue des deux parties 
[…]. En réalité, la solution normale pour un Etat tiers qui désire participer 
aux avantages commerciaux du Marché commun est celle de l’adhésion, par 
laquelle il assume également les mêmes charges que les Etats membres dans 
tous les autres domaines, moyennant quoi il dispose également des mêmes 
droits qu’eux pour exercer, dans le cadre des institutions, son influence sur la 
politique de la Communauté. C’est pourquoi on peut penser que la formule 
d’une association fondée sur une union douanière est une solution qui ne peut 
être envisagée que dans des cas limités, où elle se justifie par des considé-
rations particulières, tel le cas de la Grèce où elle a  été retenue comme une 
solution de transition vers l’adhésion à l’égard d’un pays […]23 ».

21 Idem, p. 5.
22 C. FlaEsch-Mougın, op.cit., p. 214.
23 A. DuBoıs, « Le régime des échanges dans l’association », RMC, 1966, no : 87, pp. 341-

351, p. 351.
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De même, Constantinos Lycourgos explique que l’association avec union 
douanière ne peut être conçue que comme antichambre d’une future intégra-
tion complète entre la Communauté et le pays tiers. Selon l’auteur, le lien entre 
l’association d’un pays tiers qui est attaché à la Communauté par une union 
douanière et l’adhésion de ce pays se cache dans toutes les dispositions des 
textes régissant l’association. En effet, « les dispositions permettant un rap-
prochement entre les parties », « les dispositions permettant le développement 
de l’associé » et « les dispositions permettant de mettre l’associé à l’épreuve » 
doivent leur présence à l’objectif de l’intégration pleine et entière24 et perdent 
leur raison d’être en dehors d’une perspective écartant cet objectif.

Le lien existant entre l’association avec union douanière et l’adhésion 
est également souligné par le rapport de Willi Birkelbach du 15 janvier 1962 
sur les « aspects politiques et institutionnels de l’adhésion ou de l’associa-
tion à la Communauté ». En effet, ce rapport propose de réserver les accords 
d’association fondés sur l’article 238 CEE aux seuls Etats européens désirant 
adhérer à terme à la CEE. Il prévoit que « les avantages d’une association 
sous forme d’union douanière consistent notamment dans un rapprochement 
progressif du pays associé au Marché commun, posant ainsi les jalons de 
son adhésion future. C’est pourquoi cette forme se recommande tout parti-
culièrement pour les pays désireux d’adhérer mais qui ne remplissent pas les 
conditions économiques nécessaires à l’adhésion. Si ces pays sont prêts à tirer 
les conséquences d’ordre politique qui résultent des liens étroits de l’associa-
tion, à respecter les principes établis, à se soumettre au système de contrôle 
institutionnel de l’association, l’union douanière leur offrira de plus grands 
avantages que les autres formes d’association25 ». 

Ces explications théoriques sont confirmées par la pratique communau-
taire. Nous notons que les accords basés sur une union douanière ont été tou-
jours signés avec les pays européens pour lesquels l’association constituera 
une étape vers l’adhésion complète à la Communauté. En effet, la pratique 
montre que l’union douanière, mise en place dans le cadre des associations, 
est utilisée jusqu’à aujourd’hui comme une étape vers l’adhésion à la Com-
munauté des pays européens qui ne sont pas capables d’adhérer à celle-ci au 
moment de la conclusion de l’accord en raison de leur niveau économique. 

24 C. lycourgos, op.cit., pp. 432-443.
25 Rapport de Willi Birkelbach du 15 janvier 1962 sur les « aspects politiques et institu-

tionnels de l’adhésion ou de l’association à la Communauté », Assemblée parlementaire 
européenne, Documents de séance 1961-1962, doc. no: 122, pp. 11-13. 
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Tout comme l’accord d’association conclu avec la Turquie, les accords d’as-
sociation signés avec la Grèce26, Chypre27 et Malte28 prévoient l’établissement 
progressif d’une union douanière entre les parties et l’adhésion à part entière 
de ces pays à la Communauté, une fois que les conditions économiques et 
politiques exigées seront respectées29.

Ainsi, la mise en place d’une union douanière entre la Communauté et 
un pays qui lui est associé n’est pas une caractéristique propre à l’association 
turque. Les associations grecque, maltaise et chypriote font également partie 
des associations fondées sur une union douanière.  Pour autant, le cas de la 
Turquie présente une particularité singulière vis-à-vis des associations citées 
ci-dessus : la Turquie est le seul pays où l’établissement de l’union douanière 
a suivi une évolution différente, pour ne pas dire exceptionnelle. 

II. L’union douanière CE-Turquie : un cas original parmi les 
 associations de la Communauté

L’adoption de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie se 
traduit par la réalisation, pour la première fois, d’une union douanière entre la 
Communauté et un grand pays tiers avant une intégration politique. Contrai-
rement au cheminement suivi par les cas grec, chypriote et maltais, la Turquie 

26 Accord créant une association entre la CEE et la Grèce, JOCE, no: 26 du 18 février 1963, 
pp. 0294-0342.

27 Accord créant une association entre la CEE et la République de Chypre, JOCE, L 133 du 
21 mai 1973, pp. 0002-0086.

28 Accord créant une association entre la CEE et Malte, JOCE, L 061 du 14 mars 1971, pp. 
0002-0073.

29  Ainsi, si l’importance de l’accord d’association signé avec la Turquie vient du fait qu’il 
fait partie de quelques rares accords fondés sur une base si étroite, elle vient également 
et surtout du fait qu’en se fondant sur une union douanière, il conduit ce pays à une inté-
gration économique et le prépare également à une adhésion complète. L’accord d’Ankara 
qui est l’un des premiers, avec l’accord d’Athènes signé avec la Grèce, à établir une rela-
tion économique et politique aussi étroite entre la Communauté et un pays tiers, constitue 
un accord d’association de type « pré-adhésion ». G. lE guıllou, L’Union européenne 
et la Turquie, Paris, Ed. Apogée, 1999, p. 13. Les accords de type « pré-adhésion » ont 
pour objectif de préparer l’Etat associé à une future admission à la Communauté. Dans le 
cas de ces accords, l’association est conçue comme une période transitoire pour préparer 
l’adhésion des pays européens qui veulent devenir membre de la Communauté mais dont 
le niveau économique n’est pas suffisant, au moment de la mise en place de l’association, 
pour pouvoir entrer directement dans le système communautaire.
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entre dans une union douanière avec la Communauté sans faire partie des or-
ganes qui assurent sa gestion. Le cheminement que l’établissement de l’union 
douanière CE-Turquie suit fait ainsi du cas de ce pays un cas particulier parmi 
les associations de la Communauté (1) et génère des conséquences impor-
tantes tant auprès de la Communauté que de la Turquie (2). 

1. Le cheminement particulier de l’établissement de l’union douanière 
   CE-Turquie

Il vient d’être précisé que, hormis la Turquie, l’association avec union 
douanière n’a été  jusqu’à ce jour établie par la Communauté qu’avec trois 
pays, à savoir la Grèce, Chypre et Malte. Dans ces trois cas d’association, 
l’établissement de l’union douanière s’est réalisé, contrairement au cas de la 
Turquie, en même temps que l’adhésion complète de ces pays dans la Com-
munauté. 

En effet, la Grèce dont l’association a constitué le modèle pour l’associa-
tion de la Turquie, a réalisé son adhésion pleine et entière à la Communauté 
avant l’achèvement de son union douanière30. 

Chypre, quant à lui, constitue un cas particulier puisque même s’il est 
le premier pays ayant signé un accord d’union douanière avec la Commu-
nauté sans étant membre de celle-ci, la volonté chypriote de réaliser une union 
douanière avant l’intégration complète s’explique par le contexte politique 
problématique de l’île.

En effet, l’union douanière constituait pour ce pays le seul moyen de se 
rapprocher immédiatement de la Communauté puisqu’il était improbable que 
cette dernière accepte une demande d’adhésion provenant de Chypre à cause 
de la division entre la partie nord et la partie sud de l’île31. Par ailleurs, la mise 
en place d’une union douanière avec les Etats membres de la Communauté 
aurait renforcé la position du gouvernement chypriote grec face à la Turquie32. 

30 C. LYCOURGOS, L’association de Chypre à la CEE, Paris, Presses Universitai-
res de France, 1989, p. 4. Ce constat est également valable pour l’Espagne et le Portu-
gal, deux partenaires méditerranées de la Communauté n’ayant pas conclu des accords 
d’association fondés sur une union douanière. 

31 Idem, p. 13.
32 Pour un avis similaire voir A. anTonıou, « L’Union douanière entre la CEE et Chypre: 

une nouvelle expérience en vue », RMC, 1987, no: 311, pp. 607-613, p. 613.
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En partant de ce point, le gouvernement dirigé par Spyros Kyprianou a si-
gné avec la Commission européenne un protocole qui a permis à l’association 
chypriote de passer, le 1er janvier 1988, à la deuxième étape de l’association 
qui a constitué la période transitoire pendant laquelle l’union douanière est 
progressivement instituée33. Aux termes de cet accord, les droits de douanes 
devaient être abolis à l’issue de deux périodes transitoires, l’une de cinq ans, 
l’autre de dix ans. Ainsi, Chypre devenait à ce moment, le seul pays tiers lié 
à la Communauté par un accord d’union douanière dont l’achèvement était 
prévu pour l’année 2003. Or, à la suite des développements politiques ulté-
rieurs, l’achèvement de l’union douanière entre Chypre et les Etats membres 
s’est réalisé plus ou moins en même temps que l’adhésion complète de la 
partie sud de l’île à la Communauté. La Grèce a levé en mars 1995, son veto 
pour la signature d’un accord d’union douanière entre l’UE et la Turquie en 
contrepartie de la condition de l’ouverture de négociations entre Bruxelles 
et Nicosie en vue d’une adhésion pleine et entière. Après l’achèvement des 
négociations d’adhésion en décembre 2002, le Conseil européen de Copen-
hague des 12 et 13 décembre a pris la décision d’admettre la zone sud de 
Chypre dans l’Union, en même temps que neuf autres pays candidats, le 1er 
mai  200434.

En ce qui concerne l’union douanière CE-Malte, son établissement s’est 
aussi réalisé progressivement ; son achèvement total s’est effectué au moment 
de l’adhésion complète de ce pays dans l’UE où il a adopté le tarif douanier 
de la Communauté.

Il en a été de même dans les associations que la Communauté a établies 
avec les pays d’Europe centrale et orientale. En effet, les accords européens 
d’association conclus avec ces pays à partir de 1993 visaient à établir avant 
l’adhésion des pays concernés dans la Communauté, une zone de libre-
échange et non pas une union douanière. De ce fait, ils prévoyaient la libéra-
lisation des échanges de produits industriels entre les parties contractantes et 
la coopération économique dans un grand nombre de domaines. Ainsi, dans le 
cas des pays d’Europe centrale et orientale, les accords d’association ont été 

33 L’association mise en place entre la Communauté et Chypre par un accord d’association 
signé le 19 décembre 1972 et entré en vigueur le 1er juin 1973 était basée sur deux étapes 
successives. La première étape qui avait pour objectif de favoriser le développement 
économique de Chypre a pris fin, avec dix ans de retard, le 31 décembre 1987.  

34 Si Chypre est entrée dans l’UE avec une dénomination « République de Chypre », l’ac-
quis communautaire ne s’applique qu’à la zone sud, « la République turque de Chypre 
du nord » n’étant pas internationalement reconnue.
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utilisés pour aider les pays candidats à mettre en place leur programme na-
tional de reprise de l’acquis communautaire et à intégrer ce dernier dans leur 
ordre juridique interne avant leur adhésion. L’union douanière a été réalisée 
quant à elle, à la suite de l’adhésion complète desdits pays dans l’UE.

Ce constat demeure valable également pour le cas des candidats actuels 
à l’adhésion dans l’UE. En effet, s’il y a actuellement quatre pays, hormis la 
Turquie, qui ont le statut de pays candidats à l’Union, la Croatie35, l’Ancienne 
République yougoslave de Macédoine36, le Monténégro37 et l’Islande38, aucun 
de ces pays n’a établi une union douanière avec la Communauté39.

Finalement, tous les accords conclus avec les pays non-européens établis-
sent une zone de libre-échange et non pas une union douanière. Si parmi ces 
accords, l’accord d’association conclu avec l’Israël va un peu plus loin que 
les autres40, l’objectif final reste le renforcement de la zone de libre échange 
CE-Israël et non pas la création d’une union douanière41.

35 Pays candidat depuis 2004.
36 Pays candidat depuis 2005.
37 Pays candidat depuis 2010.
38 Pays candidat depuis 2010.
39 Les accords de stabilisation et d’association conclus avec la Croatie et l’Ancienne Ré-

publique yougoslave de Macédoine en 2001, prévoient l’établissement à terme d’une 
zone de libre-échange et non pas d’une union douanière. Article premier, paragraphe 2 
de l’accord de stabilisation et d’association conclu entre les Communautés européennes 
et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, JOCE, L 
26 du 28 janvier 2005, pp. 0003-0220 et article premier, paragraphe 2 de l’accord de 
stabilisation et d’association conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats 
membres, d’une part, et l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, 
JOCE, L 84 du 20 mars 2004, pp. 0013-0081. De même, l’accord de stabilisation conclu 
en 2007 avec le Monténégro prévoit l’établissement d’une zone de libre échange et non 
pas d’une union douanière. Article premier, paragraphe 2 de l’accord de stabilisation et 
d’association conclu entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une 
part, et la République du Monténégro, d’autre part, JOCE, L 108 du 29 avril 2010, pp. 
0003-0354. Finalement, l’Islande fait partie de la zone de libre échange européen en tant 
que membre de l’Espace économique européen ; ce n’est pas une union douanière qui 
constitue le fondement des relations entamées entre les parties.

40 Les accords euro méditerranéens sont conclus entre 1998 et 2005 avec la République 
arabe d’Egypte, l’Etat d’Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République li-
banaise, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et la République algérienne 
démocratique et populaire. Ces accords prévoient l’établissement pas à pas d’une zone 
de libre échange avec la Communauté. Cependant, la zone de libre-échange existant déjà 
entre la Communauté et l’Israël, l’accord prévoit son renforcement.

41 Article 6, paragraphe 1 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre 
les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, 
d’autre part, JOCE, L 147 du 21 juin 2000,  pp. 0003-0156. 
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Tout ceci pour remarquer que l’union douanière CE-Turquie apparaît 
comme particulièrement originale : l’entrée dans une union douanière avec la 
Communauté sans faire partie des organes qui assurent sa gestion est un cas 
propre à la Turquie42. 

En effet, par l’entrée en vigueur de la phase définitive de l’union doua-
nière, en 1995, suivant  l’adoption de la décision 1/95 du Conseil d’associa-
tion CE-Turquie43, la Turquie et la Communauté commencent à entamer des 
relations dans un cadre juridique qui n’a jamais été éprouvé. Ainsi, la décision 
1/95 du Conseil d’association qui établit une union douanière sans une inté-
gration complète entre les parties met en place un schéma qui provoque des 
conséquences propres et nouvelles tant pour la Communauté que pour un pays 
associé. 

Ces conséquences se concrétisent, à notre avis, à deux échelles diffé-
rentes : à l’échelle politique et à l’échelle économique. Les conséquences éco-
nomiques de l’établissement de l’union douanière avant une adhésion pleine 
et entière feraient l’objet d’un article indépendant ; nous insisterons ainsi sur 
les conséquences politiques.

2.  Les conséquences, à la lumière des données politiques, de 
 l’établissement de l’union douanière CE-Turquie avant une 
 intégration complète entre les parties 

Depuis l’adoption de la décision 1/95 du Conseil d’association, l’établis-
sement de l’union douanière avec la Communauté suscite des débats profonds 

42 La Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin font également partie de 
l’union douanière de la Communauté sans être membre à part entière de celle-ci. (Ac-
cord sous forme d’échange de lettres entre la CEE et la Principauté d’Andorre, JOCE, L 
374 du 31 décembre 1990, pp. 0014-0032 ; accord intérimaire de commerce et d’union 
douanière entre la CEE et la République de Saint-Marin, JOCE, L 359 du 09 décembre 
1992, pp. 0014-0019). Cependant, ce sont des micro-Etats qui ne peuvent pas porter at-
teinte à l’originalité de l’association de la Turquie. Saint-Marin est une petite République 
enclavée en Italie ; la Principauté d’Andorre, située entre l’Espagne et la France, est l’un 
des plus petits Etats du monde. Tant du point de vue de la taille, de la géographie et des 
relations que ces deux pays entament avec l’Europe communautaire que du point de vue 
des conséquences des relations établies, l’union douanière CE-Turquie est considérée 
comme l’unique union douanière établie par la Communauté avec un pays tiers.

43 Décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, relative à la 
mise en place de la phase définitive de l’union douanière, JOCE, L 35 du 13 février 1996, 
pp. 0001-0047.



88 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                        Pirim

en Turquie et ce, tout d’abord dans un contexte politique. Certes, l’établis-
sement d’une union douanière entre la Communauté et un Etat tiers revêt 
une certaine dimension politique ; la décision 1/95 du Conseil d’association 
CE-Turquie traite du rattachement de la Turquie à l’Europe communautaire. 
L’importance de la décision de l’union douanière CE-Turquie réside néan-
moins plus dans son sens économique que politique. En d’autres termes, s’il 
n’y a actuellement aucun autre pays non membre de la Communauté qui est 
lié à celle-ci par une union douanière, cela ne peut pas être considérée comme 
la preuve de l’importance politique qu’accorde la Communauté à la Turquie. 
Force est de constater que le cas singulier de ce pays s’explique surtout par le 
schéma déséquilibré que met en place une union douanière en dehors d’une 
intégration complète. 

En effet, la mise en place de l’union douanière avec la Communauté a 
des conséquences politiques importantes pour le pays associé, conséquences 
qui touchent même à la souveraineté de ce dernier44. Cela parce que, hormis 
la Turquie, tous les pays participant à l’union douanière de la Communauté 
ont le droit de vote concernant l’élaboration et l’application des politiques de 
cette union douanière. La Turquie qui est l’unique pays à réaliser une union 
douanière avec la Communauté sans en devenir membre à part entière n’a, 
quant à elle, pas le droit de participer à l’élaboration des politiques qu’elle 
doit appliquer dans le cadre de cette union. 

Le fait qu’un pays tiers consente à entrer dans un schéma si asymétrique 
semble être, à première vue, étonnant. Cependant, le consentement de la Tur-
quie à entrer dans un tel schéma s’explique par le fait que ce pays a, dès le 
début, assimilé la décision de l’union douanière à  une dernière étape avant 
son adhésion à la Communauté45 : l’établissement de l’union douanière était 

44 Pour un avis similaire voir C.Lycourgos, L’Association avec union douanière: un mode 
de relations entre la CEE et les Etats tiers, op.cit., p. 455. L’auteur constate, d’un point de 
vue général, que « l’association avec union douanière comporte […] la perte de fait par 
l’associé de tout pouvoir de mener souverainement une partie importante de sa politique 
économique. Ceci inclut la perte par cet Etat d’une partie de sa souveraineté internatio-
nale, puisqu’il n’aura plus la maîtrise de ses droits de douane et ne pourra plus mener de 
politique commerciale propre ».

45 Il est admis dans la doctrine turque que la Turquie considère l’union douanière non comme 
un objectif mais comme un moyen pour atteindre l’objectif final, à savoir l’adhésion 
pleine et entière dans l’UE. Voir à titre exemplaire S. yıgıT,  « Buradan sonsuza Türkiye : 
Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği (La Turquie d’ici à l’éternité : l’Union européenne et 
l’union douanière) », in B. gökay (dir.), Türkiye Avrupa’nın neresinde? Gümrük Birliği 
anlaşmasının düşündürdükleri (Où se trouve la Turquie par rapport à l’Europe ? Ceux 
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considéré comme « un processus politique et socio-économique vers l’inté-
gration complète de la Turquie dans l’UE ». 

Or, le juridique ne confirme pas le politique. Si la décision 1/95 du 
Conseil d’association prévoit d’un côté le rapprochement le plus profond que 
la Communauté ait jamais réalisé avec un pays tiers, elle se montre d’un autre 
côté réticente à une intégration complète ; la décision de l’union douanière 
n’incombe aucune obligation à la Communauté d’accepter la Turquie dans 
son sein. 

Le schéma des relations établies par le droit de l’association et l’étude des 
effets de l’union douanière sur la structure politique turque montrent néan-
moins que seulement une union douanière replacée dans la perspective d’une 
adhésion pleine et entière de la Turquie à l’UE peut avoir du sens pour les 
parties contractantes. Autrement dit, seulement une union douanière qui est 
conçue comme un moyen pour atteindre l’objectif final de l’association peut 
efficacement gérer les relations turco-communautaires.

Du point de vue de la Communauté, cela parce que le maintient de l’union 
douanière sans une perspective d’adhésion vis-à-vis de la Turquie risque 
d’échouer et ce, en raison de l’absence d’un système juridictionnel efficace. 
En effet, la Turquie ayant pour but d’adhérer à l’UE, n’aurait pas d’autre 
choix que de respecter ses engagements afin de pouvoir réaliser son objectif. 
Cependant, dans le cas où elle renonce à sa volonté d’adhésion ou la Commu-
nauté écarte clairement une telle perspective, l’efficacité des pressions com-
munautaires en ce qui  concerne le respect des obligations provenant de la 
décision 1/95 serait discutable46.

auxquels le traité d’union douanière fait penser), pp. 72-84, p. 80 ; R. karluk, Avrupa 
Birliği ve Türkiye (L’Union européenne et la Turquie), İstanbul, Beta Yayınları, 2005, p. 
699 ; D. akagül, « Le cinquième élargissement de l’Union européenne et la question de 
la candidature turque : la fin d’un cycle, mais quelles perspectives? », RMC, 1998, no: 
419, pp. 359-369, p. 366.

46 J. lEBullEngEr & C. raPoPorT, « Les contraintes générées par l’union douanière », in 
E. lannon & J. lEBullEngEr (dir.), Les défis d’une adhésion de La Turquie à l’Union 
européenne, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 243-266, p. 263. Voir aussi C. lycourgos, 
L’Association avec union douanière  : un mode de relations entre la CEE et les Etats 
tiers, op.cit., p. 455. En effet, le système institutionnel établi par le droit de l’associa-
tion est marqué par de nombreuses faiblesses et imperfections qui résultent en général 
d’une logique basée sur une coopération intergouvernementale. Le Conseil d’association 
qui est l’unique instance de prise de décision de l’association s’avère dans la pratique 
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Du point de vue de la Turquie, son alignement  sur le tarif douanier com-
mun (1) et la politique commerciale extérieure de la Communauté (2) suscite 
des déséquilibres politiques importants ; le cadre mis en place pose un véri-
table défi de souveraineté pour le pays associé47.

2.1. Les contraintes engendrées par l’adoption du tarif douanier commun 

Certes, l’application du même tarif douanier à l’égard des pays tiers 
constitue un principe fondamental applicable dans toutes les unions doua-
nières  ; il n’est pas envisageable de former une union douanière sans pour 
autant appliquer un même tarif douanier à l’égard de l’extérieur. Cependant, 
l’adoption par la Turquie du tarif douanier commun de la CE présente pour ce 
pays de nombreux inconvénients qui proviennent de la réalisation de l’union 
douanière avec la Communauté avant une adhésion complète à celle-ci.

En effet, l’adhésion d’un pays tiers seulement au volet douanier de la 
Communauté prive ce pays de plusieurs droits politiques, y compris ceux rela-
tifs à l’adoption du tarif douanier commun. En d’autres termes, la Turquie n’a 
pas le droit de participer aux prises de décisions concernant la détermination 
du tarif douanier commun applicable sur le territoire douanier CE-Turquie. 

Cela parce que selon l’article 26 CE48, les droits du tarif douanier com-
mun sont fixés par le  Conseil sur proposition de la Commission qui s’inspire, 
selon l’article 27 CE49, de la nécessité de promouvoir les échanges commer 
ciaux entre les Etats membres et les pays tiers, de l’évolution des conditions 
de concurrence à l’intérieur de la Communauté, des nécessités d’approvi-

une institution incapable de gérer les relations entre les parties contractantes. Le fait 
qu’aucun autre organe n’est en mesure de remplacer le Conseil d’association fortifie la 
défaillance du système institutionnel. L’insuffisance des moyens d’action de la Com-
mission parlementaire mixte, l’absence d’une juridiction compétente dans l’ensemble de 
l’association et d’une institution comparable à la Commission européenne fait dépendre 
toute évolution dans l’association de la bonne volonté des parties, qui n’est sans doute 
pas suffisant pour atteindre les objectifs ambitieux prévus par l’accord d’Ankara. Le 
cadre institutionnel de l’association s’avère à la fin inefficace pour assurer le respect 
des dispositions des textes régissant les relations. Pour plus de développements sur le 
système institutionnel de l’association voir C. Z. PırıM, Un exemple d’association a la 
Communauté européenne : le cas de la Turquie, Thèse pour l’obtention du grade de doc-
teur en droit, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, 2010.

47 J. LEBULLENGER & C. RAPOPORT, op.cit., p. 247.
48 devenu article 31 depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
49 devenu article 32 depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
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sionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, de 
la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats 
membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une 
expansion de la consommation dans la Communauté. La Turquie, pays tiers 
à la Communauté, n’a pas de place dans ce schéma communautaire ce qui 
fait qu’elle n’a pas de droit de parole concernant le tarif douanier qu’elle doit 
appliquer dans les échanges qu’elle effectue avec les pays tiers. Il s’agit de 
l’une des conséquences les plus importantes de la mise en place d’une union 
douanière avec un Etat non membre de la Communauté. 

Or, l’octroi à un pays tiers d’un certain droit de parole dans les décisions 
communautaires ayant des effets directs sur ce pays tiers n’est pas une solu-
tion inappliquée par la Communauté. Une telle possibilité était prévue pour la 
Grèce par l’accord d’association d’Athènes50. En effet, le Protocole 10 annexé 
à ce dernier prévoyait que l’accord préalable du Conseil d’association CEE-
Grèce était nécessaire pour toute modification de plus de 20 % des taux ad 
valorem du tarif douanier commun pour le tabac, les raisins secs, les olives, 
la colophane et l’essence de térébenthine. De même, l’ouverture pour ces 
produits de contingents tarifaires dépassant certaines limites au bénéfice de 
pays non associés à la Communauté était subordonnée à l’accord du Conseil 
d’association. Les produits en cause qui représentaient plus de la moitié des 
exportations grecques au moment de la conclusion de l’accord d’Athènes ne 
pouvaient donc faire l’objet d’une décision unilatérale de la  Communauté51. 

50 C. lycourgos, L’Association avec union douanière : un mode de relations entre la CEE 
et les Etats tiers, op.cit., pp. 240-241. 

51 Selon le Protocole no : 10 de l’accord d’association d’Athènes concernant les modifica-
tions à apporter au tarif douanier commun :

 « 1. Jusqu’à la fin de la période de transition prévue à l’article 6 de l’accord d’asso-
ciation, l’accord préalable du Conseil d’association doit être obtenu pour toute modi-
fication de chaque taux du tarif douanier commun qui dépasse 20 % dans un sens ou 
dans l’autre des taux ad valorem en vigueur au 1er octobre 1960 concernant les produits 
suivants : 

 - tabac 
 - raisins secs 
 - olives 
 - colophane 
 - essence de térébenthine.
 2. En ce qui concerne le tabac, la procédure prévue ci-dessus s’applique également à 

toute modification de plus de 10 % des droits spécifiques minimum et maximum. 
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Il est sur ce point regrettable qu’une solution de nature similaire ne soit pas 
adoptée par la Turquie et la Communauté ; une telle solution aurait modéré 
le déséquilibre politique que l’on note dans la décision de l’union douanière.

Ensuite, l’adoption par la Turquie du tarif douanier commun peut générer 
certaines contraintes indirectes sur les relations extérieures de la Turquie. 

Tout d’abord, l’obligation par la Turquie d’appliquer le tarif douanier com-
mun de la Communauté empêche le pays associé d’appliquer, à certains pays 
auxquels il est politiquement et historiquement attaché, des tarifs plus favo-
rables. Cela risque, selon certains auteurs, de provoquer la réaction politique dé-
favorable de ces pays qui peuvent de ce fait, refuser d’accorder des concessions 
économiques et commerciales pour les échanges effectués avec la Turquie52. 

 3. Durant la période de transition prévue à l’article 6 de l’accord et en ce qui concerne 
les produits énumérés au paragraphe 1, l’accord préalable du Conseil d’association est 
nécessaire pour la suspension en tout ou en partie de la perception de droits ou pour 
l’ouverture de contingents tarifaires au profit de pays tiers non associés à la Commu-
nauté par un ou plusieurs Etats membres, dépassant annuellement pour l’ensemble de la 
Communauté les limites indiquées ci-dessous : 

 a) Pour le tabac, la quantité de 22.000 tonnes ; 
 b) Pour les autres produits, 15 % du volume des importations de la Communauté en pro-

venance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont 
disponibles. 

 En ce qui concerne la colophane et l’essence de térébenthine, le Conseil d’association 
autorise l’octroi des contingents tarifaires supérieurs aux quantités fixées à l’alinéa pré-
cédent si les conditions définies à l’article 25, paragraphe 1, du traité instituant la Com-
munauté sont remplies, compte tenu des quantités produites en Grèce et exportables vers 
la Communauté aux conditions normales du marché. 

 A la fin de la période de transition prévue à l’article 6 de l’accord, le Conseil d’associa-
tion peut décider si les dispositions du présent paragraphe doivent être maintenues ou 
modifiées. 

 4. Dans le cas où la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les cinq produits 
énumérés au paragraphe 1, la Grèce n’est pas traitée moins favorablement qu’un pays 
n’étant pas Partie à l’accord ».

  Voir à titre exemplaire, M. ÇaPar, « Özel Tüketim vergisi ve Türkiye uygulaması (La 
taxe spéciale de consommation et l’application en Turquie) », Sayıştay Dergisi,  jan-
vier-mars 2004, no : 52, pp. 121-134, p. 124 ;  C. Dura & H. aTık, op.cit., pp. 519-520 ; 
T. saral, « Yeni Kapitulasyonlar, Gümrük Birliği (Les nouvelles capitulations, l’Union 
douanière) », Mevzuat Dergisi, novembre 2004, année : 7, no : 83, disponible sur : http://
www.basarmevzuat.com/dergi/2004-11/a/05.htm.

52 C. Dura & H. aTık, Avrupa Birligi, Gumruk Birligi ve Turkiye (L’Union européenne, 
l’Union douanière et la Turquie), Ankara, Nobel Yayınları no : 164, 2007, pp. 518-519. 
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Ensuite, le tarif douanier commun de la Communauté constitue l’un des 
tarifs les plus bas dans le monde entier. Ainsi, la suppression des droits de 
douanes aux échanges avec la Communauté et l’application, à l’égard des 
pays tiers, des tarifs douaniers beaucoup plus bas que ceux appliqués avant 
la mise en place de l’union douanière cause une perte considérable dans les 
revenues douanières de l’Etat turc. 

Les pertes dans les revenues de l’Etat turc dues à l’adoption du tarif doua-
nier commun de la Communauté sont étudiées par plusieurs auteurs53. Parmi 
ces auteurs, les professeurs Cihan Dura et Hayriye Atik précisent que la sup-
pression des droits à l’importation et l’adoption par la Turquie du tarif doua-
nier commun causent une perte considérable de revenues pour la Turquie, 
de l’ordre d’environ 2,3 de milliards dollars par an54. Talat Saral considère 
l’adoption par la Turquie du bas tarif douanier commun comme le motif prin-
cipal du déficit commercial extérieur du pays55. 

Par ailleurs, la diminution des protections douanières pour un grand 
nombre de produits à l’égard des pays tiers se traduit pour la Turquie, par 
une augmentation des importations qui concurrencent des productions lo-
cales. Cela déséquilibre également la balance commerciale du pays associé. 
L’exemple du professeur Erol Manisalı est sur ce point intéressant. L’auteur 
précise que la Turquie qui était un pays producteur de bananes a commencé, 
depuis la mise en place de l’union douanière, à importer ce fruit de l’extérieur. 
« La situation est à un moment devenue tellement préoccupante que les im-

Ce danger ne nous semble pourtant pas être fréquemment réalisable étant donné le fait 
que le tarif douanier que la Communauté applique représente l’un des tarifs mondiaux les 
plus bas. 

53 Voir à titre exemplaire, M. ÇAPAR, « Özel Tüketim vergisi ve Türkiye uygulaması (La 
taxe spéciale de consommation et l’application en Turquie) », Sayıştay Dergisi,  janvier-
mars 2004, no : 52, pp. 121-134, p. 124 ;  C. DURA & H. ATıK, op.cit., pp. 519-520 ; T. 
SARAL, « Yeni Kapitulasyonlar, Gümrük Birliği (Les nouvelles capitulations, l’Union 
douanière) », Mevzuat Dergisi, novembre 2004, année : 7, no : 83, disponible sur : http://
www.basarmevzuat.com/dergi/2004-11/a/05.htm.

54 C. Dura & H. aTık, op.cit., pp. 519-520.
55 T. saral, op.cit. Pour un avis contraire voir H. soguk & E. uyanusTa, Gümrük Birliği’nin 

Türkiye Ekonomisine Etkileri (Les effets de l’union douanière sur l’économie de la Tur-
quie), İstanbul, İKV Yayınları, no : 179, 2004, pp. 29-30 et p. 39. Les auteurs précisent 
que les pertes dans les revenus de l’Etat turc dues à l’adoption du tarif douanier commun 
sont exagérées par les milieux turcs. Au contraire, selon les auteurs, l’adoption du bas 
tarif douanier commun de la Communauté permet à la Turquie de pouvoir importer des 
matières premières à des prix convenables dans plusieurs secteurs.
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portateurs turcs de bananes se sont plaints devant la Commission européenne 
contre le gouvernement turc qui a pris des mesures ayant pour but de protéger 
les producteurs locaux de bananes56 ». Force est donc d’en constater la dimen-
sion économique mais également politique.

2.2. Un regard critique à la reprise intégrale de l’acquis communautaire 
 dans le domaine commercial

La politique commerciale commune constitue un autre domaine où l’éta-
blissement de l’union douanière CE-Turquie avant l’intégration politique des 
parties contractantes suscite des problèmes non négligeables. Cela parce que 
le principe de l’harmonisation des politiques commerciales turque et com-
munautaire prévu par la décision de l’union douanière ne signifie autre chose 
que l’alignement de la politique commerciale turque sur celle communautaire. 

En effet, un schéma prévoyant l’application par deux différentes parties 
contractantes d’une politique commune devrait normalement impliquer l’éla-
boration collective de cette politique dans une institution commune57. Or, il 
n’en est pas de même dans l’association CE-Turquie. La politique commer-
ciale commune appliquée par la Turquie et la Communauté est une politique 
élaborée par les Etats membres de cette dernière. Par conséquent, la Turquie 
n’a pas le droit de vote concernant la politique commerciale qu’elle applique 
à l’égard des pays tiers. 

L’absence du droit de vote de la Turquie concernant l’élaboration de sa po-
litique extérieure commerciale suscite un problème essentiel de souveraineté58.

En effet, malgré l’union douanière et ses relations étroites, la Turquie 
reste un pays tiers à la Communauté. Cependant, la reprise intégrale de la 
politique commerciale de la Communauté diminue la capacité d’initiative et 
la marge de manœuvre de la Turquie en ce qui concerne ses propres relations 
commerciales extérieures. Etant un pays tiers à la CE, il se peut que les inté-
rêts ou préférences économiques et/ou politiques de la Turquie divergent de 
ceux communautaires. Or, l’article 16 de la décision 1/95 du Conseil d’asso-

56 E. Manısalı, Avrupa Çıkmazı (L’impasse européenne), İstanbul, Otopsi Yayınevi, 2001, 
p. 147.

57 C. lycourgos, L’Association avec union douanière : un mode de relations entre la CEE 
et les Etats tiers, op.cit., p. 326.

58 J. LEBULLENGER & C. RAPOPORT, op.cit., p. 254. 
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ciation ne permet pas au pays associé de faire des choix autres que ceux de la 
Communauté, ce qui constitue une  dépendance économique mais également 
politique de la Turquie envers son partenaire59.

L’obligation de s’aligner sur les accords préférentiels de la Communauté 
constitue le premier des piliers de cette dépendance. En effet, il s’agit d’une 
obligation assez lourde et la reprise par le pays associé de ces accords reste 
parfois inachevée. Cela parce que si la Turquie est obligée en vertu de l’article 
16 de la décision de l’union douanière, de s’aligner sur tous les accords pré-
férentiels que la Communauté conclut avec des pays tiers, ces derniers n’ont 
aucune obligation pour passer de tels accords avec la Turquie. En d’autres 
termes, « les avantages tarifaires accordées par l’UE s’applique automatique-
ment aux exportations industrielles des pays tiers concernés vers la Turquie 
mais la Turquie ne dispose d’aucune facilité particulière pour ses exportations 
vers ces pays tiers60 ». 

En effet, si dans les accords préférentiels que la Communauté conclut 
avec des pays tiers il existe une disposition concernant la Turquie, ces dis-
positions ne vont pas plus loin que des simples orientations et n’incombent 
aucune obligation sur le pays tiers de signer un accord préférentiel avec ce 
pays61. Il s’avère d’ailleurs que plusieurs pays sont très réticents en la matière. 
Le Mexique a déclaré qu’il n’envisageait pas de conclure un accord préféren-
tiel avec la Turquie ; l’Algérie, l’Ukraine, le Coré du Sud, l’Inde et la Russie 
essaient de décaler les négociations.

59 Selon Billion, « l’union douanière rend difficile l’adoption, pour la Turquie, de positions 
divergentes concernant les domaines de l’acquis communautaire, tels que la concurrence, 
l’investissement ou l’environnement, ce qui pose la question du degré d’autonomie dont 
dispose ce pays par rapport aux positions européennes ». D. Bıllıon, « La Turquie face aux 
défis économiques », intervention prononcée lors du colloque du 21 février 2006, Turquie-
Maghreb : les conditions du décollage économique, disponible sur : http://www.fondation-
res-publica.org/Turquie-Maghreb-les-conditions-du-decollage-economique_a23.html

60 D. Bıllıon, op.cit.
61 Voir à titre exemplaire, l’accord établissant une association entre la CE et ses Etats 

membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, op.cit. Cet accord qui est 
entré en vigueur le 1er mars 2005 prévoit que « la Communauté rappelle que, conformé-
ment à l’union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, 
à l’égard des pays non membres de la Communauté, de s’aligner sur le tarif douanier 
commun et progressivement, sur le régime de préférences douanière de la Communauté, 
en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d’avantages 
mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent le Chili à enta-
mer dès que possible des négociations avec la Turquie ».
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Il est clair qu’il est plus avantageux pour ces pays de ne pas conclure des 
accords préférentiels avec la Turquie puisque dans la situation actuelle, ils 
ont déjà la possibilité d’accéder au marché turc par le biais de l’union doua-
nière CE-Turquie. Or, les accords préférentiels que la Communauté conclut 
mais que la Turquie n’arrive pas à conclure en raison de l’objection des pays 
tiers concernés, constituent un poids lourd pour l’économie turque. Cela tout 
d’abord parce que la Turquie qui est tenue de s’aligner sur le régime de pré-
férences douanières de la Communauté, se voit obligée d’appliquer des droits 
réduits ou nuls pour les produits importés de ces pays alors que ces derniers 
ne font aucune réduction de droits pour les produits qu’ils importent de la 
Turquie. 

Ensuite, les produits que ces pays tiers exportent vers la Communauté en-
trent dans le territoire turc via le territoire communautaire en vertu de l’union 
douanière CE-Turquie et tous les droits de douane sont perçus par la Com-
munauté.

Dans ce contexte, une solution selon laquelle la Communauté assure la 
validité pour la Turquie de ses accords préférentiels existants et commence les 
négociations de nouveaux accords en même temps que son partenaire serait, 
à notre avis, plus adapté aux objectifs et à la logique de l’union douanière. 
L’inclusion de la Turquie dans le processus de négociation des accords préfé-
rentiels par lesquelles ce pays se trouve lié et la conclusion synchronique des-
dits accords par la Communauté et la Turquie qui forment un même territoire 
douanier, semblent être des solutions plus appropriées.

L’engagement de ne pas participer aux autres accords de libre échange 
constitue le deuxième pilier de la dépendance de la Turquie envers la Commu-
nauté. Sur ce deuxième point, la dépendance de la Turquie envers la Commu-
nauté s’est pour la première fois concrétisée lorsque la Turquie a déclaré son 
intention de créer progressivement une zone de libre échange de la Mer Noire. 
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Membre de la CEMN62, la Turquie attribuait une importance particulière à 
cette région et avait l’intention d’approfondir ses rapports avec les autres pays 
membres de l’organisation. Néanmoins, la Commission européenne s’est op-
posée à un tel approfondissement en précisant que « les pays de la région 
ont fait part de leur intention de créer une zone de libre échange de la Mer 
Noire. Cette question concerne directement l’UE puisque la Grèce, en tant que 
membre de l’UE et la Turquie, en tant que pays associé à la politique com-
merciale commune de l’UE par une union douanière, ne peuvent participer en  
leur nom propre à des accords de libre échange régionaux63 ».

La décision 1/95 du Conseil d’association touche donc à la souveraineté 
de la Turquie s’agissant de l’établissement des relations commerciales exté-
rieures64. Cette perte ou transfert de souveraineté est d’ailleurs sérieusement 
critiqué par certains auteurs et économistes de Turquie et est, de plus en plus, 
remis en cause dans les débats publics. Selon le professeur Erol Manisalı qui 
assimile la décision 1/95 du Conseil d’association à « un acte de tutelle », 
l’union douanière risque d’engendrer des conséquences graves pour le pays 
associé65. Selon Talat Saral, l’union douanière met une hypothèque sur la po-
litique commerciale de la Turquie et empêche le pays de pouvoir effectuer un 

62 L’Organisation de Coopération économique de la Mer Noire a été créée en 1992 sous 
la forme d’une coopération économique intergouvernementale de la Mer Noire et s’est 
transformée en organisation économique internationale le 1er mai 1999, date à laquelle 
les Statuts de l’Organisation, signés en juin 1998 à Yalta, sont entrés en vigueur. Douze 
pays (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Moldavie, Roumanie, 
Fédération de Russie, Serbie, Turquie et Ukraine) sont membres de l’Organisation 
qui a son siège à Istanbul. La coopération intergouvernementale dans le cadre de 
la CEMN est axée notamment sur les domaines suivants  : l’énergie, les transports, 
les télécommunications, le commerce, le développement économique, les questions 
bancaires et financières, la bonne gouvernance et la révision institutionnelle, la lutte 
contre le crime organisé, la protection de l’environnement, l’agriculture, la coopération 
dans le domaine de la santé, l’assistance dans les cas d’urgence, la recherche et la 
technologie, l’éducation, le tourisme, la culture, la facilitation du transport de produits et 
des formalités douanières, l’échange de données statistiques ainsi que la promotion des 
petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations voir le site de l’Organisation, 
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx.

63 Communication de la Commission européenne au Conseil, « Coopération dans la région 
de la Mer Noire : état de la situation cadre pour une action de l’UE visant à favoriser son 
développement ultérieur », COM (97) 597 final du 14 novembre 1997, Bruxelles, p. 7. 
Sur ce point voir J. lEBullEngEr & C. raPoPorT, op.cit.,  pp. 254-255.

64 J. lEBullEngEr & C. raPoPorT, op.cit., p. 254.
65 E. MANıSALı, op.cit., p. 105.
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commerce libre66. Selon Metin Aydoğan, la décision de l’union douanière est 
un acte de « semi- colonisation67 ». Les professeurs Cihan Dura et Hayriye 
Atik comparent la décision de l’union douanière aux privilèges dites de  « ca-
pitulations »68 accordées aux pays européens par l’Empire ottoman, privilèges 
considérés comme l’un des motifs politiques et économiques les plus impor-
tants de la disparition de l’Empire. Le professeur Rıdvan Karluk, quant à lui, 
analyse la décision de l’union douanière à la lumière du traité commercial de 
Balta Limanı, conclu en 1838 entre l’Empire ottoman et l’Angleterre69. Selon 
l’auteur, les dispositions de la décision de l’union douanière montrent une si-
militude remarquable avec les dispositions dudit traité70. En effet, ayant pour 
but de privilégier le commerce avec l’Angleterre, le traité de Balta Limanı 
supprimait, dans les échanges effectués entre les parties contractantes, tous les 
droits intérieurs, assurait aux sujets anglais la plus entière liberté d’acheter et 
de vendre dans toute l’étendue de l’Empire et stipulait l’abolition des mono-
poles d’Etat. Ainsi, il accordait des concessions douanières et des privilèges 
commerciaux importants à l’Angleterre. Cependant, le traité de Balta Limanı 
est considéré comme l’un des facteurs les plus importants ayant accéléré la 
décadence économique de l’Empire ottoman71. La  décision de l’union doua-
nière est donc assimilée par le professeur Rıdvan Karluk à l’un des symboles 
les plus frappants du déclin de l’Empire.

Il convient avant de finir de noter que les experts des administrations 
turques poursuivant les travaux d’intégration douanière avec la Communau-
té participent aux réunions de plusieurs comités techniques de la Commu-

66 T. SARAL, op.cit
67 M. ayDogan, Türkiye Üzerine Notlar 1923-2005  (Remarques sur la Turquie 1923-

2005), İzmir, Umay Yayınları, 2005, p. 159.
68 C. Dura & H. aTık, op.cit., p. 522. Pour un avis similaire voir M. ayDogan, Avrupa 

Birliği’nin Neresindeyiz ? Tanzimattan Gümrük Birliği’ne (Où sommes nous par rap-
port à l’Union européenne ? De Tanzimat (réformes ottomanes) à l’Union douanière, 
İstanbul, Kum Saati Yayınları, 2002, p. 129.

69 R. karluk, op.cit., pp. 937-949.
70 Une telle similitude est constatée également par Metin Aydoğan. M. AYDOGAN, Av-

rupa Birliği’nin Neresindeyiz ? Tanzimattan Gümrük Birliği’ne (Où sommes nous par 
rapport à l’Union européenne ? De Tanzimat (réformes ottomanes) à l’Union douanière, 
op.cit., pp. 18-26.

71 L’Empire ottoman a signé dans les années 1838-1841 des traités de nature similaire avec 
la France, la Suède, la Norvège, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et 
le Portugal. Ces traités ont renforcé le système de capitulations, ont affaiblit l’industrie 
ottomane et ont augmenté les dettes extérieures de l’Empire.
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nauté72. Cette participation résulte de la décision 1/95 du Conseil d’associa-
tion CE-Turquie qui prévoit que « dans les domaines d’intérêt direct pour le 
bon fonctionnement de l’union douanière, la Commission des Communautés 
européennes assure aux experts de la Turquie la participation la plus large 
possible à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement 
aux comités qui assistent la Commission des Communautés européennes dans 
l’exercice de ses compétences d’exécution. Ainsi, lors de l’élaboration de ses 
propositions, la Commission des Communautés européennes consulte les ex-
perts de la Turquie au même titre que les experts des Etats membres de la 
Communauté. Dans les cas où le Conseil de l’Union européenne est saisi 
conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Com-
mission des Communautés européennes communique au Conseil de l’Union 
européenne les vues des experts de la Turquie73 ». Ainsi, « les experts de la 
Turquie sont associés aux travaux de certains comités techniques qui assistent 
la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences d’exécution 
dans les domaines d’intérêt direct pour le fonctionnement de l’union doua-
nière lorsque cela est requis pour assurer le bon fonctionnement de l’union 
douanière74 ».

72 Les comités techniques auxquels les experts des administrations de l’Etat turc peuvent 
participer sont tels qu’ils sont énumérés par l’annexe 9 de la décision 1/95 : 

 - le Comité de la nomenclature, 
 - le Comité du code des douanes,
 - le Comité de la statistique du commerce extérieur. 
 Cependant, conformément à l’article 60 de la décision de l’union douanière qui dispose 

que la participation des experts turcs peut être étendue à d’autres comités, la liste a été 
élargie. Voir à titre exemplaire, la décision 6/95 du Conseil d’association CE-Turquie 
du 22 décembre 1995 relative à l’extension de la liste des comités visés à l’annexe 9 de 
la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, JOCE, L 35 du 13 février 1996,  
pp. 0050-0050. Cette décision a élargi la liste au comité textile, établi par les règle-
ments (CEE) no : 3030/93 et (CE) no : 517/94. Voir aussi la décision 2/1999 du Conseil 
d’association CE-Turquie du 8 mars 1999 relative à l’extension de la liste des comités 
visés à l’annexe 9 de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, JOCE, L 
72 du 18 mars 1999, p. 0036. Cette décision a élargie la liste en cause au comité, partie 
« Réglementations techniques », établi par la directive 83/189/CEE. Les fonctionnaires 
turcs participent aujourd’hui aux travaux d’environ d’une quinzaine de comités assistant 
la Commission européenne dans l’exercice de ses compétences en la matière. Pour la 
liste des comités aux travaux desquels participent les fonctionnaires turcs voir Avrupa 
Birligi’nde Komite Proseduru : Komitoloji (La procédure de comité dans l’Union euro-
péenne : Comitologie), IKV, pp. 4-7, disponible sur : http://www.ikv.org.tr/pdfs/f7e29638.
pdf. Voir aussi H. SOGUK & E. UYANUSTA, op.cit., p. 54. 

73 Article 59 de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie. 
74 Article 60 de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie.
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Certes, le droit des experts turcs de pouvoir participer aux travaux de cer-
tains comités techniques constitue un droit important pour la Turquie s’agis-
sant de son intégration douanière dans la Communauté. Cela tout d’abord 
parce que les comités techniques de la Commission européenne ont une im-
portance évidente dans la construction de la législation communautaire  ; la 
législation de la Communauté se construise essentiellement au sein de ces 
comités techniques75.

Ensuite, l’union douanière CE-Turquie est un cadre qui ne donne pas au 
pays associé le droit de vote concernant l’élaboration des politiques qu’il doit 
appliquer. La participation des experts turcs aux réunions de certains comi-
tés techniques apparaît donc comme l’unique moyen pour la Turquie de se 
prononcer sur les sujets relatifs à l’union douanière. En effet, par ce biais, la 
Turquie possède le droit de suivre l’adoption des dispositions qui construiront 
la future législation communautaire en matière douanière. Ainsi, la partici-
pation de la Turquie aux comités techniques de la Communauté lui permet 
de commencer, sans attendre l’adoption définitive des nouvelles mesures, ses 
travaux d’harmonisation de législation. De même, dans le cas où les disposi-
tions que la Communauté envisage d’adopter ne conviennent pas à la Turquie, 
cette dernière peut présenter, avant l’adoption de ces dispositions, ses avis 
contraires. 

Cependant, la participation de la Turquie aux travaux des comités tech-
niques reste insuffisante et ne change guère les données relatives à la perte de 
souveraineté de la Turquie engendrée par la décision de l’union douanière. 
Cela tout d’abord parce que selon les modalités de la participation des experts 
de la Turquie aux travaux des comités en cause, mises en place par la décision 
5/95 du Conseil d’association76, l’expert que la Turquie désigne parmi les 
membres de son administration exprime au sein du comité la position de son 
pays mais ne dispose pas du droit de vote ; sa position est consignée séparé-
ment77. Ainsi, l’expert turc concerné ne participe aux réunions des comités 
qu’en tant qu’observateur.

Ensuite, la Turquie participe, à l’heure actuelle, seulement aux réunions 
d’une quinzaine de comités techniques parmi les nombreux comités de la 

75 R. karluk, op.cit., p. 791.  
76 Décision 5/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, relative aux 

modalités de l’association des experts de la Turquie aux travaux de certains comités 
techniques, JOCE, L 035 du 13 février 1996, pp. 0049-0049.

77 Article premier de la décision 5/95 du Conseil d’association CE-Turquie.
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Commission européenne. Par ailleurs,  elle n’a pas le droit de participer aux 
réunions d’un comité spécial, dit de « Comité 133 », qui a cependant une 
fonction essentielle dans la coordination de la politique commerciale de la 
Communauté, politique applicable également par la Turquie en vertu de la 
décision de l’union douanière78. 

Toutes ces considérations démontrent que la décision de l’union doua-
nière qui, a priori, gère les relations économiques et commerciales entre la 
Turquie et la Communauté suscite des conséquences politiques indéniables 
pour le pays associé. Engagée d’aligner sa législation sur la législation doua-
nière, commerciale et financière et les accords préférentiels de la Commu-
nauté, la dépendance politique de la Turquie envers son partenaire trouve ici 
quelques solides arguments.

Cela n’est rien d’autre qu’un résultat logique de la participation d’un pays 
tiers à seulement l’un des mécanismes de la Communauté. En effet, l’union 
douanière ne constitue qu’un volet communautaire parmi d’autres. Si un pays 
tiers est inclus dans seulement l’un des volets du fonctionnement commu-
nautaire, force est de constater qu’il devient un pays géré par la totalité de 
ce système puisque le volet économique de l’intégration communautaire ne 
peut pas être considéré comme un volet complètement indépendant du volet 
politique79.

78 Ledit comité est appelé en référence à l’article 133 CE (devenu article 207 depuis l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne) qui prévoit que «  1. La politique commerciale com-
mune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modi-
fications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation 
des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense 
commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

 2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune, soumet 
des propositions au Conseil.

 3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales doivent être 
négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir 
les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce 
que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la 
Communauté. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un 
comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et dans le cadre des 
directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au 
comité spécial sur l’état d’avancement des négociations. Les dispositions pertinentes de 
l’article 300 sont applicables ». Ce comité spécial se réunit une fois par semaine. Les Etats 
membres et la Commission y expriment leurs points de vue, formulent des propositions, et 
prennent des décisions qui sont par la suite soumises pour accord au Conseil de l’UE.

79 E. Manısalı, op.cit., p. 126.
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Conclusion

Cet article essaie d’illustrer qu’une union douanière conçue comme une 
fin en soi ne peut pas constituer un cadre efficace pour gérer les relations de 
la Communauté avec un pays tiers. Ce constat est encore plus valable quand 
il s’agit d’un pays dont l’adhésion complète suscite des fortes réticences de la 
part des Etats membres de cette dernière. 

En effet, si rien n’est dit à haute voix, le cas de la Turquie illustre pour la 
première fois l’hypothèse d’une union douanière sans perspective d’adhésion. 
Il constitue donc le premier et pour l’instant l’unique cas d’association de la 
Communauté qui risque de concevoir l’union douanière comme une fin en soi 
et non pas comme un moyen pour réaliser l’objectif d’une intégration com-
plète entre les parties contractantes80.

Or, comme il a été indiqué plus haut, les textes régissant l’association 
turco-communautaire prévoient des rapprochements très étroits qui vont au-
delà d’une union douanière classique. Les dispositions prévoyant la réalisa-
tion de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d’établissement et de 
la libre circulation des services, l’élaboration d’une politique commerciale 
fondée sur des principes uniformes, l’adoption par la Turquie des règles com-
munautaires de la concurrence et l’harmonisation des politiques agricoles des 
deux parties s’expliquent par le futur en commun que prévoit l’accord d’asso-
ciation pour la Turquie et la Communauté ; sans perspective d’adhésion ces 
dispositions perdent leur raison d’être.

Cela parce que hormis les contraintes économiques rencontrées par le 
pays associé en raison de la confrontation avec les économies les plus déve-
loppées du monde, l’impossibilité pour le pays de participer à l’élaboration 
des politiques à appliquer fait de l’union douanière un cadre délicat. Engagée 
à reprendre une partie considérable de l’acquis communautaire dans plusieurs 
domaines et à aligner sa législation douanière et commerciale sur celle de son 
partenaire, la Turquie applique actuellement des politiques construites sans 
sa propre intervention. Ainsi, si le système établi par la décision de l’union 

80 Sur ce point voir principalement C. alToMonTE et al., Le partenariat privilégié, alterna-
tive à l’adhésion, Notes de la Fondation Robert Schuman, no: 38, Paris, 2006. Les aute-
urs proposent d’abandonner l’objectif final de l’association et suggèrent le maintien et 
le renforcement de l’union douanière existante entre la Turquie et la Communauté. Pour 
une analyse de la théorie dite de  « partenariat privilégié » voir C. Z. PırıM, op.cit.,  pp. 
478-491.
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douanière semble à première vue engendrer des conséquences économiques 
et commerciales, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un défi politique 
pour le pays associé, voir même un défi de souveraineté.

Les explications faites dans cet article à la lumière des théories des asso-
ciations, de la pratique communautaire des associations avec union douanière 
et du schéma établi par le droit de l’association turco-communautaire pour-
raient se traduire par une proposition de la révision et de la renégociation de 
la décision de l’union douanière CE-Turquie de façon à permettre une partici-
pation plus large du pays associé au système décisionnel. La conclusion syn-
chronique, par la Turquie et la Communauté, des accords préférentiels avec 
les pays tiers et l’inclusion, le plus possible, du pays associé dans le système 
institutionnel de l’union douanière pourraient, à titre exemplaire, améliorer le 
caractère asymétrique des relations actuelles.

Cependant, en raison des conséquences politiques qui s’imposent sur 
la souveraineté nationale turque, une révision même de l’union douanière 
risquerait de ne pas être suffisante pour assurer le respect des dispositions 
contractées et ce, surtout dans un cas où la perspective de l’adhésion de la 
Turquie dans l’UE serait écartée.

En effet, l’union douanière conçue en dehors d’une perspective d’adhé-
sion risque d’échouer. Cela tout d’abord parce qu’il s’agit d’un fondement 
provoquant des conséquences qui risquent de ne pas être assumées par le pays 
associé, si la perspective d’adhésion est écartée. Ensuite, le système institu-
tionnel de l’association ne dispose pas des moyens juridiques pour amener 
la Turquie à respecter les dispositions contractées. En d’autres termes, si une 
Turquie candidate à l’adhésion n’a pas d’autre choix que de respecter ses obli-
gations découlant des textes régissant l’association pour réaliser son objectif 
de rejoindre la Communauté, en cas d’absence d’une perspective d’adhésion, 
le système institutionnel de l’association ne serait pas capable de forcer le 
pays à respecter ses engagements provenant des accords conclus.

L’adhésion complète sinon le remplacement de l’union douanière par 
un autre fondement juridique, par exemple une zone de libre échange, nous 
semble être la solution la plus adaptée aux relations turco-communautaires. 
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Résumé 

La coopération financière et technique fait partie des « procédures par-
ticulières » qui caractérisent les accords d’association que la Communauté 
conclut avec les pays tiers sur le fondement de l’article 310 CE et constitue 
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** Faculté de Droit de l’Université de Bahçeşehir.



110 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                        Pirim

l’un des instruments les plus importants de réalisation des objectifs prévus 
par ces accords. Elle possède une importance encore plus accrue dans les 
associations fondées sur une union douanière. En effet, dans ce type d’asso-
ciation, l’Union contribue, par le biais de cet instrument, aux efforts de mo-
dernisation de l’économie, de renouvellement des structures et d’amélioration 
du niveau de vie de son associé et prépare ce dernier à une adhésion pleine 
et entière. La réussite d’une intégration complète entre les parties contrac-
tantes, l’objectif final des associations avec union douanière, est facilitée par 
le moyen de la coopération financière et technique.

Il en est de même pour l’association CE-Turquie établie en 1963 par 
l’accord d’association d’Ankara et régie, depuis 1995, par la décision 1/95 
du Conseil d’association CE-Turquie relative à la phase définitive de l’union 
douanière. 

La coopération financière se trouve même être au cœur de la phase défi-
nitive de l’association turco-communautaire puisque par l’entrée en vigueur 
de la décision 1/95 du Conseil d’association, la Turquie devient membre de 
l’union douanière de la Communauté sans devenir membre à part entière de 
cette dernière. Il s’agit d’un cheminement particulier ; la Turquie constitue, 
à l’heure actuelle, l’unique pays tiers membre de l’union douanière de la 
Communauté. Ce cheminement génère des difficultés et inconvénients écono-
miques auprès du pays associé. Ainsi, le soutien financier de la Communauté 
ne constitue pas pour la Turquie un simple avantage qui lui est accordé uni-
latéralement mais une compensation pour les obligations qu’elle assume en 
vertu de l’union douanière et un élément important du bon fonctionnement de 
l’association. En d’autres termes, les conséquences négatives du cadre établi 
tentent d’être diminuées par le biais d’un mécanisme de coopération. La coo-
pération établie entre la Turquie et la Communauté pendant la phase défini-
tive de l’union douanière n’est cependant pas optimale.

Mots Clés  : Association, Accord d’association d’Ankara, Communauté 
européenne, Coopération financière, Instrument d’aide de pré-adhésion, 
Phase définitive, Processus de Barcelone, MEDA, Turquie, Union douanière

Introduction

Les relations de la Turquie avec l’Europe communautaire sont régies 
depuis 1963 par un accord d’association, dit accord d’Ankara1. Conclu sur 

1 Accord créant une association entre la CEE et la Turquie, JOCE, no : 217 du 29 dé-
cembre 1964, pp. 3687-3688.
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le fondement de l’article 238 CEE2, l’accord d’association d’Ankara met en 
place une relation ambitieuse fondée sur la création progressive d’une union 
douanière et une perspective d’adhésion. Il constitue l’un des accords les plus 
étroits que la Communauté ait jamais conclu avec un Etat tiers. 

L’article 238 CEE prévoit que la Communauté peut « conclure avec un 
ou plusieurs Etats ou groupes d’Etats ou organisations internationales des 
accords créant une association caractérisée par des droits et obligations ré-
ciproques, des actions en commun et des procédures particulières ». Parmi 
les « procédures particulières » qui caractérisent les accords d’association 
fondés sur ledit article, la coopération financière et technique constitue l’un 
des instruments les plus importants de réalisation des objectifs prévus par ces 
accords.  En effet, par le biais de cet instrument, la Communauté contribue 
aux efforts de modernisation de l’économie, de renouvellement des structures 
et d’amélioration du niveau de vie de son associé. 

Dans le cas des associations avec union douanière qui constituent les as-
sociations les plus étroites de la Communauté, le rôle de la coopération finan-
cière et technique est encore plus important parce que le pays associé est pré-
paré, à l’aide de cet instrument, à une adhésion pleine et entière. La réussite 
d’une intégration complète entre les parties contractantes, l’objectif final des 
associations avec union douanière, est facilitée par le biais de la coopération 
financière et technique.

Dans ce contexte, les différents cas d’association de la Communauté 
avec les pays tiers montrent que le cadre juridique de la coopération et tech-
nique varie selon les différentes périodes des relations. Il en est de même en 
ce qui concerne l’association de la Turquie ; la coopération entre la Turquie 
et la Communauté se réalise, pendant les phases préparatoire3, transitoire4 et 
définitive5 de l’association, sur des fondements juridiques différents.

2 Article 310 CE, devenu article 217 depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
3 La phase préparatoire couvre les années 1964-1972 et a pour objectif de renforcer l’éco-

nomie de la Turquie et d’intensifier ses relations commerciales avec la Communauté.
4 La phase transitoire couvre les années 1973-1995 et vise à rapprocher les politiques 

économiques des parties et à préparer les fondements d’une future union douanière. La 
Turquie et la Communauté s’engagent à réaliser l’élimination progressive de tous les 
obstacles à la libre circulation des marchandises et des travailleurs et le rapprochement 
des politiques dans plusieurs domaines.

5 La phase définitive fondée sur une union douanière entre en vigueur le 31 décembre 1995 
par l’adoption de la décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie.
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Pendant la phase préparatoire, les modalités de l’aide financière accordée 
à la Turquie sont prévues par le premier protocole financier de l’association, 
annexé à l’accord d’Ankara6. 

S’agissant de la phase transitoire, aucune disposition n’est prévue par 
l’accord d’association en matière de la coopération financière et technique ; 
le principe du renforcement de l’économie turque « avec l’aide de la Commu-
nauté »7 et le protocole financier annexé à l’accord d’Ankara ne concernent 
que la phase préparatoire de l’association.

L’unique disposition à qui nous pouvons faire référence concernant la 
coopération financière et technique en dehors de la phase préparatoire se 
trouve dans le préambule de l’accord d’Ankara. En y parlant des « problèmes 
particuliers que pose le développement de l’économie turque » et de « la né-
cessité d’accorder une aide économique à la Turquie pendant une période dé-
terminée », le principe de l’octroie d’une aide communautaire au pays associé 
est ainsi mis en place par l’accord d’association d’une manière peu contrai-
gnante. Les modalités de l’aide économique mentionnée ne sont pas prévues 
par l’accord lui-même. 

Cependant, la coopération financière et technique continue à être régie 
pendant la phase transitoire par le biais des protocoles financiers qui prévoient 
en faveur du pays associé un système d’aide, basé sur l’octroi de la BEI, des 

6 Le montant de l’aide accordée à la Turquie était fixé, selon l’article 2 du Protocole fi-
nancier, à 175 millions d’unités de compte (la valeur d’une unité de compte était de 
0,88867088 grammes d’or fin qui revenait, en pratique, à un dollar américain). La Tur-
quie a utilisé la totalité du montant qui lui était attribué au cours de la phase préparatoire. 
Avrupa Birliği ve Türkiye AB İlişkileri (L’Union européenne et les relations Turquie-
UE), Ankara, DPT, 2004, p. 33. L’aide communautaire a été répartie entre le secteur agri-
cole, le secteur industriel, le secteur de transports et le secteur de l’énergie. 39,49 % de 
l’aide a été utilisé pour les projets d’investissement dans le secteur industriel (mécanique, 
ciment, papeterie, chimie, textiles, etc.) contre 34,23 % consacré aux projets du secteur 
de l’énergie et surtout aux barrages hydroélectriques (Barrages de Keban, de Kovada II 
et de Gökçekaya). 17,71 % de l’aide a été employé pour le secteur de transports et 8,57 
% pour l’aménagement agricole. Pour une répartition détaillée de l’aide financière entre 
les différents projets publics et privés voir  M. Gençkol, Avrupa Birliği Mali İşbirliği 
Politikaları ve Türkiye (Les politiques de coopération financière de l’Union européenne 
et la Turquie), Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın no  : 2679, 
2003, pp. 156-157, tableau no : 48. L’ouvrage est disponible sur : http://ekutup.dpt.gov.tr/
ab/genckolm/malipoli.pdf.

7 Article 3 de l’accord d’association.



113

prêts à conditions normales du marché sur ses ressources propres ou des prêts 
à conditions spéciales, financés par le budget communautaire qu’elle octroie 
sur mandat de la Communauté.

Dans ce contexte, la Turquie et la Communauté concluent, en même 
temps que le Protocole additionnel8, un protocole financier fixant le mon-
tant, les conditions et les modalités d’utilisation de l’aide économique que la 
Communauté accorde à la Turquie pendant la première période de la phase 
transitoire de l’association9. Le protocole financier part de l’idée que « dans 
le cadre de l’association entre la CEE et la Turquie, la Communauté parti-
cipe, dans les conditions indiquées au présent protocole, aux mesures propres 
à promouvoir le développement de la Turquie, par un effort complémentaire 
de celui accomplie par ce pays10 ». Ledit protocole constitue le deuxième 
protocole financier de l’association CEE-Turquie et le premier de la phase 
transitoire ; il couvre les années 1971-1977. 

A la suite de l’expiration dudit protocole, la Turquie et la Communauté 
concluent, le 12 mai 1977, un troisième protocole financier11 instaurant une 
aide de 310 millions d’unité de compte, dont 90 millions sous forme de prêts 
de la BEI accordés sur les ressources propres12 et 220 millions sous forme de 
prêts à conditions spéciales. Le protocole qui entre en vigueur le 1er mai 1979 
couvre les années 1979-1982. 

Par la suite, un quatrième protocole financier est conclu pour la période 
de 1982-1986 mais il se voit bloqué par la Communauté13. 

8 Le Protocole additionnel fait entrer les parties dans la phase transitoire de l’association. 
Il prévoit des dispositions techniques et détaillées concernant les conditions, modalités et 
rythmes de réalisation de ladite phase et concrétise le schéma mis en place par l’accord 
d’association d’Ankara. Il constitue, de ce fait, le texte d’application de cet accord qui est 
un accord cadre. Le Protocole additionnel fait donc partie intégrante de l’accord d’asso-
ciation et possède la même valeur juridique que ce dernier.

9 Protocole additionnel et protocole financier, signés le 23 novembre 1970 et entrés en 
vigueur le 1er janvier 1973, JOCE, L 293 du 29 décembre 1972, pp. 0004-0056.

10 Article 1er du protocole financier.
11 Troisième protocole financier entre la Communauté économique européenne et la Tur-

quie, JOCE, L 67 du 17 mars 1979.
12 Sur ces 90 millions d’Ecus, 60 millions sont octroyés à des projets industriels du secteur 

privé et 30 millions au secteur public. M. Gençkol, op.cit., p. 159.
13 La coopération financière entre la Turquie et la Communauté se voit bloquée en raison du 

coup d’Etat militaire de 1980 qui gèle le régime d’association. Le retour de la Turquie à 
la démocratie parlementaire en 1983 ne modifie pas les données relatives à l’aide écono-
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Tout cela pour dire que hormis les aides spéciales que la Communauté a 
octroyées à la  Turquie en raison des contextes économiques exceptionnels14, 
les protocoles financiers constituent la base juridique de la coopération finan-
cière et technique menée pendant la phase transitoire de l’association15. Ces 
protocoles soutiennent les politiques économiques qui visent l’ajustement de 
l’économie turque et son harmonisation avec celle de la Communauté et sont 
destinés à contribuer, à la réalisation de l’objectif du Protocole additionnel 
régissant la phase transitoire, à savoir la préparation de la Turquie à une future 
union douanière. En vertu de ces protocoles financiers, la Turquie bénéficie 
jusqu’à l’entrée en vigueur de l’union douanière d’un montant total de 827 
millions d’Ecus dont 752 millions de la part de la BEI et 75 millions des res-
sources budgétaires de la Communauté16.

mique communautaire et ce, en raison du veto grec persistant. Finalement, le quatrième 
protocole financier n’arrive jamais à entrer en vigueur et la Turquie ne bénéficie pas du 
montant global de ce protocole qui était fixé à 600 millions d’Ecus, dont 225 millions 
sous forme de prêts de la BEI à des conditions normales, 235 millions de prêts à condi-
tions spéciales et environ 50 millions sous forme de dons.

14 La Turquie se voit accordée entre les années 1988-1992 des aides communautaires spé-
ciales - d’un montant de 29 millions d’Ecus - destinées à soutenir la réalisation de cer-
tains projets spécifiques (relatifs à la protection de l’environnement, au renforcement des 
relations d’association entre la Communauté et la Turquie, à la lutte contre le paludisme, 
etc.) et d’une aide spéciale destinée à diminuer les effets négatifs de la crise du Golfe. 
Une aide communautaire de 175 millions d’Ecus est accordée à la Turquie sous forme 
de crédit et sur la base du règlement no : 3557/90 du Conseil du 4 décembre 1990 relatif 
à l’assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise 
du Golfe, JOCE, L 347 du 12 décembre 1990, pp. 0001-0002.

15 La gestion de la coopération financière et technique par le biais des protocoles financiers 
n’est pas un principe propre au cas turc. Il en est de même dans les autres associations 
de la Communauté fondées sur une union douanière ; la Grèce, Chypre et Malte reçoi-
vent des aides économiques communautaires en vertu des protocoles financiers qu’ils 
concluent avec la Communauté pendant les différentes phases de leur association.

16 Le montant total de l’aide prévu pour la Turquie jusqu’à la mise en place de l’union 
douanière est normalement de 1.433 millions d’euros. Cependant, la Turquie ne bénéfi-
cie que d’un montant de 827 millions d’Ecus à cause des blocages politiques survenus 
pendant la phase transitoire. L’aide obtenu par la Turquie lors de cette phase est utilisée 
dans des secteurs différents : 33 % dans le secteur industriel et agricole, 52 % dans le 
secteur d’énergie et 14 % dans le secteur d’infrastructure et de transport. Pour plus de 
développements voir  R. KARLUK, Avrupa Birliği ve Türkiye (L’Union européenne et 
la Turquie), İstanbul, Beta Yayınları, 2005, pp. 757-760.
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Les données relatives à la base juridique de la coopération menée entre la 
Turquie et la Communauté changent pendant la phase définitive de l’associa-
tion. A la suite de l’entrée en vigueur de la décision 1/95 du Conseil d’asso-
ciation CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place définitive 
de l’union douanière17, la coopération non seulement financière mais aussi 
sectorielle et institutionnelle est placée au cœur de l’association. En effet, à 
partir de cette date, les parties essaient d’instaurer un dialogue politique et de 
renforcer la coopération sectorielle, institutionnelle et financière par le biais 
des moyens de l’association (I). 

Après l’échec de cette tentative, les possibilités d’une coopération sont 
recherchées en dehors du système de l’association (II). 

La coopération suit donc un chemin flottant à partir de l’établissement de 
l’union douanière.

I. La tentative de l’instauration d’un dialogue politique par le biais 
 des moyens de l’association : la résolution du 6 mars 199518

Les traits généraux de l’union douanière CE-Turquie sont mis en place 
lors de la 36ème session du Conseil d’association. En effet, le Conseil d’asso-
ciation CE-Turquie du 6 mars 1995 consacre cette session à la réalisation de 
l’union douanière entre la Turquie et la Communauté et adopte une décision 
arrêtant les conditions de fonctionnement de cette union. Parallèlement aux 
modalités de fonctionnement de l’union douanière, une résolution sur le déve-
loppement des autres volets de l’association est également adoptée. 

Par le biais de ladite résolution un outil est mis à disposition de l’union 
douanière  : la coopération entre les parties contractantes. La Communauté 
déclare, lors de cette réunion, la reprise de la coopération financière avec la 
Turquie qui est longtemps resté bloquée pendant la phase transitoire. 

La résolution du 6 mars 1995 est un texte ambitieux prévoyant l’établis-
sement pendant la phase définitive, d’une coopération étroite entre la Turquie 

17 Décision 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995, relative à la 
mise en place de la phase définitive de l’union douanière, JOCE, L 35 du 13 février 1996, 
pp. 0001-0047.

18 36ème Session du Conseil d’association CE-Turquie, Press releases, PRES/95/78, 6 mars 
1995. 
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et la Communauté (A). Cependant, la mise en œuvre de cette coopération se 
voit échouer pour des motifs classiques de blocage des relations turco-com-
munautaires (B).

A) Une coopération ambitieuse fondée sur plusieurs volets

La résolution du 6 mars 1995 qui établit les principes de la coopération 
entre la Turquie et la Communauté pendant la dernière phase de l’association, 
prévoit le développement de plusieurs volets des relations existantes. Elle a 
pour objectif d’aider le pays associé à pouvoir réaliser ses engagements en 
vertu de la décision 1/95 du Conseil d’association, adapter son industrie aux 
conditions du nouveau marché de concurrence et restructurer son économie. 
La coopération prévue est sectorielle, institutionnelle, politique et financière.

S’agissant de la coopération sectorielle, le Conseil d’association CE-
Turquie planifie le développement des relations dans plusieurs domaines  : 
une meilleure coopération industrielle, agricole, environnementale et cultu-
relle est envisagée. La Turquie et la Communauté s’engagent à mieux colla-
borer en matière des réseaux transeuropéens, d’énergie, de transports, de télé-
communication, de science et statistiques, des questions relevant de la justice 
et des affaires intérieures, de protection du consommateur, d’information et 
communication19.

En ce qui concerne le domaine institutionnel, une forte 
coopération entre les parties est sollicitée afin de renfor-
cer le cadre institutionnel de l’association. La résolution prévoit  
« le renforcement du cadre institutionnel de l’association par l’organisation de re-
lations consultatives entre la Turquie et l’UE, en priorité sur des sujets de dimension  
transeuropéenne20 ».

L’importance de la résolution réside sur ce point dans la revendication 
du Conseil d’association d’instaurer un dialogue politique entre les parties 
concernant tous les sujets d’intérêt commun entre l’UE et la Turquie. Il pré-
voit l’approfondissement du dialogue politique à différents niveaux : le pré-
sident  du Conseil européen, les ministres, les hauts fonctionnaires et les re-
présentants du gouvernement turc sont invités à se réunir périodiquement21. 
Si l’objectif de ces réunions n’est pas clairement précisé par la résolution, la 
multiplicité des domaines sensibles pour les relations turco-communautaires 

19 Résolution du Conseil d’association CE-Turquie du 6 mars 1995, point 2.
20 Ibid.
21 Ibid.
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nous amène à constater qu’elles ont pour but de diminuer l’incompréhension 
existante entre les parties contractantes concernant plusieurs aspects de leurs 
relations22.

Enfin, la résolution comprend une déclaration de la Communauté dans la-
quelle cette dernière se dit favorable à une reprise de sa coopération financière 
avec la Turquie. La déclaration indique en effet que « pour adapter son secteur 
industriel à la nouvelle situation de concurrence créée par l’union douanière et 
moderniser les infrastructures la reliant à l’UE  (transports routiers, ports, aé-
roports, voies ferroviaires, télécommunications et électricité), ainsi que pour 
réduire l’écart entre son économie et celle de la Communauté, la Turquie 
aura besoin de ressources financières importantes, notamment de prêts à long 
terme et d’une assistance technique. A cet effet, la Communauté reprendra sa 
coopération financière avec la Turquie avant l’entrée en vigueur de l’union 
douanière et en arrêtera les modalités au cours du premier semestre 199523 ».

Les ressources de l’assistance financière de la Communauté sont indi-
quées par la déclaration elle-même24. En effet, après l’établissement de l’union 
douanière, la coopération avec la Turquie se fondera sur :

- des ressources budgétaires substantielles (375 millions d’écus) qui 
seront affectées à la Turquie pour une période de cinq ans débutant 
en 1996,

- des ressources de la nouvelle politique méditerranéenne pour 1992-
199625,

- des prêts supplémentaires de la BEI pour une durée de cinq ans à 
partir de 1996, afin d’accroître la compétitivité de l’économie turque 
à la suite de l’entrée en vigueur de l’union douanière,

- des facilités de financement reconnues pour tous les pays méditerra-
néens26.

Par ailleurs, « à la demande de la Turquie et dans des cas où elle en au-
rait particulièrement besoin, la Communauté pourrait examiner, en coordina-

22 G. le Guillou, L’Union européenne et la Turquie, Paris, Ed. Apogée, 1999, p. 54.
23 Résolution du Conseil d’association CE-Turquie du 6 mars 1995, point 3.
24 Ibid.
25 Sous forme de prêts de la BEI et dans un but de financer les projets d’infrastructure dans 

les domaines de l’environnement, de l’énergie, des transports et des télécommunications 
(300 à 400 millions d’Ecus) en fonction de la qualité des projets.

26 Sous formes de ressources budgétaires et prêts de la BEI.
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tion avec les institutions financières internationales et compte tenu de toutes 
les ressources disponibles, la possibilité d’octroyer, à titre exceptionnel, une 
assistance financière macro-économique supplémentaire à moyen terme, qui 
serait liée à l’exécution de programmes approuvés par le FMI27 ».

L’établissement d’une meilleure compréhension mutuelle entre la Turquie 
et la Communauté, l’amélioration du système institutionnel de l’association 
et le renforcement par un soutien financier de la capacité du pays associé 
d’assumer ses obligations découlant de l’union douanière constituent ainsi les 
objectifs essentiels de la résolution du Conseil d’association du 6 mars 1995. 

B) Une coopération non aboutie

Il ressort de la résolution du 6 mars 1995 que « la coopération » est l’outil 
principal de la mise en œuvre de la dernière phase de l’association CE-Tur-
quie quelle que soit sa nature ; politique, sectorielle, financière ou technique. 
Or, les circonstances et évènements qui se produisent après l’entrée en vi-
gueur de l’union douanière empêchent la réussite des objectifs souhaités par 
les parties et font de la coopération un outil inefficace28. 

En janvier 1996, se produit une crise importante entre la Turquie et la 
Grèce concernant la souveraineté des îlots Kardak de la mer Egée29. Il s’agit 
par ailleurs d’une période où l’UE refuse de reconnaître la vocation de son 
partenaire à y adhérer alors qu’elle déclenche les négociations d’adhésion 
avec Chypre30.

Dans ce contexte politique tendu, les modalités de coopération prévues 
par la résolution du 6 mars 1995 pour la dernière phase de l’association se 
voient échouer. En ce qui concerne la coopération institutionnelle, les ren-

27 Résolution du Conseil d’association CE-Turquie du 6 mars 1995, point 3.
28 Pour ces évènements voir G. le Guillou, op.cit., p. 56.
29 Pour un certain nombre d’îles et d’îlots de la mer Egée, aucun statut n’est fixé par un 

accord international existant. De ce fait, la Turquie, successeur de l’Empire ottoman, 
les déclare « territoires turcs ». Or, selon la Grèce, le statut de Kardak (Imia en grec) 
est clairement spécifié par des traités internationaux : la Turquie cède le Dodécanèse à 
l’Italie par l’article 15 du traité de Lausanne de 1923 ; un second accord qui porte sur le 
Dodécanèse cite les îlots Kardak du côté italien. Cependant, ledit accord n’a jamais été 
ratifié par la Turquie, ce qui empêche, selon la thèse turque, son entrée en vigueur. Ce 
litige amène les forces navales turques et grecques à se concentrer dans la région. La nuit 
du 30 au 31 janvier, les commandos turcs débarquent sur l’îlot. La crise aboutit à un statu 
quo ante mais les revendications turques et grecques continuent à exister. G. Bertrand, 
Le conflit helléno-turc, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003, pp. 48-49.

30 G. le Guillou, op.cit., p. 56.
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contres prévues deviennent impossibles à réaliser31 ; la coopération sectorielle 
n’est pas mise en œuvre ; l’objectif d’instaurer un fort dialogue politique entre 
les parties est manqué. 

De même, s’agissant de la coopération financière, les principes mis en 
place ne sont pas appliqués. En effet, le montant total de l’aide financière 
que la Communauté avait prévu pour la Turquie entre les années 1996-1999 
était de 2.800 millions d’euros sous formes de dons et de crédits ; ce montant 
était prévu sur la base des différentes ressources que nous avons précédem-
ment indiquées. Or, la somme précisée qui ne couvre d’ailleurs même pas 
la perte annuelle des taxes douanières de la Turquie due à l’entrée dans une 
union douanière avec la Communauté32, n’est pas utilisée dans son intégralité 
à cause des blocages et restrictions provenant de la Communauté. La Turquie 
ne bénéficie que d’un montant total de 920,9 millions d’euros  ; le reste de 
l’aide initialement prévue est bloqué33. Le montant de l’aide financière de 
375 millions d’euros dont l’octroi était prévu sur la base des ressources bud-
gétaires de la Communauté afin de renforcer le fonctionnement de l’union 
douanière n’entrera jamais en vigueur à cause du veto de la Grèce. De même, 
le montant de l’aide financière de 750 millions d’euros prévue sur la base des 
ressources de la BEI afin d’augmenter la compétitivité de l’économie turque 
n’est jamais versé.

En bref, un regard théorique vers l’assistance communautaire financière 
accordée à la Turquie à la suite de l’établissement de l’union douanière montre 
d’un côté que les montants des sommes allouées ne sont pas à l’échelle des 
besoins de ce pays. Un regard à la pratique de la coopération montre d’un 
autre côté que la mise en œuvre de ces aides connaît plusieurs difficultés et 
blocages34. 

31 La Grèce pose comme condition préalable à sa participation au Conseil d’association, 
une reconnaissance par la Turquie de ses droits en mer Egée. Idem, p. 55.

32 Cette somme était estimée à 2,5-3 milliards de dollars. K. TUGEN, « L’adhésion de la 
Turquie à l’Union européenne dans le cadre de nouvelles évolutions », in M. DROUET 
& X. RICHET (dir.), Vers l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe du Sud-Est, 
Rennes, PUR, 2007, pp. 229-241, p. 234.

33 M. GENÇKOL, op.cit., p. 163, tableau no: 52.
34 La paralysie de tous les volets de la coopération CE-Turquie n’est pas sans répercussions 

sur la capacité de la Turquie d’assumer ses obligations provenant du droit de l’associa-
tion. Surtout le blocage que la coopération financière connaît tout au début de la phase 
définitive de l’union douanière a des conséquences lourdes sur l’économie du pays as-
socié qui vient d’affronter une forte concurrence par l’entrée dans une union douanière 
avec la Communauté. 
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II. L’établissement d’une coopération politique et financière en 
 dehors du système de l’association

A la suite de l’insuccès de la coopération prévue entre la Turquie et la Com-
munauté par les instruments de l’association, un autre piste vient au secours des 
partenaires leur proposant un nouveau cadre et donc une nouvelle possibilité 
d’établir un dialogue renforcé et une coopération financière étroite: le dialogue 
politique entre la Turquie et la Communauté essaye d’être mis en place par le 
biais du processus partenarial de Barcelone. Il s’agit néanmoins d’un processus 
inadapté au cas particulier de la Turquie, pays membre de l’union douanière 
mais non membre de l’UE (A). A la suite de la reconnaissance officielle de la 
candidature d’adhésion turque, le partenariat laisse sa place, pour ce qui est de 
la coopération financière, à la stratégie de pré-adhésion (B).

A) La mise en place d’un dialogue politique par le biais du processus 
 partenarial de Barcelone : un processus inadapté au cas 
 particulier de la Turquie35

A la suite de l’échec de la résolution du Conseil d’association CE-Tur-
quie qui met en place les grandes lignes de la coopération entre les parties 
pendant l’union douanière, la Communauté inclut la Turquie dans le proces-
sus de Barcelone qu’elle lance en novembre 1995. Faisant suite aux orienta-
tions déjà définies par les Conseils européens de Lisbonne de juin 1992, de 
Corfou de juin 1994 et de Essen de décembre 1994 et aux propositions de la 
Commission, l’UE décide lors de la Conférence de Barcelone des 27 et 28 
novembre 1995, d’établir un nouveau cadre pour ses relations avec les pays du 
bassin méditerranéen. Elle met en place une perspective de partenariat dans 
laquelle la Turquie, Chypre et Malte36 se voient inclus parallèlement à l’Al-
gérie, l’Egypte, l’Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et 
l’Autorité palestinienne. 

35 Sur ce point voir G. le Guillou, op.cit., pp. 58-61. L’auteur parle lui aussi de « l’inadap-
tation du processus de Barcelone » au cas turc. 

36 Si au moment du lancement du projet, Chypre et Malte étaient inclus dans le processus de 
Barcelone, en 2004 ils sont devenus membres à part entière de l’UE. La Turquie est donc 
aujourd’hui l’unique pays lié à la Communauté par une union douanière et par une pers-
pective d’adhésion mais inclu dans le partenariat euro-méditerranéen. Il faut également 
savoir que Chypre et Malte, malgré leur éligibilité, n’ont jamais bénéficié de l’instrument 
financier du partenariat en raison de leur niveau de développement et de revenu par habi-
tant. Cependant, ils ont bénéficié des aides bilatérales de la part de la Communauté dans 
le cadre des stratégies d’adhésion mises en place pour ces deux pays.
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L’inclusion de la Turquie dans le processus se justifie difficilement eu 
égard aux dimensions politiques (1) et économiques (2) des rapports turco-
communautaires. 

1- Un processus inadapté en raison des motifs politiques

La plupart des objectifs du processus de Barcelone fait partie des sensi-
bilités de la Turquie et pourrait justifier d’un certain point de vue, l’inclusion 
de ce pays dans le partenariat euro-méditerranéen : renforcer la stabilité po-
litique et la démocratie dans un espace commun de paix et de sécurité; créer 
une zone de prospérité économique partagée ; soutenir la création d’une zone 
de libre-échange entre l’UE et les partenaires méditerranéens jusqu’à l’année 
2010 ; établir des liens étroits entre les peuples de ces pays par l’intermédiaire 
de partenariats culturels, sociaux et humains37. En effet, il serait même diffi-
cile d’envisager la réalisation des objectifs du partenariat euro-méditerranéen 
et surtout celle de créer un espace commun de paix et de sécurité sans la 
contribution de la Turquie dont le rôle accru dans la zone méditerranéenne est 
difficilement contestable. 

Cependant, il n’en est pas de même du point de vue des relations bilaté-
rales CE-Turquie. L’inclusion de ce pays dans le partenariat euro-méditerra-
néen revêt une certaine confusion ; le bienfait de cette inclusion demeure par 
ailleurs discutable. 

Cela tout d’abord parce que l’instauration et la mise en œuvre du dialogue 
entre la Turquie et la Communauté nécessitent un temps dédié uniquement 
aux aspects et problèmes relatifs à l’association CE-Turquie. En effet, étant 
liée l’une à l’autre par une union douanière, les deux parties ne peuvent pas 
établir une coopération politique étroite dans le cadre d’un partenariat mul-
tilatéral comprenant des pays qui n’ont pas avec la Communauté, les mêmes 
liens que la Turquie. Autrement dit, le développement de la coopération bi-
latérale entre la Turquie et la Communauté ne peut pas être réalisé dans le 
cadre d’un programme multilatéral ayant pour objectif le développement de 
la coopération régionale  ; ni la sensibilité des sujets relatifs à l’association 
CE-Turquie ni l’état évolué et la dimension des relations politiques entamées 
entre les deux associés ne le permettraient. En effet, si les objectifs de l’ac-
cord d’association d’Ankara correspondent à certains objectifs du partenariat 

37 Objectifs énoncés lors de la Conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 
1995. « Déclaration de Barcelone et programme de travail », Bulletin de l’UE, novembre 
1995, no : 11.
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euro-méditerranéen, force est de constater qu’ils dépassent largement ces der-
niers en envisageant une future intégration complète de la Turquie dans la 
Communauté38. 

Ensuite, la place politique de la Turquie autour de la table du partenariat 
euro-méditerranéen reste incertaine. Cela parce que si ce pays ne fait pas partie 
des Etats membres de l’UE, il se trouve cependant au dessus des autres pays 
méditerranéens en raison du fort lien qui l’attache à son partenaire, à savoir 
l’union douanière39. La pratique montre d’ailleurs que les turcs étant conscients 
de ces constats et se considérant comme « primus inter pares » dans le proces-
sus partenarial, ne cachent pas leur volonté de changer de statut et de devenir 
« observateur »40.

38 L’intérêt manifesté par l’Europe pour son pourtour méditerranéen est expliqué par Ab-
delwahab Biad par une perception de risques pour la sécurité et la stabilité de l’Europe : 
« […] les Occidentaux ont identifié de nouveaux risques « multidimensionnels » et « 
multidirectionnels » qui prendraient leurs sources principalement au Sud sous forme de 
prolifération des armes de destruction massives, de pressions migratoires, de terrorisme 
et d’islamisme ». La nécessité d’un dialogue global s’explique donc par « la distanciation 
croissante entre les deux rives de la Méditerranée en termes de niveau de développement 
et de perceptions mutuelles ». A. Biad, « La dimension humaine de la sécurité dans le 
partenariat euro-méditerranéen », in M.-F. laBouz (dir.), Partenariat de l’UE avec les 
pays tiers : conflits et convergences, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 73-87, p. 73. Si le rôle 
que la Turquie peut jouer dans la réalisation de ce dialogue serait difficilement discutab-
le, force est de constater que l’association CE-Turquie a des objectifs allant bien au-delà 
des objectifs du partenariat euro-méditérranéen.

39 Pour un avis similaire voir G. le Guillou, op.cit., pp. 60-61. Voir aussi M. Y. tinar, « 
Toplantı Sonuç Raporu (Rapport conclusif) », in Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve 
Türkiye (La Turquie et la politique méditerranéenne de l’Union européenne), İstanbul, 
Friedrich Ebert Stiftung Vakfı, 1998, pp. 32-60, p. 56. De même, selon Halis Akder, le 
cas de la Turquie ne convient pas, depuis la mise en place de l’union douanière, à la ges-
tion des relations turco-communautaires par le biais du partenariat euro-méditerranéen de 
l’UE. H. akder,     « Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası : Nedenleri, hedefleri, araçla-
rı ve Türkiye’nin AB’nin Akdeniz Politikası’ndaki yeri (La politique méditerranéenne de 
l’Union européenne : motifs, objectifs, moyens et la place de la Turquie dans la politique 
méditerranéenne de l’UE) », in Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası ve Türkiye (La Tur-
quie et la politique méditerranéenne de l’Union européenne), op.cit., pp. 5-29, p. 6.

40 L’entretien réalisé avec M. Francisco Gómez Martos, Administrateur principal du 
Service des Relations bilatérales de la Direction des Relations avec les Parlements 
nationaux du Parlement européen. Sur le manque d’enthousiasme de la Turquie pour 
le processus euro-méditerranéen voir aussi M. emerson & N. tocci,  “Turkey as a 
Bridgehead and Spearhead-Integrating EU and Turkish Foreign Policy”, EU-Turkey 
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2- Un processus inadapté en raison des motifs économiques

L’inclusion de la Turquie dans le partenariat euro-méditerranéen s’avère 
problématique également du point de vue économique. Sur le plan théorique, 
deux constats s’imposent: 

- les objectifs du processus de Barcelone restent en deçà de ceux de l’ac-
cord d’association d’Ankara : la création d’une zone de libre échange entre 
l’UE et ses partenaires méditerranéens constitue l’un des principaux objectifs 
du processus. Or, la Turquie et l’UE sont déjà liées par une union douanière 
qui constitue une forme d’intégration économique bien plus poussée qu’une 
zone de libre échange41. 

- le partenariat euro-méditerranéen fixe une enveloppe financière globale 
qui est ensuite répartie entre les différents pays bénéficiaires. Ainsi, la mé-
thode de conclusion des protocoles financiers prévoyant des montants d’aide 
garantis destinés séparément à chaque pays associé est abandonnée. Or, la 
Turquie n’est pas un pays comme un autre ; elle se différencie des différents 
partenaires méditerranéens de la Communauté par l’union douanière qu’elle 
a établie avec cette dernière et par sa vocation de pouvoir un jour rejoindre 
l’UE. Les obligations qui lui incombent en vertu de la décision 1/95 nécessi-
tent une enveloppe spéciale pour ce pays qui ouvre son marché aux produits 
communautaires, applique la politique commerciale de son partenaire et fait 
un patient travail de reprise de l’acquis communautaire dans plusieurs do-
maines42.

Malgré ces constats, la coopération financière CE-Turquie se voit régir 
entre les années 1996-2002, par le programme MEDA I43 qui constitue le 
principal moyen financier du partenariat euro-méditerranéen. Il est ensuite 
modifié en 2000 par le programme MEDA II44. Lesdits programmes se subs-

Working Papers, no: 1, Bruxelles, Centre for European Policy Studies, août 2004, pp. 
17-18.

41 G. le Guillou, op.cit., p. 60.
42 Pour les obligations que la Turquie assume en vertu de l’union douanière voir C. Z. 

Pirim, op. cit., pp. 298-408. 
43 Règlement (CE) no  : 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures 

d’accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures 
économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, JOCE, L 
189 du 30 juillet 1996, pp. 0001-0009.

44 Règlement (CE) no : 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement 
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tituent aux protocoles financiers que la Turquie et la Communauté concluent 
pendant la phase transitoire de l’association et constituent les premiers instru-
ments de coopération financière de la phase définitive de l’union douanière 
CE-Turquie. C’est dans ce contexte que la Communauté décide d’accorder à 
son associé une aide financière de 376 millions d’euros sous forme de dons45 
et de 205 millions d’euros sous forme de crédit. Par ailleurs, conformément 
à la déclaration du 6 mars 1995, un montant de 339,5 millions d’euros est 
accordé à la Turquie dans le cadre de la nouvelle politique méditerranéenne 
de la Communauté.

Parce que l’assistance financière basée sur les ressources budgétaires de 
la Communauté et de la BEI est complètement bloquée, les instruments du 
partenariat euro-méditerranéen apparaissent comme les  seuls appuis finan-
ciers mis à la disposition de la Turquie à la suite de l’entrée en vigueur de 
l’union douanière. Or, le soutien accordé à la Turquie par le biais de l’enve-
loppe MEDA présente sur le plan pratique des faiblesses importantes : 

- tout d’abord, les montants d’aides accordés à la Turquie dans le cadre 
du programme MEDA sont loin de couvrir les besoins du pays provenant 
de la mise en œuvre des dispositions de l’association et surtout de celles de 
l’union douanière. La Turquie nécessite un soutien communautaire beaucoup 
plus important que celui accordé aux pays méditerranéens dans le cadre d’une 
coopération régionale. Une comparaison du montant prévu pour la Turquie 
à celui des aides accordés aux autres pays méditerranées montre cependant 
que la Communauté ne privilégie guère son partenaire qui assume néanmoins 
des obligations économiques lourdes en vertu de l’union douanière. Elle ac-
corde des sommes plus ou moins identiques aux différents pays bénéficiaires : 
dans le cadre du programme MEDA I, la Communauté attribue 686 millions 
d’euros pour l’Egypte, 656 millions d’euros pour le Maroc et 428 millions 
d’euros pour la Tunisie ; pays qui n’ont aucune obligation et préoccupation 
économique à l’égard de la Communauté. Cela est difficilement soutenable 

(CE) no  : 1488/96 relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques 
(MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat 
euro-méditerranéen, JOCE, L 311 du 12 décembre 2000, pp. 0001-0008.

45 Un montant supplémentaire de 17 millions d’écus sous forme de dons est en même temps 
soumis à la disposition de la Turquie afin de financer les projets de coopération adminis-
trative, d’environnement, de lutte contre le SIDA et la drogue.
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puisque contrairement aux autres pays méditerranéens, le soutien financier 
de la Communauté ne constitue pas pour la Turquie un simple avantage qui 
lui est accordé unilatéralement mais une compensation pour les obligations 
qu’elle assume en vertu de l’union douanière et un élément important du bon 
fonctionnement de l’association46.

- ensuite, le programme MEDA est soumis pour la Turquie au respect de 
certaines conditions et fait l’objet de certaines restrictions, ce qui empêche 
la réalisation de plusieurs projets de nature différente. En effet, par sa réso-
lution du 19 septembre 1995, le Parlement européen invite la Commission « 
à bloquer avec effet immédiat, tous les crédits prévus dans le cadre du pro-
gramme MEDA pour la réalisation de projets en Turquie, à l’exception de 
ce qui concerne la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de 
la société civile47». De même, dans l’un de ses rapports relatifs à la mise en 
œuvre du programme MEDA, le Parlement européen propose que l’octroi 
de ressources financières de l’UE à la Turquie dans le cadre du programme 
MEDA soit lié à des progrès réalisés en matière des droits de l’homme et du 
développement économique et social de certaines régions du pays48. 

La restriction du programme MEDA à des projets ayant pour but d’amé-
liorer la situation des droits de l’homme n’est pas sans répercussions sur 
l’économie de la Turquie. En effet, cette dernière s’engage en vertu de la 
décision de l’union douanière non seulement à l’abolition de tous les droits de 
douanes mais également à une harmonisation compréhensive de sa législation 
avec la législation communautaire et une restructuration de ses institutions. 
La sujétion du programme MEDA à des conditions spécifiques se traduit dans 
ce contexte, par l’affaiblissement de la capacité du pays associé de pouvoir 
accomplir les réformes nécessaires49. La réalisation d’environ 300 projets de 

46 C. lycourGos, L’Association avec union douanière : un mode de relations entre la CEE 
et les Etats tiers, Thèse pour le doctorat, Université Paris II, 1991, pp. 414-415.

47 Résolution du Parlement européen du 19 septembre 1995 sur la situation politique en 
Turquie, JOCE, C 320 du 28 octobre 1996, p. 0187, considérant 5.

48 Rapport A5-0205/2000 du Parlement européen sur le rapport de la Commission : mise en 
œuvre du programme MEDA-Rapport annuel 1998 (COM (1999) 291-C5- 0117/1999-
1999/2120 (COS)), considérant 12.

49 La restriction du programme MEDA à des projets ayant pour but d’améliorer la situa-
tion des droits de l’homme en Turquie est considérée comme «  très critiquable » par 
Gwénaëlle Le Guillou. Selon l’auteur «  les projets de développement élaborés par les 
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formation, de santé, d’infrastructure, etc. se voit d’ailleurs bloquée50.

En conclusion, avec tous ces aspects politiques et économiques défavo-
rables à l’inclusion de la Turquie dans le processus de Barcelone, les rela-
tions turco-communautaires étaient pour quelques années bornées par le cadre 
étroit du partenariat euro-méditerranéen. Or, pour des raisons que nous avons 
citées plus haut, la gestion de la coopération politique et financière entre la 
Turquie et la Communauté uniquement par le biais de ce partenariat multi-
latéral s’est avérée, à notre avis, inadaptée au cas particulier de la Turquie et 
aux réalités des relations d’association qu’elle entame avec la Communauté. 
Si aujourd’hui la Turquie fait toujours partie du partenariat euro-méditerra-
néen, elle n’émerge cependant plus à l’instrument financier du processus de 
Barcelone. A la suite de la reconnaissance officielle de la candidature d’ad-
hésion turque, le pays est soumis à la rubrique de pré-adhésion du budget des 
relations extérieures de l’UE.

B) L’évolution du cadre juridique de la coopération à la suite de la 
 reconnaissance de la candidature d’adhésion turque 

Les évolutions concernant le processus de candidature de la Turquie dans 
l’UE a des implications sur la base juridique de la coopération financière que 
les parties entament lors de la phase définitive de l’union douanière; elles mo-
difient le cadre juridique de l’assistance fournie par la Communauté à son par-
tenaire. En effet, à la suite du lancement du processus d’adhésion, la coopéra-
tion financière et technique entre la Turquie et la Communauté commence à 
se réaliser dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion. 

La coopération financière mise en place dans le cadre de la stratégie de 
pré-adhésion s’avère bien plus généreuse que les aides financières précédem-
ment octroyées à la Turquie  (1). Cependant, parallèlement à la modification 
du cadre juridique de la coopération, les priorités changent (2). 

instances gouvernementales turques ne peuvent recevoir l’aide financière de la CE, alors 
même qu’ils sont susceptibles d’améliorer la situation des droits de l’homme. Ainsi, en 
s’érigeant en défenseur à tout crin des droits de l’homme, sans soupeser les conséquences 
de sa politique, le PE […] parvient en partie à empêcher la réalisation des objectifs qui 
lui tiennent à cœur ». G. le Guillou, op.cit.,   p. 72.

50 Sur les problèmes que la Turquie a rencontrés lors de la mise en œuvre du programme 
MEDA, voir M. Gençkol, op.cit., pp. 166-167. Pour les projets envisagés et réalisés par la 
Turquie dans le cadre du programme MEDA voir M. arakon, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı 
Mali aracı MEDA ve Türkiye (La Turquie et MEDA, le moyen économique du partenariat 
euro-méditerranéen), İstanbul, İKV Yayınları, no : 169, 2002,     pp. 26-30 et pp. 35-36.
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1- Une coopération financière plus généreuse que celles précédemment 
 établies 

Lors du Conseil européen d’Helsinki de décembre 1999, la Turquie est 
reconnue en tant que pays candidat officiel. Cette reconnaissance change les 
données relatives au financement de la Turquie par la Communauté. La Com-
mission européenne propose, en avril 200151 un instrument juridique unique 
visant à fixer le cadre de l’aide de pré-adhésion à octroyer à la Turquie inté-
grant à la fois les objectifs des règlements existants de la stratégie européenne 
dont elle bénéficie actuellement et le cadre financier fixé par MEDA pour 
ce pays. La Commission européenne propose donc de remplacer toutes les 
formes d’aides accordées à la Turquie par une seule ligne budgétaire. Dans ce 
contexte, les aides qui étaient auparavant prévues dans le cadre des différents 
programmes52 sont regroupées au sein d’un seul et unique « package ». La 
Turquie sort du cadre du programme MEDA, le volet financier du partena-
riat euro-méditerranéen, en continuant toutefois de bénéficier des opérations 
d’intérêt régional financées au titre de ce programme. Par ailleurs, elle n’est 
pas par la suite incluse dans la politique européenne de voisinage par laquelle 
l’UE propose à ses voisins, y compris les pays impliqués dans le processus 
de Barcelone, un dialogue politique et des relations économiques renforcés53. 
L’instrument financier de cette nouvelle politique, à savoir l’instrument eu-
ropéen de voisinage et de partenariat (IEVP) qui remplace les programmes 
MEDA et TACIS ne concerne donc pas la Turquie.

C’est le partenariat pour l’adhésion mis en place dans le cadre la stra-
tégie de pré- adhésion qui régit depuis 2001, le dialogue politique bilatéral 
et la coopération financière entre la Turquie et la Communauté. Le Conseil 

51 Proposition de règlement relatif à l’aide financière en faveur de la Turquie dans le cadre 
de la stratégie de pré-adhésion, document COM (2001) 0230 du 24 avril 2001.

52 MEDA II (2000-2006), Stratégie pour le développement de l’union douanière (2000-
2002), Stratégie pour le développement économique et social (2000-2002), aides finan-
cières basées sur les ressources de la BEI (2001-2003), aides financières destinées à 
réduire les effets négatifs du tremblement de terre (1999-2000).

53 La politique européenne de voisinage a été développée en 2004 par l’UE qui propose à 
ses voisins des relations politiques privilégiées et une intégration économique plus pous-
sée. Elle s’applique aux voisins immédiats, terrestres ou maritimes de l’Union : Algérie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Egypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Mol-
davie, Maroc, Territoire palestinien occupé, Syrie, Tunisie et Ukraine. Bien que la Russie 
soit également un voisin de l’UE, les relations sont fondées sur un partenariat stratégique.
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adopte en 2001, une décision concernant les principes, priorités, objectifs et 
conditions du partenariat pour l’adhésion de la Turquie54. La décision prévoit 
non seulement les domaines prioritaires dans lesquels des réformes devraient 
être réalisées par ce pays dans la perspective de la préparation à l’adhésion à 
l’UE mais également une orientation pour l’assistance financière en vue de la 
mise en œuvre de ces domaines d’action prioritaires. Les questions sensibles 
des relations turco-communautaires55 commencent donc à être traitées dans le 
cadre du dialogue bilatéral établi ; les activités de coopération entre la Turquie 
et la Communauté commencent à être financées par une enveloppe financière 
à part. Ainsi, la Turquie commence à bénéficier d’une aide de pré-adhésion 
spécifique en vertu du règlement (CE) no : 2500/200156 qui est révisé à trois 
reprises, en 200357, 200658 et 200859 en fonction des progrès réalisés et des 
efforts à poursuivre par le pays en vue de sa préparation à l’adhésion. Entre 
les années 2002-2006, la Turquie reçoit en moyenne une aide financière d’un 
montant de 264 millions d’euros par an. Ce financement est réparti entre les 
investissements destinés à réaliser l’harmonisation de la législation nationale 
avec la législation communautaire, améliorer les infrastructures et assurer le 
développement économique et social60. 

54 Décision du Conseil du 8 mars 2001 concernant les principes, priorités, objectifs in-
termédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie, 
JOCE, L 85 du 24 mars 2001, pp. 0013-0023.

55 La démocratie et l’Etat de droit, les droits de l’homme, la protection des minorités qui 
impliquent la promotion et le respect de ces droits au niveau national et international, 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, la situation dans l’est et le 
sud-est, les personnes déplacées, les questions régionales, etc.

56 Règlement (CE) no  : 2500/2001 du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de 
pré-adhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no  : 3906/89, 
(CE) no  : 1267/1999, (CE) no  : 1268/1999 et (CE) no  : 555/2000, JOCE, L 342 du 27 
décembre 2001, pp. 0001-0005.

57 Décision 2003/398/CE du Conseil du 19 mai 2003 concernant les principes, priorités, ob-
jectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la Turquie, JOCE, L 
145 du 12 juin 2003, pp. 0040-0056.

58 Décision 2006/35/CE du Conseil du 23 janvier 2006 relative aux principes, aux priorités 
et aux conditions figurant dans le partenariat pour l’adhésion de la Turquie, JOCE, L 22 
du 26 janvier 2006, pp. 0034-0050.

59 Décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités 
et aux conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie et abro-
geant la décision 2006/35/CE, JOCE, L 51 du 26 février 2008, pp. 0004-0018.

60 Il convient de noter que dans cette période, la Turquie est amenée à faire certaines mo-
difications dans son système institutionnel en raison de la nouvelle forme que gagne 
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Par ailleurs, le soutien que le partenariat pour l’adhésion apporte aux ré-
formes réalisées en Turquie est renforcé par un instrument d’assistance tech-
nique et d’échange d’informations, TAIEX, institué auprès de l’Unité « Ren-
forcement institutionnel » de la Direction générale de la Commission euro-
péenne. Cet instrument vise à apporter une assistance technique à court terme 
aux nouveaux pays membres, aux pays candidats et aux pays occidentaux 
des Balkans, et ce, en fonction des priorités définies par la Commission euro-
péenne dans les domaines du rapprochement, de la mise en application et du 
renforcement de la législation de l’UE61. La Turquie est inclue dans le budget 
dudit instrument le 15 mars 2002 et bénéficie depuis cette date, de l’assistance 
technique fournie par la Communauté62. 

Entre-temps, la Communauté adopte pour la période 2007-2013, un nou-
veau instrument financier pour les pays en phase de pré-adhésion, à savoir 
les pays candidats63 et les pays candidats potentiels64 : l’Instrument d’aide de 
pré-adhésion (IAP)65. Ce nouveau mécanisme constitue, depuis le 1er janvier 
2007, l’instrument principal de l’assistance financière que la Communauté 
fournit à la Turquie.

L’IAP prévoit des aides qui dépendent de la performance de la Turquie. 
Sont pris en compte les progrès réalisés, le respect des critères de Copenhague 
et des priorités définies par le partenariat d’adhésion et les besoins du pays 

l’assistance financière de la Communauté : la mise en œuvre des aides communautaires 
ne s’effectue plus par un système d’administration centrale et ce, en vertu de la circulaire 
no : 2001/41 du 18 juillet 2001, modifiée par la circulaire no : 2007/30, JO no : 26707 du 
21 novembre 2007. Un comité de coopération financière est établi afin d’assurer l’har-
monisation entre les différents travaux effectués dans le cadre de la coopération. Le Co-
mité est composé des représentants du ministère des Affaires étrangères, ministère de 
l’Economie, Sous-secrétariat d’Etat au Trésor, Sous-secrétariat d’Etat au Plan et Secréta-
riat Générale pour les affaires européennes (ABGS).

61 http://taiex.ec.europa.eu/
62 http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/index_fr.htm
63 La Turquie, la Croatie, l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, l’Islande et le 

Monténégro.
64 La Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, la Serbie et le Kosovo (en vertu de la résolution 1244 

du Conseil de sécurité des Nations Unies).
65 Règlement (CE) no : 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument 

d’aide de pré-adhésion (IAP), JOCE, L 210 du 31 juillet 2006, pp. 0082-0093 et règle-
ment (CE) no : 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règle-
ment (CE) no : 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de pré-adhésion, 
JOCE, L 170 du 29 juin 2007, pp. 0001-0066.
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tels qu’ils résultent des évaluations et des documents de stratégie annuels de 
la Commission. La Turquie bénéficie, par ailleurs, des aides de la BEI dans 
le cadre du mandat de prêt extérieur couvrant les pays voisins du sud-est de 
l’Europe.

L’IAP repose sur des planifications pluriannuelles, basées sur les grandes 
lignes de la politique d’élargissement de la Commission européenne et pré-
voyant pour chaque pays bénéficiaire un cadre financier indicatif plurian-
nuel (CFIP). Le CFIP est programmé sur trois ans et révisé chaque année66. 
Actuellement, c’est les documents indicatifs de planification pluriannuelle mis 
en place pour les années 2009-2012 qui identifient les sommes que l’Union 
décide d’allouer aux pays candidats et candidats potentiels. 

S’agissant de la période 2007-2013, l’IAP fixe un montant total de 11,5 
milliards d’euros pour tous les pays bénéficiaires. Le tableau ci-dessus montre 
que les sommes fixées pour la Turquie sont considérables ; ce pays est le plus 
grand bénéficiaire dudit instrument financier67. 

En effet, les montants d’aide prévus pour la Turquie pour la période 2007-
2013 constituent les montants d’aide les plus importants que la Communauté 
ait jamais fixés pour ce pays ; la coopération financière réalisée dans le cadre 
de la stratégie de pré-adhésion de la Turquie fournit donc à cette dernière des 
montants d’aides financières bien plus élevés que ceux qui lui étaient accor-
dés auparavant. 

Répartition de l’assistance financière fournie par l’UE aux pays candi-
dats et pays candidats potentiels au titre de l’IAP (2007-2012)

66 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_
fr.htm.

67 Il faut cependant tenir compte de la taille et de la population du pays qui ne sont guère 
comparables à celles des autres pays bénéficiaires.

68 L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine.
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Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Turquie 497.2 538.7 566.4 653.7 781.9 899.5

Croatie 141.2 146.0 151.2 154.2 157.2 160.4

ARYM70 58.5 70.2 81.8 92.3 98.7 105.8

Serbie 189.7 190.9 194.8 198.7 202.7 206.8

Monténégro 31.4 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4

Kosovo 68.3 124.7 66.1 67.3 68.7 70.0

Bosnie

-Herzégovine
62.1 74.8 89.1 106.0 108.1 110.2

Albanie 61.0 70.7 81.2 93.2 95.0 96.9

Source: Commission européenne, Direction générale de l’élargissement69 

Cela n’empêche néanmoins pas que ces montants restent inférieurs à ceux 
octroyés aux autres pays dans le but de renforcer leur intégration politique et 
économique dans la Communauté : la Grèce obtient, de 1981 à 1992, une aide 
financière d’environ 23 milliards d’Ecus dont 17 milliards sous forme de dons 
et 6 milliards sous forme de crédits à taux d’intérêt réduits. L’Espagne reçoit, 
entre les années 1986-1992, une aide communautaire de 22 milliards d’Ecus 
dont 10 milliards sous forme de dons et 12 milliards sous forme de crédits à 
taux d’intérêt réduits. Le montant que le Portugal bénéficie entre les années 
1986-1992 est de 12 milliards d’Ecus dont 5 milliards sous formes de dons et 
7 milliards sous forme de crédits à taux d’intérêt réduits70.

2- Une coopération financière aux priorités diverses

On notera que par la mise en place de la stratégie de pré-adhésion, non 
seulement la base juridique de la coopération financière CE-Turquie mais 
également les priorités de cette coopération connaissent des modifications71. 

En effet, en ce qui concerne la répartition de l’assistance financière et 
s’agissant de la période 2002-2006, seulement 4 % de l’aide reçue est accordé 

69 Le tableau est disponible sur le site internet de la DG Elargissement de la Commis-
sion européenne:http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/
planning-ipa_fr.htm.

70  K. tuGen, op.cit., p. 234.
71 Décision de la Commission sur la planification pluriannuelle 2007-2009 pour la Turquie, 

C (2007)1835 du 30 avril 2007.
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au renforcement de l’union douanière72 et 3 % à la libre circulation des mar-
chandises.

S’agissant de la période suivante, l’IAP concerne cinq volets  : le ren-
forcement des institutions, la coopération transfrontalière, le développement 
régional, le développement des ressources humaines et le développement ru-
ral. Ainsi, les projets promouvant l’harmonisation avec l’UE et les investis-
sements préparant la Turquie à une adhésion pleine et entière sont désormais 
privilégiés73. 

Les aides financières accordées à la Turquie au titre de l’IPA pour la 
période 2007-2010

2007 2008 2009 Total

Renforcement des 
institutions

252.2 250.2 233.2 735.6

Coopération 
transfrontalière

6.6 8.8 9.4 24.8

Développement 
régional

167.5 173.8 182.7 52.4

Développement des 
ressources humaines

50.2 52.9 55.6 158.7

Développement rural 20.7 53 85,5 159.2

Total (millions d’euros) 497.2 538.7 566,4 1602.3

Source: Décision de la Commission européenne sur la planification plu-
riannuelle 2007-2009 pour la Turquie.

72 Ce montant est de 20 % pour le développement régional, 19 % pour l’élaboration des pro-
jets dans le cadre des programmes communautaires, 8 % pour le domaine de la Justice et 
des affaires intérieures, 7 % pour l’environnement, 7 % pour le secteur agricole, 6 % pour 
les critères politiques. Le reste de la somme est distribué entre le secteur de transports, la 
politique sociale, l’énergie, la coopération transfrontalière, les statistiques, les petites et 
moyennes entreprises, etc. ;  http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5&l=1, tableau no : 2.

73 L’objectif principal de l’IAP est de soutenir dans les pays bénéficiaires, le renforcement 
des institutions démocratiques et l’Etat de droit, les droits de l’homme, y compris les liber-
tés fondamentales, les droits des minorités, l’égalité des sexes et la non-discrimination, les 
réformes tant administratives qu’économiques, le développement économique et social, la 
réconciliation et la reconstruction, la coopération régionale et transfrontalière. Article 2 du 
règlement (CE) no : 1085/2006 établissant un instrument d’aide de pré-adhésion, op.cit.
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Certes, le processus d’adhésion de la Turquie dans l’UE justifie ce choix. 
Cependant, il n’en demeure pas moins que l’union douanière continue à peser 
sur les épaules de la Turquie et les montants d’aides prévues dans le cadre de 
la stratégie de pré-adhésion ne sont pas soumis à la disposition de « l’associa-
tion » autant qu’ils sont soumis au « processus de l’adhésion ». Seulement une 
partie faible est destinée à faciliter la mise en œuvre de l’union douanière et à 
réduire les difficultés provenant de cette dernière. 

Conclusion

Il ressort des considérations précédentes que la coopération financière 
constitue un domaine dans lequel les inconvénients de la mise en place de 
l’union douanière avant une intégration complète entre la Communauté et un 
pays tiers se concrétisent fortement. 

En effet, ces inconvénients sont évités dans le cas des pays qui devien-
nent membres de l’union douanière en même temps que membres de la 
Communauté. Par ce biais, ces pays peuvent tous bénéficier des instruments 
financiers généreux de la Communauté, ce qui leur permet de pouvoir suppor-
ter les conséquences difficiles d’une intégration économique avec les pays les 
plus développés du monde74. 

Or, dans le cas de la Turquie, l’aide financière accordée à ce pays dans 
le cadre de la stratégie de pré-adhésion est destinée non seulement à préparer 
tous les secteurs, toute l’infrastructure et toutes les institutions du pays à une 
adhésion à part entière mais aussi à constituer une compensation pour les 
obligations assumées en vertu de l’union douanière. La coopération, l’outil 
principal de la phase définitive de l’union douanière CE-Turquie, reste ainsi 
insuffisante pour faciliter la réalisation des objectifs de l’association.

74 Selon Sema Çınar, ce constat constitue le principal motif de l’écart économique existant 
entre la Turquie et la Grèce, l’Espagne et le Portugal, pays dont les données économiques 
étaient, avant leur adhésion à la Communauté, plus ou moins similaires à celles de la 
Turquie. L’auteur est d’avis que dans le développement de ces pays, la généreuse aide 
financière de la Communauté a joué un rôle considérable. S. çinar, « Türkiye’nin Avru-
pa Birliği’ne Katılma Kriterleri açısından Yunanistan, İspanya ve Portekiz ile karşılaştı-
rılması (Comparaison entre la Turquie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal du point de vue 
des critères d’adhésion à l’Union européenne) », Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 
printemps 2005, Tome : 4, no : 2, pp. 15-37.
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Çevrenin Korunması ve Kamu Yararları Çatışması
-  Danıştay ve Conseil d’Etat İçtihatlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış  -

Dr. Özge Aksoylu*

GİRİŞ

İdare hukukunun gerek idare gerek yargıç tarafından uygulanması sıra-
sında ortaya çıkan birçok meselenin çözümünde anahtar rolü oynayan fonksi-
yonel bir kavram olan kamu yararının genel geçer bir tanımının yapılması ve 
içeriğinin somut olarak belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Kullanıldığı 
yerin ve zamanın koşullarına göre fonksiyonu değişebilen bu kavramın sun-
duğu esneklik, idare veya yargıca olayın özelliğine göre karar alabilme imka-
nı sağlamakta; ancak keyfiyete yol açması1 veya önceden ulaşılmış sonuçların 
dolgu malzemesi olarak kullanılması2 risklerini de beraberinde getirmektedir. 

Somut bir olayda kamu yararı araştırması yapılması kaçınılmaz olarak bir 
karşılaştırma yapılmasını gerektirmektedir3. Belli bir işlemi ya da eylemi ya-
pıp yapmama veya belli bir işlem veya eylemi şöyle veya böyle yapma ihti-
malleri arasında bir tanesinin seçilmesi, kamu yararı odaklı karşılaştırma so-
nucunda gerçekleşmekte veya en azından gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bu karşılaştırma, kamu yararı ve özel çıkar arasında yapıldığı durumlar-
da sonuca ulaşabilmek nispeten kolay olmakta; devletin bütün faaliyetlerinin 
kamu yararına olması gereğinden hareketle kamu yararına olan seçenek ter-

* Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuk Anabilim Dalı.
1 AKILLIOĞLU Tekin, “Kamu Yararı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, C. 24, 

1991, S. 2, s. 4.
2 GÜLAN Aydın, “Conseil d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı”, in. 2000 Yı-

lında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayıs 2000, Danıştay Yayınları No: 59, 
Ankara, 2000, s. 32.

3 AYAYDIN Cem, 1982 Anayasası Çerçevesinde Kamu Yararı Kavramı ve Anayasa Mah-
kemesi, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2010, s. 78.
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cih edilmekte veya edilmesi gerekmektedir. Ancak kamu yararı araştırmasın-
da daha hassas ihtimaller de gündeme gelebilmektedir.

Kamu yararının diğer bir özelliği birden fazla yararı ifade etmesidir. Sağ-
lık hizmetlerinin görülmesi bir kamu yararını gerçekleştirirken, eğitim hizme-
ti başka bir kamu yararını sağlamaktadır. Kamu yararlarının çokluğu, kamu 
yararı araştırmasının konusunu oluşturan karşılaştırmanın somut olayda bir-
den çok kamu yararı arasında yapılmasını gerektirebilmekte ve bir kamu ya-
rarı tercih edilirken diğer kamu yararından vazgeçilmesi söz konusu olabil-
mektedir. 

Kamu yararları çatışması olarak adlandırılabilecek bu ihtimal, en çok, 
karşılaştırılan kamu yararlarından bir tanesinin çevrenin korunması olduğu 
durumlarda gerçekleşmektedir.  Danıştay ve Conseil d’Etat bu çatışmayı bel-
li bir dengeleme mekanizmasıyla çözmüşler; bu dengelemeyi içtihatla yarat-
tıkları yargılama yöntemleriyle sağlamışlardır (I). Her iki yüksek mahkeme 
de kurmaya çalıştıkları dengede destek noktası olarak çevre hukukunu almış-
lardır (II). 

I. KAMU YARARLARI ÇATIŞMASINDA ÇÖZÜM YÖNTEMİ: 
 DENGELEME

Farklı kamu yararlarının birbiriyle çatışması halinde somut olayın özelli-
ğine göre bir dengeleme yapılması kaçınılmazdır. Ancak somut olayın özel-
liğine göre yapılacak dengelemenin yönteminin ne olduğunun önceden belir-
lenmiş olması, yargıcın takdir yetkisinin keyfiyete dönüşmemesinin koşulu ve 
idare hukukunun içtihat hukuku olmasının gereğidir. 

Bu gerekliliğe uygun olarak, yararlardan bir tanesinin çevrenin korunma-
sı olduğu kamu yararları çatışmasında, Danıştay üstün kamu yararı içtihadını 
geliştirmiş (A), Conseil d’Etat ise kamulaştırma alanında geliştirdiği bilanço 
içtihadını bu çatışmaya da uygulamıştır (B).

A. Kamu Yararları Arası Dengeleme: Üstün Kamu Yararı İçtihadı

Üstün kamu yararı içtihadı, çevre ve kentleşmeye ilişkin kanunlarla 
ilgili iptal veya itiraz dilekçelerinde Anayasa Mahkemesi önünde de ile-
ri sürülmüş; ancak Yüksek Mahkeme iptal sonucuna varırken dahi “üstün 
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kamu yararı” ifadesini kullanmamıştır4. Bu içtihat çok az sayıdaki istisna 
dışında5, hukuka uygunluklarının denetiminde (1), bir tarafında sağlıklı kent-
leşmenin sağlanması da dahil olmak üzere geniş anlamıyla çevrenin korun-
masının bulunduğu kamu yararları çatışmasının dengelenmesi gereken ida-
ri işlemler için Danıştay tarafından geliştirilmiş bir yargılama yöntemidir (2). 

4 AYM, 07.05.2007, E. 2006/169, K. 2007/55, RG. 24.11.2007, S. 26710. Ormanların tu-
rizm amaçlı olarak tahsisine ilişkin olan bu karar Danıştay 6. Dairesi’nin itiraz başvuru-
su üzerine verilmiştir. İtiraz başvurusuna göre, “… ormanların turizm amaçlı yatırımlara 
tahsisinin ancak üstün kamu yararı bulunması ve zorunluluk halinde mümkün olabilmesi 
aksi halde orman arazilerinin turizm yatırımlarına hiç ayrılmaması Anayasal bir zorun-
luluk olduğu halde, (…) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesinin c bendiy-
le; anılan yerlerin, Orman Kanunu’ndaki kurallara bile tabi kılınmadan ve hiçbir çerçe-
ve çizilmeden turizm yatırımlarına tahsisine, kiralanmasına ya da irtifak hakkı tesisine 
olanak tanındığından 2863 sayılı Yasanın söz konusu hükmü Anayasanın 169. maddesine 
aykırıdır. Her ne kadar orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisinde de kamu yara-
rı bulunduğu düşünülebilirse de ormanların orman olarak korunmasındaki kamu yara-
rının daha öncelikli ve üstün nitelikte olduğu açıktır.”. Anayasa Mahkemesi üstün kamu 
yararı ifadesini kullanmadan “ormanların korunmasına ilişkin Anayasanın 169. madde-
sindeki ilkeler doğrultusunda, turizm sektörünün özellik ve ihtiyaçlarını da dikkate alan 
ve ormanların turizm yatırımlarına tahsisini zorunluluk veya kaçınılmazlık hallerine öz-
güleyen belli ölçüt ve sınırlamalara yer verilmemesi nedeniyle” itiraz konusu yasa kural-
larının Anayasanın 169. maddesine aykırı olduğuna karar vermiştir. 

5 DİDDK, 25.12.2008, E. 2008/770, K. 2008/2337, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası. 
PETKİM’in özelleştirilmesi kararının iptali talebinin reddine ilişkin Danıştay 13. Daire-
si kararının temyizi üzerine verilen bu kararda onama sonucuna ulaşılmıştır. Üstün kamu 
yararı ifadesinin kullanıldığı karşı oya göre, “4046 sayılı Kanun özelleştirme uygulama-
larında ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamayı amaçladığı-
na göre; petrokimya ürünlerine olan talebin sürekli arttığı ülkemizde, yapılan yatırımlar-
la üretim kapasitesi artan ve kâr eden büyük bir petrokimya kompleksi olan PETKİM’in 
%51 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesinde üstün kamu yararı bulunmadığı so-
nucuna varılmıştır.”.

 D. 6. D., 15.06.1999, E. 1997/7130, K. 1999/3313, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası. Danış-
tayın bu kararında maden işletmeciliği amacıyla kamulaştırma yapılmasının hukuka uy-
gunluğunu incelenmiş, maden işletmesi konusunda üstün kamu yararının bulunduğunu 
ifade edilmiştir. Olayda bireysel yararla kamu yararı çatışması bulunduğu ve kamulaştır-
mada kamu yararı aranması yeterli olduğu halde üstün kamu yararı kavramına başvurul-
muştur. 

 Danıştay’ın acele kamulaştırma yapılabilmesi için de üstün kamu yararı bulunması gerek-
tiği yönünde kararları bulunmaktadır: D. 6. D., 24.06.2009, E. 2008/123, K. 2009/7715, 
Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 12.10.2011, E. 2009/8691, K. 2011/3672, Bkz. Ek – 2.
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1. Üstün Kamu Yararı İçtihadının Konusu: Hukuka Uygunluk 
 Denetimi

Danıştay’ın çevre ve kentleşme hukuku alanında uyguladığı bu içtiha-
da göre, birçok alternatif kullanımda ortaya çıkabilecek farklı kamu yararları 
karşılaştırılmakta ve objektif kriterlere göre üstün olan seçenek doğrultusun-
da karar verilmektedir6. 

Yerindelik denetimine dönüşmeye oldukça müsait olan bu üstün kamu 
yararı denetiminin somut olaydaki objektif veriler üzerinden yapılması bu iç-
tihadın meşruiyeti açısından büyük önem taşımaktadır.

Üstün kamu yararı denetimi hemen hemen her zaman bilirkişiye başvu-
rulmasını gerektirmektedir. Zira çevrenin korunması ile diğer bir kamu yararı 
arasındaki çatışmanın dengelenmesi, diğer kamu yararının gerçekleştirilmesi 
halinde çevreye verilecek zararın uzman bilim insanlarının bu konuda hazır-
ladıkları raporlarla ortaya konulmasıyla mümkün olabilmektedir. 

 “Gelecek kuşakların hakları” kavramının hukuk düzenine girmesine se-
bep olan çevre hukukunda7 çevrenin korunmasının sağladığı yarar çoğu za-
man orta ve uzun vadeli olarak ortaya çıkmakta; oysa bunun karşısında yer 
alan kamu yararı anında gerçekleşebilmektedir. Çevreye uzun vadede verile-
cek olası zararların hesaplanması ve uzun vadeli öngörülerin yapılması da ko-
nunun uzmanlarına başvurulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren (mobil ve 
yüzer) elektrik santralleri ve bu santrallerin enterkonnekte şebekeye bağlan-

6 GERAY Uçkun, “Belek’te Golf Alanları ve Turizm Tesisleri İçin Tahsis Edilen Alan-
lar Konusunda Bir Değerlendirme ve Üstün Kamu Yararı”, www.foresteconomics.org/
belekgeray.pdf; KAYA Cemil, Kararlarından Hareketle Kamu Yararına Kavramına 
Danıştay’ın Bakışı, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2011, s. 52.

7 YILMAZ TURGUT Nükhet, Çevre Hukuku ve Politikası, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009, 
s. 58. 

 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 1. maddesine göre, “Bu Kanunun amacı, bütün canlıların 
ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğ-
rultusunda korunmasını sağlamaktır.”. Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 2. maddesine göre 
ise, “Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve 
kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluştu-
ran tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve 
geliştirilmesi sürecini, Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlık-
lı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler ara-
sında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi,… ifade eder.”.
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tısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallerde kullanılacak petrol, petro 
kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyet-
lere anılan Yönetmelik hükümlerinin 31.12.2002 tarihine kadar uygulanma-
yacağına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine ekle-
nen maddenin iptali talebiyle açılan bir davada, davalı idareler olan Çevre 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının yaptıkları savunmalar çevre-
nin korunmasının karşısında yer alan kamu yararının kısa vadede gerçekle-
şebilecek nitelikte olduğuna bir örnek teşkil etmektedir. Çevre Bakanlığı’nın 
savunmasına göre, Yönetmelik değişikliği, ülkede yaşanan enerji darboğazı-
nın aşılması amacıyla kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiş; Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı’nın savunmasına göre ise, dava konusu işlem ile aci-
len ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini yapıları gereği kısa sürede temin ede-
bilecek olan mobil santrallerin çok uzun süren izin işlemlerinden muaf tutul-
ması yoluyla kamu yararının sağlanması amaçlanmıştır. Ancak çevreye veri-
lecek uzun vadeli zararların bilimsel olarak öngörülebilmesini sağlayan ÇED 
süreci ile elde edilecek uzun vadeli yararı, dava konusu işlemle elde edilecek 
kısa vadeli yarardan üstün tutan Danıştay dava konusu Yönetmelik hükmünü 
iptal etmiştir8. 

Bilirkişi tarafından çevrenin niteliğine uygun olarak uzun vadeli incele-
me yapılmakta ve Danıştay tarafından bu uzun vadeli öngörüler dikkate alı-
narak karar verilmektedir. Organize sanayi bölgesi kurulması hakkında bir iş-
lemin hukuka uygunluğunun denetiminde başvurulan bilirkişi “alan mevcut 
durumuyla (toprak yapısı ve bitki örtüsü özellikleriyle) korunduğu takdirde 
OSB’nin yaratacağı kısa dönemli (jeolojik dönemler dikkate alındığında) ya-
rardan daha büyük kamu yararı sağlayacağı” yönünde rapor sunmuş, Danış-
tay da buna dayanarak işlemin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir9. 

Üstün kamu yararı yönteminin bilirkişiye başvurulmadan uygulanması, 
hakimin bilmesi mümkün olmayan bir konuda karar vermesi; kendi kişisel 
görüşüne göre yerindelik denetimi yapması anlamına gelecektir. Bu sebeple-
dir ki, bilirkişiye başvurmadan karar verilmesi, Danıştay tarafından bir bozma 
sebebi olarak kabul edilmektedir10. 

8 D. 6. D., 26.02.2002, E. 2000/7274, K. 2002/3682, in. “Kent ve Çevre Davalarında Kamu 
Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları” Paneli, 28 Mart 2008, Ankara 
Barosu Yayınları, 2009, s. 96. Bu karar hakkında bkz. BERBEROĞLU Ahmet, « Kent ve 
Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları Paneli 
Konuşması », in. “Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan 
Mahkeme Kararları” Paneli, 28 Mart 2008, Ankara Barosu Yayınları, 2009, s. 20.

9  D. 6. D., 07.04.2009, E. 2008/8890, K. 2009/3498, Bkz. Ek – 2. 
10 D. 6. D., 06.07.2010, E. 2010/1562, K. 2010/7252, Bkz. Ek – 2. 
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Üstün kamu yararı denetiminin objektifliğinin sağlanması için, dava ko-
nusu işlemin keşif ve bilirkişi incelemesine de başvurularak ayrıntılı olarak 
incelenmesi, bu işlemin yapılması ve yapılmaması sonucu elde edilecek kamu 
yararlarının somut olarak gösterilmesi ve üstün bulunan kamu yararının han-
gi gerekçelerle üstün tutulduğunun açık ve hukuki bir şekilde ortaya konul-
ması gerekmektedir.

Danıştay 6. Dairesi sit alanlarında enerji santralleri kurulmasına imkan 
veren bir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararına karşı 
açılan davada, Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kal-
kınma Planı ile öngörülen enerji açığını giderme hedefini, 2. ve 3. derece sit 
alanlarının belli ölçüde yapılaşmaya imkan veren hukuki rejimini ve buralar-
da yapılacak santraller için koruma kurullarından izin alınacağını ortaya ko-
yarak 2. ve 3. derece sit alanları bakımından dava konusu işlemin iptali tale-
bini reddetmiştir11. Sayılan bu hukuki gerekçeler çerçevesinde yapılan üstün 
kamu yararı denetimi, kararda yer alan ve varılan sonuca da bir katkısı bu-
lunmayan “bu tür alanlara … hiç bir koşulda enerji santralı yapılamayaca-
ğına ilişkin yorum, ülkemizin çıkarları da dikkate alındığında yerinde değil-
dir” ifadesi dolayısıyla yerindelik denetimine dönüşmüş gibi gözükmektedir.      

Danıştay çoğu zaman, bilirkişi raporundaki verilerden hareket etmekte ve 
üstün kamu yararı denetimi sonucu vardığı sonucu bu raporda yer alan bilim-
sel verilere dayandırmaktadır. 

2. Üstün Kamu Yararı İçtihadının Niteliği: Yargılama Yöntemi

Üstün kamu yararı idari yargının belli bir hukuki sorunun çözümü için 
geliştirdiği bir yöntemdir. Bir tarafta çevrenin korunması olmak üzere iki 
kamu yararı arasında kalan yargıç üstün kamu yararı içtihadını kullanarak 
üstün olan kamu yararını belirleyecektir. Bu yöntem sonucunda çoğu zaman 
çevrenin korunması kamu yararının üstünlüğü sonucuna varılması, bu yönte-
mi belli bir sonuç öngören bir “ilke” haline getirmemektedir. Bu makalede in-
celenen yargı kararlarından da görüleceği üzere yargıç bu yöntemi uygulaya-
rak çevrenin korunmasının karşısında yer alan kamu yararını da somut olayın 
özelliklerini dikkate alarak üstün tutabilmektedir. Her ne kadar özellikle sağ-

11 D. 6. D., 23.10.2001, E. 2000/1239, K. 2001/4954, Bkz. Ek - 2. Bu karar Danıştay İda-
ri Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulmuş; Danıştay 6. Dairesi bozmaya uygun 
olarak yeniden karar vermiştir: D. 6. D., 22.12.2003, E. 2002/6920, K. 2003/7052, Bkz. 
Ek - 2. 
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lıklı kentleşmeye ilişkin bazı Danıştay kararlarında üstün kamu yararı “ilkesi” 
ifadesine rastlamak mümkün ise de12, bu durum bir yöntem olan üstün kamu 
yararını belli bir yargı içeren bir ilke haline getirmemekte, yalnızca bir ifade 
hatasını göstermektedir.  

Nitekim üstün kamu yararından “ilke” olarak bahsedilen bir kararda13, or-
man alanına üniversite inşa edilmesi meselesinde üniversitede verilecek eği-
tim ile sağlanacak kamu yararı orman alanlarının mutlak şekilde korunmasın-
dan sağlanacak kamu yararından üstün tutulmuştur. 

Bir başka kararda hastane alanında etrafına oranla daha yoğun yapılaşma 
imkanı veren düzenleme, sağlık hizmetlerinin sağladığı kamu yararının üstün 
tutulması sonucu hukuka uygun bulunmuştur14. 

Yeşil alan ve çocuk yuvası fonksiyonlarının sağlayacağı kamu yararlarının 
karşılaştırıldığı bir kararda, yeşil alan kullanımına doğrudan üstünlük tanınma-
mış; üstün kamu yararının hangi kullanımda olduğunun belirlenmesi amacıyla 
taşınmazın bulunduğu yerde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle 
dava hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiğine hükmedilmiştir15.

Üstün kamu yararı yöntemi sonucu ulaşılan dengenin çoğu zaman çev-
renin korunması yararının lehine olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Danıştay 
birçok kararında üstün kamu yararı olarak çevrenin korunmasını seçmiştir16. 
Bazı kararlarında “çevrenin korunmasında üstün kamu yararı bulunduğu” yö-
nünde genel geçer ifadelere de yer vermiştir17. Danıştay’ın bu tutumu dolayı-

12 D. 6. D., 23.12.1998, E. 1997/6678, K. 1998/6744, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası; D. 
6. D., 07.12.1999, E. 1998/2072, K. 1999/6209, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası; D. 6. 
D., 18.12.2009, E. 2007/8058, K. 2009/12254, Bkz. Ek – 2;  D. 6. D., 20.09.2010, E. 
2010/548, K. 2010/8170, Bkz. Ek – 2.

13  D. 6. D., 07.12.1999, E. 1998/2072, K. 1999/6209, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası.
14 D. 6. D., 21.10.2004, E. 2004/5140, K. 2004/6795, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası. Aynı yön-

de: D. 6. D., 06.05.2009, E. 2009/1282, K. 2009/5085, Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 28.09.2009, 
E. 2009/2712, K. 2009/8759, Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 19.02.2010, E. 2009/10380, K. 
2010/1587, Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 05.04.2010, E. 2008/5413, K. 2010/3261, Bkz. Ek – 2; 
D. 6. D., 10.12.2010, E. 2010/8784, K. 2010/11105, Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 29.12.2010, 
E. 2010/10611, K. 2010/12187, Bkz. Ek – 2; DİDDK, 20.10.2011, E. 2010/3213, K. 
2011/874, Bkz. Ek – 2.

15 D. 6. D., 05.04.2010, E. 2008/4052, K. 2010/3288, Bkz. Ek – 2.
16 D. 10. D., 28.05.2004, E. 2001/598, K. 2004/5220, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası; D. 6. D., 

09.05.2008, E. 2008/693, K. 2008/2832, Bkz. Ek – 2; D. 6. D., 14.12.2010, E. 2010/5886, 
K. 2010/11270, Bkz. Ek – 2.

17 DİDDK, 21.10.2011, E. 2007/1844, K. 2011/913, Bkz. Ek – 2.
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sıyla olsa gerek, üstün kamu yararının çevrenin korunmasına ilişkin bir ilke 
olduğu yanılgısına çevre hukukçuları tarafından da düşülmekte ve üstün kamu 
yararının ekolojik hukukun özünü oluşturduğu iddia edilmektedir18. Oysa üs-
tün kamu yararı, üstün kamu yararının çevrenin korunması olduğunu ifade 
eden bir ilke değildir. 

Danıştay üstün kamu yararı içtihadını uygulayarak dengeleme yaptığı bir 
kararında serbest bölgedeki enerji üretim faaliyetleriyle sınai tesislerin işlet-
meye açılması halinde ekolojik dengenin olumsuz etkileneceği19 sonucuna 
ulaşırken, aynı konudaki diğer bir kararında İpekyolu Vadisi serbest bölge-
sinin kurulup işletilmesinde üstün kamu yararı bulunduğuna hükmetmiştir20. 

Organize sanayi bölgesi kurulması konusunda da Danıştay’ın her olayın 
özelliğine göre üstün kamu yararını farklı olarak belirlediği görülmektedir. 
Bir kararında çevrenin korunması yararını üstün tutan Danıştay21, diğer bir 
kararında, “dava konusu arazilerin yörede mevcut tüm topraklarda yetiştiri-
lebilen çay üretimine elverişli araziler olduğu, son yıllarda çay üretiminde 
ülkemizde arz fazlalığı oluştuğu, bu nedenle yeni çay bahçeleri kurulması-
na izin verilmediği, hatta mevcut bahçelerin sökülerek alternatif ürün yetiş-
tiriciliğinin teşvik edildiği, buna karşın Rize İli sınırları içerisinde kurulacak 
bir OSB’nin, 38 şirketin burada faaliyette bulunmak için başvuru yaptığı ve 
bu şirketlerin oluşturacağı istihdam ve yörenin ekonomisine sağlayacağı kat-
kı dikkate alındığında, kurulmasında üstün kamu yararı bulunduğu” sonucu-
na ulaşmıştır22.

Görüldüğü üzere, üstün kamu yararı, mutlak olarak çevrenin korunması 
yararının üstün tutulması gereğine ilişkin bir ilke değil, sağlıklı kentleşmenin 
de kapsamında bulunduğu geniş anlamıyla çevrenin korunması yararı ile di-
ğer bir kamu yararı çatıştığında dengelemeyi sağlamak üzere geliştirilmiş yar-
gısal bir yöntemdir. 

18.05.2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevkedilen Ta-
biatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nın “Ekolojik etki de-
ğerlendirmesi ve üstün kamu yararı” başlıklı 8. maddesinin üçüncü fıkrası-
na göre “Ekolojik etki değerlendirmesi sonucunda saha üzerindeki etkilerin 

18 AYKUL Ömer, Ekolojik Hukuk, Seçkin Yayınları, Mart 2010, s. 39.
19 D. 10. D., 28.04.1992, E. 1990/2278, K. 1992/1672, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası
20 D. 10. D., 05.07.2005, E. 1999/474, K. 2005/3949, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası.
21 D. 6. D., 07.04.2009, E. 2008/8890, K. 2009/3498, Bkz. Ek – 2. 
22 DİDDK, 22.12.2011, E. 2010/1321, K. 2011/1650, Bkz. Ek – 2. 
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olumsuz değerlendirilmesine rağmen alternatif çözümlerin bulunmaması ve 
üstün kamu yararının bulunması nedeniyle plan veya projenin uygulanma-
sı zorunlu ise bakanlıkça her türlü telafi edici tedbirler alınır veya aldırılır.”. 
Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, korunan alanda öncelikli habitat tipi 
veya öncelikli tür bulunması halinde üstün kamu yararının halk sağlığı, çevre-
ye yarar ve kamu güvenliği ile sınırlı olduğu öngörülmüştür. 

Görüldüğü üzere, söz konusu kanun tasarısı ile üstün kamu yararı, bu 
yöntemi bir ilke olarak kabul eden çevre hukukçularının ileri sürdüğünün ak-
sine, korunan alanda yapılacak ekonomik faaliyetin sağlayacağı fayda olarak 
tanımlanmıştır. Üstün kamu yararının yasakoyucu tarafından, üstelik de çev-
renin korunması ilişkin kamu yararının aleyhine olarak belirlenmesi, hem üs-
tün kamu yararın her olayın özelliğine göre belirlenmesi hem de çevrenin ko-
runması gereğine aykırı bulunmaktadır. 

Conseil d’Etat da bilanço olarak adlandırdığı benzer bir yöntemle çevrenin 
korunmasına ilişkin kamu yararını diğer kamu yararları ile dengelemektedir. 

B. Fayda ve Zarar Arası Dengeleme: Bilanço İçtihadı 

Bilanço içtihadı ilk olarak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için 
çok sayıda taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin idari işlemin iptali istemiy-
le açılan dava sonucunda verilen Ville Nouvelle Est kararında uygulanmıştır23. 
Conseil d’Etat, kanun sözcüsü Braibant’ın görüşleri doğrultusunda, dava ko-
nusu kamulaştırma işlemi ile özel mülkiyete yapılacak müdahaleyi, bu işle-
min ekonomik yükünü ve doğuracağı sosyal sakıncaları, işlem ile sağlanan 
kamu yararı ile karşılaştırarak dengelemenin olup olmadığını araştırmış ve so-
mut olayda olumsuz sonuca ulaşarak işlemin iptaline karar vermiştir24. İşlem-
den elde edilen kar ve işlem dolayısıyla uğranılan zararların bilançosunun çı-
karılıp, sonucuna göre karar verilmesine ilişkin bu yönteme bilanço adı veril-
miştir25. 

23 CE Ass., 28 mai 1971, Fédération de défense des personnes concernées par le projet 
“Ville nouvelle Est”, Rec. CE, p. 409, conclusions Braibant, AJDA 1971, p. 404, chroni-
que Labetoulle et Cabanes.

24 OĞURLU Yücel, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayınları, 
Temmuz 2002, s. 186. 

25 XENOU Lamprini, « Expropriation : un pas supplémentaire vers le contrôle des soluti-
ons alternatives ? », AJDA 2011, p. 2417.
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Terazinin bir kefesine işlemin yöneldiği kamu yararı diğer kefesine de 
özellikle diğer kamu yararları bakımından dava konusu işlemin taşıdığı sa-
kıncaların konulması anlamına gelen26 bilanço yöntemi Ville Nouvelle Est ka-
rarından sonra uygulanmaya devam etmiş27; örneğin büyük bir baraj projesi-
nin28, yüksek gerilimli elektrik hattı kurulmasının29 Fransız idare yargıcı tara-
fından engellenmesinin dayanağını oluşturmuştur. 

Conseil d’Etat kamulaştırmanın sebebini oluşturan projenin çevreye zarar 
verme olasılığının bulunduğu durumlarda da, bilançonun bir tarafına çevreye 
verilecek zararları diğer tarafına da projeyle elde edilecek diğer kamu yararı-
nı koyarak, çevrenin korunması kamu yararının diğer bir kamu yararı ile çatış-
tığı durumlarda bilanço içtihadını dengeleme yöntemi olarak kullanmaktadır30. 

Fransız idare yargıcının, kamulaştırmanın hukuka uygunluğunun deneti-
mi vesilesiyle ortaya çıkan bu yöntemi kamulaştırma dışında da, farklı kamu 
yararları çatışmasında uygulama, başka bir deyişle yöntemi yaygınlaştırma 
eğilimi bulunduğu net olarak gözlemlenmektedir31.  Sağlıklı kentleşmenin de 
kapsamında bulunduğu geniş anlamıyla çevre de bu içtihadın uygulama ala-
nı haline gelmiştir. 

26 GÜLAN Aydın, “Conseil d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı”, in. 2000 Yılın-
da İdari Yargı Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayıs 2000, Danıştay Yayınları No: 59, An-
kara, 2000, s. 27.

27 CE Sect., 26 octobre 1973, G., Rec. CE, p. 598, AJDA 1974, p. 34, conclusions Bernard, 
note J. K. ; CE, 27 juillet 1979, D.-D., Rec. CE, p. 349, AJDA 1980, p. 97, observations 
J.L. ; CE, 25 novembre 1988, Epoux P., Rec. CE, p. 428 ; CE Ass., 28 mars 1997, Associ-
ation contre le projet autoroute transchablaisienne, Rec. CE, p. 120, RFDA 1997, p. 739, 
conclusions M. Denis-Linton, RDP 1997, p. 1433, note Waline.

28 CE, 22 octobre 2003, Association SOS Rivière-Environnement, Rec. CE, p. 417, AJDA 
2004, p. 1193, note R. Hostiou.

29 CE, 10 juillet 2006, Association interdépartementale et intercommunale de protection du 
lac Sainte-Croix et autres, RFDA 2006, p. 991, note M.-F. Delhoste.

30 CE, 26 mars 1980, Premier ministre c/ B. de L., Rec. CE, p. 171; CE, 20 février 1987, 
Commune  Lozanne, D. 1989, p. 126, note C. Stéfanski. PEANO Didier, « Recours pour 
excès de pouvoir et contrôle de la légalité externe », JCA, fasc. 1150, n° 159.

31 CHAPUS René, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, coll. Précis Domat, 15e 

édition, septembre 2001, n° 1268, p. 1078; LONG Marceau  – WEIL Prosper  - BRAI-
BANT Guy  - DELVOLVE Pierre  - GENEVOIS Bruno , Les grands arrêts de la jurispru-
dence administrative, Dalloz, 15e édition, 2005, p. 610; PEISER Gustave, Contentieux ad-
ministratif, 14e édition, Dalloz, coll. Mémentos, juin 2006, p. 208; PEANO Didier, « Re-
cours pour excès de pouvoir et contrôle de la légalité externe », JCA, fasc. 1150, n° 160.
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Üstün kamu yararı gibi bir yargılama yöntemi olan bilanço içtihadı32 her 
zaman çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararı lehine sonuç vermemekte; 
somut olayın özelliklerine göre çevreye verilecek zarar elde edilecek diğer 
kamu yararı karşısında kabul edilebilir bulunabilmektedir.

Örneğin Paris’e büyük bir konferans merkezi inşa edilmesi konusunda 
verilen bir kararda, Conseil d’Etat, projenin yabancı delegasyonların kabu-
lü ve çalışmaları konusunda sağlayacağı kolaylığın ülkenin diplomatik etkisi-
ni arttıracağını; buna karşılık projenin komşularına ve çevreye vereceği zara-
rın, projenin sağlayacağı kamu yararını ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı-
na hükmetmiştir33. Conseil d’Etat Paris yakınlarına eurodisney kurulması yö-
nündeki proje için de aynı yönde karar vermiştir34. 

Yakın tarihli bir başka kararında Conseil d’Etat, nehir kıyısında bir yaya 
yolu yapılmasına ilişkin bir proje hakkında verilen kamu yararı kararını iptal 
eden Nantes İdari İstinaf Mahkemesi kararını bozmuş; proje ile sağlanacak 
kamu yararı ile çevreye verilecek zararları karşılaştırmış ve çevreye zarar ve-
rilmemesi için alınan önlemlerin çevreye verilecek zararı en az seviyeye indir-
diğine dolayısıyla bilançonun pozitif çıktığına karar vermiştir35. 

Fransız idare yargıcı olayın özelliğine göre çevrenin korunması kamu ya-
rarına da öncelik verebilmektedir. Örneğin bir sit alanının etrafında koruma 
alanı ilan edilmesine ilişkin bir kararın hukuka uygunluğunun denetiminde bi-
lançonun kar bölümüne koruma alanının sit alanının korunması için sağlaya-
cağı faydayı, zarar bölümüne de koruma alanından kaynaklanan kısıtlılık du-
rumunu koymuş ve bilançonun pozitif çıktığı sonucuna ulaşmıştır36. 

Üstün kamu yararı yöntemi ile bilanço yöntemi esas itibariyle aynı sonu-
ca yönelen karşılaştırma yöntemleridir. Danıştay’ın üstün kamu yararı yönte-
mi ile yaptığı kamu yararları karşılaştırması, Conseil d’Etat’nın yaptığı kar-
zarar karşılaştırmasına denk gelmektedir. Zira Danıştay sonuç olarak belli bir 

32 Gülan bilanço yöntemini ilke olarak nitelemiştir. Bkz. GÜLAN Aydın, “Conseil 
d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı”, in. 2000 Yılında İdari Yargı Sempozyu-
mu, Ankara 11-12 Mayıs 2000, Danıştay Yayınları No: 59, Ankara, 2000, s. 27.

33 CE Sect., 30 octobre 1992, Association de sauvegarde du Site Alma Champ-de-Mars, 
Rec. CE, p. 384, RFDA 1992, p. 1093.

34 CE, 23 mars 1992, Martin, Rec. CE, p. 130, AJDA 1992, p. 333, chronique C. Maugüé et 
R. Schwartz. 

35 CE, 11 avril 2008, req. n 287526, AJDA 2008, p. 1622.
36 CE Sect., 8 juillet 1977, Rié, Rec. CE, p. 317, conclusions Gentot, AJDA 1977, p. 620, 

chronique Nauwelaers et Dutheillet de Lamothe.
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kamu yararı bakımından elde edilecek karın çevrenin korunması yararı açı-
sından elde edilecek zarara oranını araştırmaktadır. Danıştay’ın da uyguladı-
ğı yöntemi açıkça kar-zarar hesabı yaparak ortaya koyduğu kararlarına rast-
lanmaktadır. 

EGO Maltepe Havagazı fabrikasının korunmasına ilişkin Ankara Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış dava-
da, fabrikanın mimari yönden dönemin tarihi ve estetik değerlerini taşıdığı, 
taşınarak arsasından elde edilecek rant ile taşıma ve başka bir yerde değerlen-
dirilerek teşhiri için yapılacak harcamaların ekonomik değerinin de birbirine 
yakın olduğu sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık 
bulunmadığına hükmetmiştir37. 

Görüldüğü üzere, Danıştay ve Conseil d’Etat çevrenin korunması kamu 
yararının diğer bir kamu yararıyla çatıştığı durumlarda çevrenin korunması 
kamu yararını üstün tutmak gibi toptan bir çözüm anlayışından uzak durmuş; 
dengeleme yolunu tercih etmişlerdir. Ancak bu dengelemede destek noktası 
olarak günümüzde önemi gittikçe artan çevre hukukunu almaktadırlar. 

II. KAMU YARARLARININ DENGELEMESİNDE DESTEK 
 NOKTASI: ÇEVRE HUKUKU 

Çevre hukuku kendine özgü ilkeleri ile özerkleşmeyi başarmış ve günü-
müzde ulusal hukukların yanı sıra Avrupa Birliği hukuku ve uluslararası hu-
kukun da en önemli konularından biri haline gelmiştir. İdare yargıcı, çevrenin 
korunmasına ilişkin kamu yararının diğer bir kamu yararı ile çatışması duru-
munda sağladığı dengede çevre hukukunu destek noktası almakta; başka bir 
deyişle çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararını eşitler arasında birinci 
görmektedir. Ancak dengeleme yönteminin uygulanması sonucu varılacak so-
nuç, sürdürülebilir kalkınma ilkesi (A) veya entegrasyon ilkesi (B) odaklı bir 
çevre hukuku anlayışı ile hareket edilmesine göre değişebilmektedir. 

A. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi Odaklı Çevre Hukuku Yaklaşımı

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, çevre hukukuna özgü ve bu hukukun 
özerkleşmesini sağlayan bir ilke olarak çevre hukukunun temel kavramı ka-
bul edilmektedir38. 

37 D. 6. D., 26.11.1996, E. 1996/102, K. 1996/5342, Bkz. http://www.mimarlarodasiankara.
org/index.php?Did=2427

38 YILMAZ TURGUT Nükhet, Çevre Hukuku ve Politikası, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009, s. 
57.
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Bu kavramın tohumları Birleşmiş Milletler’in düzenlediği 1972 Stok-
holm konferansında atılmış; ancak belirgin bir hale gelmesi 1992 Rio zirve-
si ile gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini ge-
lecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye at-
maksızın karşılayan kalkınma olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir kalkınma-
nın ana teması, çevrenin korunması ile kalkınma kavramlarının birbirleriy-
le çatışmadıkları, aksine birbirlerini tamamladıkları, birbirlerine ihtiyaç duy-
duklarıdır. Başka bir deyişle, bu kavram bir uzlaşma arayışının ürünüdür39. 

Türk hukukunda, Çevre Kanunu’nda 2006 yılında yapılan değişikliğine 
kadar, sürdürülebilir kalkınma ilkesine yer verilmemiştir40. Ancak Kanun’un 
birinci maddesinde, çevreyi korumak için alınacak önlemlerin “...ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu...” olması gerektiği öngörülmüştür. 2006 
değişiklikleri ile, “Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çev-
renin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda 
korunmasını sağlamak” haline getirilmiş; sürdürülebilir kalkınma ve sürdürü-
lebilir çevre kavramları da ikinci maddede tanımlanmıştır. Buna göre, sürdü-
rülebilir çevre, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve 
kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çev-
resini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî 
vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini; sürdürülebilir kalkınma ise, 
bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altı-
na alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esa-
sına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade etmektedir.

Fransız hukukunda ise, sürdürülebilir kalkınma ilkesi 2005 yılında Ana-
yasaya eklenen Çevre Şartı’nın 6. maddesi ile anayasal bir ilke haline gelmiş-
tir. İlke aynı zamanda Çevre Kodunun L. 110-1 maddesinde yer almış ve gü-
nümüz kuşağının kalkınma ve sağlık ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ken-
dilerininkini karşılama imkanını ortadan kaldırmadan giderilmesi olarak ta-
nımlanmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma esas itibariyle kalkınma üzerine kurulu bir ilke-
dir. Kalkınma esas, sürdürülebilirlik koşuldur. Bu nedenledir ki, sürdürülebilir 
kalkınma odaklı bir çevre hukuku anlayışı ile, çevrenin korunmasına ilişkin 

39 MORAND-DEVILLER Jaqueline, Le droit de l’environnement, PUF, 2010, p. 17.
40 26.4.2006 gün ve 5491 sayılı Çevre Kanununda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun, 

RG. 13.05.2006-26167.
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kamu yararının kalkınmaya ilişkin bir kamu yararı ile çatışması halinde kal-
kınmanın ikinci plana atılması ihtimali daha zor gerçekleşmektedir. 

2006 değişikliğinden önce Çevre Kanunu’nda yer alan ve esas itibariy-
le sürdürülebilir kalkınma ilkesini ifade eden “çevrenin korunmasında ekono-
mik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumluluk” ilkesinin en çarpıcı ve unu-
tulmayacak uygulaması olan Danıştay’ın Gökova kararı41 bu kalkınmacı anla-
yışı göstermektedir. Danıştay’ın Gökova körfezi kıyısında termik santral ku-
rulmasının hukuka uygun olduğuna ilişkin bu kararının gerekçelerinden biri-
ni de bu ilke oluşturmaktadır. 

Orman alanında üniversite42; çay yetiştirilen topraklarda organize sanayi 
bölgesi43 kurulmasına imkan veren yargı kararlarının kökeninde sürdürülebi-
lir kalkınma ilkesi odaklı bir çevre hukuku anlayışı görülebilir. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin hayata geçirilmesi, başka bir deyişle 
kalkınmanın gerçekten sürdürülebilir olması, entegrasyon ilkenin en az sür-
dürülebilir kalkınma ilkesi kadar çevre hukuku anlayışının odağı olarak ka-
bul edilmesine bağlıdır. 

B. Entegrasyon İlkesi Odaklı Çevre Hukuku Yaklaşımı

Çevre hukukuna özgü bu ilke çevrenin korunması konusuna bütüncül 
yaklaşılması gereğini ifade etmektedir44. Dış entegrasyon çevrenin korunma-
sı amacının çevrenin dışındaki diğer tüm politika ve hukuk alanlarında da gö-
zetilmesi anlamına gelir (1). Bu haliyle çevrenin korunması amacını diğer 
kamu yararlarının üstünde bir konuma getirdiği söylenebilir. İç entegrasyon 
ise çevre hukukunun kendi içerisindeki değişik çevresel ögelere ilişkin koru-
ma esaslarının bütünleştirilmesine, başka bir deyişle çevrenin korunmasına 
ilişkin kamu yararlarının birbirleriyle çatışması durumunda sağlanması gere-
ken dengeye işaret etmektedir (2).  

1. Dış Entegrasyon: Çevreye İlişkin Kamu Yararının Diğer Kamu 
 Yararları İle Çatışması

Entegrasyon ilkesi çevre hukukunun diğer birçok ilkesi gibi öncelikle 
uluslararası hukuk düzeyinde kabul edilmiştir. Rio Bildirgesinin 4. maddesin-

41 D. 10. D., 24.06.1986, E.1985/2739, K.1986/1451, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası.
42 D. 6. D., 07.12.1999, E. 1998/2072, K. 1999/6209, Bkz. Danıştay Bilgi Bankası.
43 DİDDK, 22.12.2011, E. 2010/1321, K. 2011/1650, Bkz. Ek – 2. 
44 YILMAZ TURGUT Nükhet, Çevre Hukuku ve Politikası, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009, 

s. 114.
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de kabul edilen bu ilke, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşması’nın 
11. maddesinde düzenlenmiştir. Antlaşma’nın çevre hukukuna ilişkin bölü-
münde değil de, Avrupa Birliği’nin temel esaslarının düzenlendiği giriş bölü-
münde yer alan entegrasyon ilkesine göre, çevrenin korunması hakkında ko-
nulan koşullar, Birliğin diğer politika ve faaliyetlerinin tanım ve uygulamala-
rına mutlaka entegre edilmelidir. Çevre hukukuna özgü bu ilke çevrenin ko-
runması amacının ancak bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleşebilecek olma-
sının bir sonucudur. 

Fransız Anayasasına 2005 yılında eklenen Çevre Şartında entegrasyon il-
kesi açıkça düzenlenmemiş; Fransız halkının çevrenin korunmasının Mille-
tin diğer temel çıkarları gibi sağlanması gereğini gözönünde bulundurduğuna 
ilişkin giriş kısmında dolaylı olarak yer almıştır. Ancak, Avrupa birliği üyesi 
olan Fransa’nın Birlik anlaşmasının entegrasyon ilkesini düzenleyen hükmü 
de dahil olmak üzere tüm hükümleriyle bağlı olduğu düşünüldüğünde, enteg-
rasyon ilkesinin Çevre Şartında açıkça yer almamasının hukuk düzeninde bir 
değişikliğe sebep olmayacağı söylenebilir.  

Entegrasyon ilkesi, enerji, tarım, sanayi gibi diğer tüm politikaların ha-
yata geçirilmesinde çevrenin korunması amacının öncelikle gözetilmesini ge-
rektirmekte; bu haliyle de kalkınmayı esas alan sürdürülebilir kalkınma ilke-
sinden farklı olarak çevrenin korunmasını esas almaktadır. Dolayısıyla enteg-
rasyon ilkesi odaklı bir çevre hukuku anlayışı ile, çevrenin korunmasına iliş-
kin kamu yararının diğer bir kamu yararı ile çatışması halinde dengelemenin 
çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararı lehine gerçekleşmesi ihtimali daha 
baskın hale gelmektedir. 

Bu iki ilkenin içinde bulundukları gizli rekabet ortamı, Fransız Çevre 
Şartında sürdürülebilir kalkınma ilkesine açıkça yer verilmiş iken entegras-
yon ilkesinin dolaylı olarak yer almasının, bu ilkenin sürdürülebilir kalkınma-
nın sabotajına uğradığı şeklinde yorumlanmasına neden olmuştur45. 

Türk hukukunda entegrasyon ilkesi yer almamaktadır. Ancak Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne adaylığı ve Türk hukukunu müktesebata uyarlama yüküm-
lülüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu eksikliğin uzun süre devam etme-
yeceği umulmaktadır. Entegrasyon ilkesinin Türk mevzuatına girmesi halinde 
ise üstün kamu yararı yönteminin doğurduğu sonuçların farklılaşacağı; çevre-
nin korunması kamu yararının üstün tutulduğu durumların artacağını öngör-
mek mümkün gözükmektedir. 

45 PRIEUR Michel, « Les nouveaux droits (1) », AJDA 2005, p. 1157.
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Ancak mevcut hukuki durumda da, çevrenin korunmasına ilişkin kamu ya-
rarının özellikle kalkınma odaklı diğer bir kamu yararı ile çatışması halinde 
Danıştay’ın entegrasyon ilkesi odaklı bir çevre hukuku yaklaşımıyla karar ver-
diği görülmektedir46. Ormanlarda irtifak hakkı tesisini düzenleyen bir kanun 
hükmüne karşı itiraz yoluna başvuran Danıştay 6. Dairesi, itiraz dilekçesinde 
“Her ne kadar orman arazilerinin turizm yatırımlarının tahsisinde kamu yararı 
bulunduğu düşünülebilirse de, ormanların orman olarak korunmasındaki kamu 
yararının daha öncelikli ve üstün nitelikte olduğu”nu ileri sürerek47 entegrasyon 
ilkesi odaklı bir çevre hukuku anlayışını ortaya koymuştur. 

Aynı Daire, bu anlayışını daha sonra da devam ettirerek 1/25.000 ölçekli 
Belek Çevre Düzeni Planını, “Golf alanları ve turizm tesisleri yapılması he-
defiyle … orman varlığının yok olmasına dönük sonuç doğurduğu kumul or-
manı ağaçlandırmasıyla yörede kurulan kıyı denizi, kumsal, tarım alanları ve 
köyler gibi ekolojik sistemler arasındaki birlikteliği sona erdirdiği, bu duru-
mun orman odaklı doğal ekosistemlerin dolayısıyla yerleşik ve topraktan ge-
çinen halkın sosyal ve kültürel yapılarının sürdürülebilirliğine olumsuz etkide 
bulunduğu, bu durumun doğal varlıklar yönünden oluşturduğu” gerekçesiyle 
hukuka aykırı bulmuştur48.  

Üstün kamu yararını çevre hukukunun temeli olarak kabul eden çevre-
ci hukukçular, entegrasyon ilkesi odaklı bir çevre hukuku anlayışını savun-
makta; üstün kamu yararının öncelikle ekolojide olduğunu ileri sürmektedir49. 
Ancak entegrasyon ilkesi odaklı bir çevre hukuku anlayışı dahi, çevrenin ko-
runmasını mutlak olarak üstün kamu yararı haline getirmemektedir. Bu anla-
yış içinde de yine olayın özelliklerine uygun olarak kamu yararları karşılaş-
tırılması yapılmakta, somut verilere göre karar verilmekte, yalnızca çevrenin 
korunmasına ilişkin kamu yararı kolay kolay ikinci plana atılamamaktadır50.  

Çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararının diğer bir kamu yararı ile 
çatışması halinde yargıca düşen dengeleme görevi; çatışan kamu yararlarının 
her ikisinin de çevrenin korunmasına ilişkin olması durumunda daha da zor 
hale gelmektedir. 

46 ŞİMŞEK Suat, “Orman Sayılan Alanlarda Orman Dışı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisi”, 
Sayıştay Dergisi, S. 81, s. 78.

47 AYM, 07.05.2007, E. 2006/169, K. 2007/55, RG 24.11.2007, S. 26710.
48 D. 6. D., 26.11.2008, E. 2006/1664, K. 2008/8260, Bkz. Ek – 2.
49 AYKUL Ömer, Ekolojik Hukuk, Seçkin Yayınları, Mart 2010, s. 32, 38.
50 ÇAKMAK N. Münci, “Biyolojik Çeşitliliğin Hukuken Korunması ve Kamu Yararı”, 

AÜHFD, C. 57, 2008, S. 1, s. 151.
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2. İç Entegrasyon: Çevreye İlişkin Kamu Yararlarının Birbiriyle 
 Çatışması

Fosil yakıtların kullanımı sonucu sera etkisi olan gazların atmosfere ya-
yılmasının sebep olduğu küresel ısınmasının engellenmesi ulusal ve uluslara-
rası düzeyde çevre hukukunun en önemli konularından birini oluşturmakta-
dır. Küresel ısınmayla mücadelede en etkili yol, yenilenebilir enerji kaynak-
larının desteklenmesi ve toplam enerji üretimi içindeki paylarının arttırılma-
sı olarak gösterilmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi ve bu ener-
jinin üretimini sağlayan rüzgar türbinleri bir taraftan temiz enerji üretimini 
sağlayarak küresel ısınmaya engel olmakta, diğer taraftan da genellikle doğal 
veya arkeolojik sit niteliğindeki alanlarda kurulabiliyor olmaları dolayısıyla 
sit alanlarının korunması gibi çevre hukukunun diğer bir konusu açısından sa-
kınca oluşturmaktadırlar. 

Nitekim, Fransa’da rüzgar türbinleri kurulmasına yönelik idari işlemlerin 
iptali talebinin sıklıkla çevrenin korunması amacıyla faaliyet gösteren dernek-
lerden geldiği görülmektedir51. 

Yukarıda açıklanan diğer kamu yararı çatışmalarından farklı olarak bu ih-
timalde çevrenin korunmasına ilişkin iki kamu yararının çatıştığı görülmek-
tedir. Bu ihtimalde entegrasyonun çevre hukukunun içinde sağlanması gerek-
mekte; bu zorlu dengeleme görevi sıklıkla idare yargıcına düşmektedir52. 

Fransız yargıcını Avrupa Birliği’nin öngördüğü yenilenebilir enerji üreti-
mi rakamlarını yakalama kaygısı ile ulusal sitleri koruma gereği arasında bı-
rakan bu çatışmanın dengelenmesi53, çevre-içi bir bilanço yönteminin uygu-
lamasını gerektirmektedir54. Bu bilanço yönteminin uygulanması sonucunda, 

51 FONBAUSTIER Laurent, «  Note sous CAA Lyon, 5 avril 2005, Association pour la 
préservation des paysages exceptionnels du Mezenc, req. n° 04LY00431 », RDI 2006, p. 
112 ; MAILLOT Jean-Luc, « La juridiction administrative et les parcs éoliens en zone de 
montagne », AJDA 2009, p. 354.

52 DEVEZA-BARRAU Alexandre Hego, Droit et intégration des énergies renouvelables, 
L’Harmattan, 2011, p. 188.

53 MICHALLET Isabelle, « L’implantation des éoliennes en montagne. Note sous CE, 16 
juin 2010, req. n« 311840 », AJDA 2010, p. 1892.

54 FONBAUSTIER Laurent, « Note sous CAA Lyon, 5 avril 2005, Association pour la pré-
servation des paysages exceptionnels du Mezenc, req. n° 04LY00431 », RDI 2006, p. 112.
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en ileri derecede korunması gereken sitlerde dahi, yargıç sitin zarar görmeme-
si için gerekli önlemlerin alınmış olması halinde rüzgar türbinlerinin kurula-
bileceği sonucuna ulaşılabilmektedir55. 

Görüldüğü üzere, Fransız idare yargıcı çevre içi menfaatlerin çatışması 
durumunda da her tür toptan çözümü dışlayan, olayın özellikleri dikkate alı-
narak uygulanacak bilanço yönteminin ortaya koyacağı sonuca göre karar ve-
ren bir anlayış benimsemiştir. 

Danıştay 6. Dairesi, 1., 2. ve 3. derece sit alanlarında enerji santrali kurul-
masına imkan veren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ka-
rarını; yalnızca en ileri düzeyde korumayı gerektiren 1. derece sit alanları ba-
kımından iptal ettiği halde56; bu kararın temyizi üzerine İdari Dava Dairele-
ri Genel Kurulu 1., 2. ve 3. derece sit alanlarında hiçbir şekilde enerji santrali 
kurulamayacağına hükmederek dava konusu işlemin bütünüyle hukuka aykırı 
olduğuna karar vermiş; Danıştay 6. Dairesi de usul kuralları gereğince bu ka-
rara uymak durumunda kalmıştır57. 

Böylece Türk idare yargıcı, Fransız idare yargıcından farklı olarak sit 
alanlarına rüzgar türbinleri de dahil olmak üzere herhangi bir enerji santrali 
kurulamayacağına yönelik toptan bir tutum almıştır. Kamu yararları çatışma-
sının çözümündeki dengeleme yöntemini reddeden bu anlayışın, idari yargı-
nın dengeleme göreviyle olduğu kadar yenilebilir enerji kaynaklarına duyu-
lan ihtiyaç gerçeğiyle de bağdaştığını söylemek mümkün gözükmemektedir. 

Nitekim, sit alanlarında rüzgar enerjisi santrali kurulmasına ilişkin olarak 
yürürlükte bulunan 20.07.2011 tarihli ve 688 sayılı Kültür ve Tabiat Varlık-
larını Koruma Yüksek Kurulu Kararında her olayın kendi özellikleri dikkate 
alınarak karar verilmesi anlayışı benimsenmiştir. Buna göre, “Dünyada çev-
reyi olumsuz etkilemeyecek kaynaklardan yararlanmanın küresel ölçekte çev-
renin korunabilmesi için giderek önem kazandığı bir süreçte, dünyada oldu-

55 FRANCFORT Jérôme, « Le respect des préoccupations d’environnement peut-il fonder 
un refus de permis de construire ? Conclusions sur TA Orléans, 9 novembre 2010, req. n° 
0802195”, AJDA 2011, p. 1283. CAA Marseille, 21 octobre 2010, n° 08MA03443, AJDA 
2011, p. 44.

56 D. 6. D., 23.10.2001, E. 2000/1239, K. 2001/4954, Bkz. Ek – 2.
57 D. 6. D., 22.12.2003, E. 2002/6920, K. 2003/7052, Bkz. Ek – 2. Bu kararlara ilişkin ola-

rak Bkz. BERBEROĞLU Ahmet, “Çevre Hukukunun İdari Yargı Düzeyinde Uygulan-
ması », in. Çevre Hukuku Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara, 
2006, s. 54.
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ğu gibi Türkiye’de de rüzgar enerjisi santrallerinin yapımının prensip olarak 
uygun görüldüğüne, genelde desteklenmesi ve özendirilmesi politikası kapsa-
mında; Doğal sit alanlarında, rüzgar enerjisi santralleri yapılacak yerlerin 
özellikleri ve konumları, alana ilişkin daha önce alınmış koruma kurulu ka-
rarları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları görüşleri, gözönüne alınarak koru-
ma kurullarınca değerlendirilebileceğine” karar verilmiştir. 

Danıştay 6. Dairesi de, Milli Park niteliğindeki bir alanda rüzgar enerjisi 
santrali kurulmasının hukuka uygunluğunu denetlerken, sit alanlarındaki top-
tancılıktan uzak dengeleyici tutumunu izlemeye devam etmiştir. Daire uyuş-
mazlık konusu yatırımın milli parka vereceği zararı bu yatırımın üreteceği te-
miz enerjinin sağlayacağı kamu yararı ile karşılaştırmış; üretim miktarının 
düşüklüğü karşısında milli parka verilecek zarara üstünlük tanımıştır58. İçti-
hadın bu şekilde devam edeceği umulmaktadır. 

58 D. 6. D., 27.02.2009, E. 2007/3384, K. 2009/1829, Bkz. Ek – 2. 
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SONUÇ

Kamu yararı kavramı, çok işlevli niteliği dolayısıyla idarenin yargısal de-
netiminin ortaya koyduğu çatışmaların59 çözümünde kullanılan araçlardan en 
önemlisi haline gelmiştir. Çok işlevliliğin sağladığı olayın özelliğine uyar-
lanabilirlik bu kavrama idarenin yargısal denetiminde ayrıcalıklı bir konum 
sağlamaktadır. 

Farklı kamu yararlarının çatışmasında anahtar rolü oynayan üstün kamu 
yararı kavramı da aynı çok işlevli niteliğe sahiptir. Bu kavram belirli bir kamu 
yararının mutlak ve soyut üstünlüğü ortaya koyan bir ilke değil; belirli bir 
olayda çatışan kamu yararlarından üstün olanını tespit etmekte kullanılan yar-
gısal bir yöntemdir. Bu yöntemi Fransız yargıcı da bilanço olarak adlandırmış 
ve olayın özelliğine göre çıkardığı bilançonun pozitif veya negatif olmasına 
göre sonuca ulaşma yolunu benimsemiştir. 

Çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararının bilimsel gelişmeler ışığın-
da öneminin gittikçe arttığı günümüzde, söz konusu kamu yararının diğer bir 
kamu yararı ile çatışması durumunda, - ki bu sorun çevre ile ilgili neredeyse 
her idari işlemin yargısal denetiminde ortaya çıkmaktadır – üstün kamu ya-
rarı ve bilanço içtihatları uygulanmakta ve olayın özelliğine göre sonuca ula-
şılmaktadır. 

İdare yargıcına düşen çevrenin korunması ve kalkınma arasındaki çatış-
manın bilançosunu çıkarma görevinin zorluğu ortada iken, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının gündeme gelmesiyle idare yargıcı çevrenin korunmasına yö-
nelik iki kamu yararı arasındaki çatışmanın bilançosunu çıkarma gibi daha da 
sancılı bir yargılama süreciyle karşı karşıya kalmıştır. 

Yenilenebilir enerji santrallerinin doğal çevreye verdiği zararın bilançosu 
her olayın özelliğine göre değerlendirilirken, çevre konusunun farklı unsurla-
rı arasında küresel ısınmanın önemi ve dünyanın geleceğinin rüzgar başta ol-
mak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğunun göz ardı edilmeme-
si gerekmektedir. 

59 AZRAK Ülkü, “İdarenin Yargısal Denetiminin Diyalektiği”, in. Hukuk Kurultayı 2004, 
C. I: Hukuk Devleti, Ankara Barosu Yayını, Ankara, 2004, s. 120.
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EK – 1: CONSEIL D’ETAT’NIN RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN 
              ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAKKINDA BİR 
          KARARININ TÜRKÇE TERCÜMESİ

Devlet Şurası

Sayı: 327262

Lebon Derlemesinde yayımlanmamıştır.

İdari Dava Dairesi

Bayan Maugüé, Başkan

Bay Raphaël Chambon, Tetkik Hakimi

Bay Roger-Lacan Cyril, Savcı

ODENT, Avukatlar

16 Temmuz 2010 Cuma Günü Heyeti

FRANSIZ CUMHURİYETİ

FRANSIZ HALKI ADINA

YEŞİL TEKNOLOJİLER VE İKLİM ÜZERİNE GÖRÜŞMELERDEN SO-
RUMLU DEVLET BAKANI OLAN EKOLOJİ, ENERJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, 
KALKINMA VE DENİZ BAKANININ 20 Nisan 2009 tarihinde 327262 sayısıyla 
Devlet Şurası’nın yargısal sekretaryasına kaydolan temyiz talebi ve 8 Haziran 2009 
tarihinde kaydolan ek dilekçesi; Bakan’ın, Devlet Şurası’ndan Bordeaux İdari İs-
tinaf Mahkemesi’nin, Şirket Merkezi Yves’de bulunan Les Fontaines d’Yves olan 
Yvéole Limited Şirketi’nin talebi üzerine, Şirketin 4 rüzgar türbininin inşaat ruhsatı 
için yapılan başvurunun Charente-Maritime Valisi tarafından reddine ilişkin 12 Ara-
lık 2005 tarihli kararın iptaline ilişkin 23 Ağustos 2007 tarihli Poitiers İdare Mahke-
mesi kararının iptali için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17 Şubat 2009 tarihli ve 
07BX02126 sayılı kararının iptalini talep ettiği görüldü;

Dosyadaki diğer bilgi ve belgeler görüldü;

İmar Kodu görüldü;

İdari Yargılama Kodu görüldü;

- Danıştay Üyesi Bay Didier Maus’un raporu,

- Yvéole Şirketinin avukatı Bayan Odent’ın itirazları,

- Savcı Bay Cyril Roger-Lacan’ın mütalaası  
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Duruşmada dinlendikten sonra;

Söz yeniden Yvéole Şirketinin avukatı Bayan Odent’a yeniden söz verilerek;

İmar Kodunun R. 111-21. maddesinin, yapıların yerleşimlerinin, mimarilerinin, 
boyutlarının veya binaların veya inşa edilecek veya değiştirilecek yapıların dış gö-
rünüşlerinin, komşu yerlerin, sitlerin, doğal veya kentsel peyzajların kimliğine veya 
menfaatine olduğu gibi yapısal perspektiflerin korunmasına zarar verici nitelikte ol-
duğu hallerde inşaat ruhsatı talebinin reddedilmesine olanak tanıdığı;

Aynı Kodun R. 111-14-2. maddesinin, çevreye zarar veren sonuçlar doğurabi-
lecek nitelikteki yapıların ruhsatlarının özel koşullara bağlanmasına olanak tanıdığı 
ve Yves Belediyesi’nin İmar Planı’nın  NC 1-3 numaralı şartı uyarınca altyapı dona-
nımlarına, bölgenin dış görünüşünü değiştirmemeleri ve peyzaja tam uyumlarını sağ-
layıcı tüm önlemlerin alınmış olması koşullarıyla izin verileceği, Charente-Maritime 
Valisi’nin 12 Aralık 2005 tarihli kararıyla yukarıda yer verilen hükümlere dayanarak, 
Yvélo şirketinin Yves Belediyesi sınırlarında 4 adet rüzgar türbini yerleştirilmesi için 
yaptığı ruhsat başvurusunu reddettiği; 

Ekoloji,  Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Arazi Düzenlemesi Bakanı’nın, 
Bordeaux İdari İstinaf Mahkemesi’nin, Poitiers İdare Mahkemesi’nin 12 Aralık 2005 
tarihli valilik kararının iptaline ilişkin kararına karşı yaptığı istinaf talebinin reddine 
ilişkin kararını temyiz ettiği gözönünde bulundurularak;

Tarafların kendi önünde ileri sürdükleri iddiaları göz önünde bulundurarak, dos-
yadaki bilgi ve belgeleri bağımsızca değerlendiren İstinaf Mahkemesi’nin, rüzgar 
türbinlerinin 2 km. ötesinde bulunduğu Atlantik kıyısından görüleceğini, ancak gör-
sel etkinin en alt düzeyde olacağını ve ne Fouras’ın, Ile d’Aix’in, La Pointe de la 
Fumée’nin ve Chatelaillon’un kuzeyindeki kumsal ile oluşan site, ne de La Garde 
aux Valets ve Le Bois de Jaud sitlerine zarar verecek nitelikte bulunmayacağını be-
lirterek, Bakan tarafından ortaya konulan tüm sitlere projeyle verilecek zararları in-
celediği ve böylece kararını yeterli derecede gerekçelendirdiği öncelikle gözönünde 
bulundurularak;

Esas hakimlerine sunulan dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, YVE-
OLE Şirketi tarafından yerleştirilmesi planlanan 4 rüzgar türbininin yerleştirileceği 
alanın Marouillet Bataklığının en kuzeyinde, peyzaj bakımından bir özelliği bulun-
mayan bir ova oluşturan ekili parsellerden meydana gelen kurumuş eski bataklıklar 
üzerinde bulunduğu, sitin yakınında 1000 metrelik bir yarıçapta çeşitli yapı ve yerle-
şimler ile dört şeritli 137 numaralı karayolunun yer aldığı, 2000 metrelik bir yarıçap 
içinde de 200’den fazla ikamet edilen evin ve La Rochelle-Bordeaux demiryolunun 
yanı sıra tarımsal bir silonun yer aldığı, bu bilgiler ışığında, İstinaf Mahkemesi’nin 
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projenin Marouillet, Rochefort ve Voutron Bataklıklarına zarar vermeyeceği ve İmar 
Kodunun R. 111-21. maddesi ve Yves Belediyesi İmar Planı’nın NC 1-3 numara-
lı şartına aykırı olmadığı sonucuna vardığı, dosyadaki bilgi ve belgeleri, Bakanın id-
diasının aksine anlam ve niteliklerini değiştirecek şekilde yorumlamaksızın ve sonuç 
olarak temyiz yargıcının önünde tartışılmaya elverişli olmayan bağımsız değerlendir-
mesine tabi tuttuğu ikinci olarak gözönünde bulundurularak;

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında Bakanın Bordeaux İstinaf Mahkemesi’nin 
17 Şubat 2009 tarihli kararının iptali talebinin dayanağı bulunmadığı sonucuna ula-
şıldığı gözönünde bulundurularak;

Olayın özelliklerine göre, İdari Yargılama Kodunun L. 761-1. maddesinin uygu-
lanması ve YVEOLE Şirketi tarafından dava masrafları olarak ortaya konulan 3000 
avro tutarının, diğer yargılama giderleri hariç olmak üzere Devlete yükletilmesi ge-
rektiği göz önünde bulundurularak

KARAR VERDİ:

1. Madde: YEŞİL TEKNOLOJİLER VE İKLİM ÜZERİNE GÖRÜŞMELER-
DEN SORUMLU DEVLET BAKANI OLAN EKOLOJİ, ENERJİ, SÜRDÜRÜLE-
BİLİR, KALKINMA VE DENİZ BAKANININ temyiz talebi reddedilmiştir. 

2. Madde: Devlet Yvéole Şirketine İdari Yargılama Kodunun L. 761-1. madde-
sinin 3000 avro ödeyecektir.

3. Madde: Bu karar YEŞİL TEKNOLOJİLER VE İKLİM ÜZERİNE GÖRÜŞ-
MELERDEN SORUMLU DEVLET BAKANI OLAN EKOLOJİ, ENERJİ, SÜR-
DÜRÜLEBİLİR, KALKINMA VE DENİZ BAKANINA ve YVEOLE ŞİRKETİNE 
tebliğ edilecektir. 
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EK – 2: ÇALIŞMADA YARARLANILAN YAYIMLANMAMIŞ 
         DANIŞTAY KARARLARI60

•	 D. 6. D., 23.10.2001, E. 2000/1239, K. 2001/4954

Davacı    : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Vekili        : Av…. 

Davalı       : Kültür Bakanlığı-ANKARA

Müdahil    : Çamlı Köyü Tüzel Kişiliği

Vekili        : Av. …

İstemin  Özeti  :Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
5.11.1999 günlü, 659 sayılı ilke kararının III.derece doğal sit başlıklı 3.kısmının so-
nuna eklenen;”Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu ilgili Bakan-
lıkça belirlenmek koşuluyla I.,II.ve III.derece doğal sit alanlarında;

I- Korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya  1/5000 ölçekli  
nazım  plan  kapsamında, plan  yapılamadığı  hallerde yapılacak tespit çerçevesinde 
ilgili koruma kurulunca uygun  görüleceği  şekliyle çevreye  zarar vermeyecek ener-
ji santralleri yapılabileceği, 

II-Mevcut  tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısı-
ra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni  tarımsal  ve  hayvancılık faaliyet-
lerinin  yapılabileceği, yolundaki bölümü ile yine 3.kısmın (ç) bendinde yer alan I. 
ve II.derece doğal sit alanı içinde kalan köy  yerleşik  alanlarının da  III.derece doğal 
sit kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bölümünün; doğal sit kavramının özüne 
aykırı düzenleme yapıldığı, koruma anlayışının  zedelendiği ve dava konusu işlem-
de kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı öne sürülerek iptali istenilmektedir.

Kültür Bakanlığı’nın Savunmasının Özeti:Dava konusu kurul kararının doğal sit  
alanlarının  tahribine  yol açmayacağı,  faaliyetlerin koruma kurullarının gözetim ve 
denetimine  tabi  olduğu  ileri  sürülerek  davanın reddi  gerektiği savunulmaktadır.

Müdahilin  Savunmasının  Özeti:Arazisinin  büyük bölümünün 1.derece doğal 
sit alanı olan köyde kaldığı, dava konusu ilke kararıyla  tarım  ve  hayvancılık yapıl-
ması   olanağının   getirildiği,   köyün   sosyal   ve  ekonomik hayatının rahatlatılma-
sına yönelik düzenlemede hukuka aykırılık  bulunmadığı  belirtilerek davanın reddi 
gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay  Tetkik Hakimi … Düşüncesi: Dava konusu 5.11.1999 günlü, 659 sa-
yılı ilke kararının 3.bölümün (ç) bendi ile II.fıkrasının  I.derece doğal  sit  alanların-
da  tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetleri yapılabileceği yolundaki bölümünde huku-

60 Kararlar kronolojik olarak sıralanmıştır.
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ka uyarlık bulunmadığından iptaline; aynı fıkranın II.ve III.derece doğal  sit  alanla-
rında   tarımsal   ve   hayvancılık   faaliyetleri yapılmasında  hukuka  aykırılık  bulun-
madığından davanın  bu bölümünün reddine, I.fıkra  için  Danıştay  Altıncı  Dairesi-
nin  23.10.2001   günlü,   E:2000/1582, K:2001/4952  sayılı  kararıyla  kısmen  iptal,  
kısmen ret kararı verildiğinden, I.fıkrasının iptaline ilişkin  istem hakkında  yeniden  
karar  verilmesine  yer olmadığına karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay  Savcısı …  Düşüncesi:  Dava, Çevre Mühendisleri Odası tarafından, 
Kültür Bakanlığına karşı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
5.11.1999 günlü, 659 sayılı “Doğal (Tabii) Sitler,  Koruma  ve Kullanma Koşulları-
nı” düzenleyen İlke Kararının iptali istemiyle açılmıştır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde, ta-
biat varlıkları;  jeolojik devirlerle,  tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bu-
lunmaları veya özellikleri ve  güzellikleri  bakımından  korunması gerekli,  yer  üs-
tünde,  yer  altında ve su altında bulunan değerler; sit, tarih öncesinden günümüze ka-
dar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü  olup,  yaşadıkları devirlerin  sosyal, ekono-
mik,  mimari  ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kalıntıları, önemli tarihi hadi-
selerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerek-
li alanlar olarak öngörülmüştür.  Yasadaki tanımlar ile genel bir çerçevesi çizilen do-
ğal sit alanlarına ilişkin derecelendirme kriterleri, koruma ve kullanma koşullarının 
saptanması görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na ait bulun-
maktadır. Yüksek kurul tarafından uygulamada sorunlarla karşılaşılmaması için,  ta-
nım ve koşulların ayrıntılı ve net olarak ortaya konulması gerekmektedir.

Dava  konusu  659  sayılı  ilke  kararı ile, I derece doğal sit alanları, bilimsel 
muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip  olması  
ve  ender  bulunması  nedeniyle  kamu  yararı  açısından mutlaka korunması  gerekli  
olan,  korumaya  yönelik  bilimsel  çalışmalar dışında aynen korunacak  alanlar ola-
rak tanımlanmış ve bu alanlarda bitki örtüsü,  topoğrafya, silüet  etkisini bozabilecek, 
tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı, ancak zorunlu durumlarda bazı  
altyapı  tesisleri  ile  koruma  kurulundan  izin alınmak  koşulu  ile  halka  açık  rek-
reasyon amaçlı bazı günü birlik tesislerin yapılabileceği, belirtilmiştir.       

II. derece doğal sit alanları, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında 
kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar olarak tanımlanmış,  
bu alanlarda turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yö-
nelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyeceği, belirtilmiştir.

III. derece doğal alanları ise, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda,  
yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak, konut kullanımına 
açılabilecek alanlar olarak tanımlanmıştır.
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Dava konusu ilke kararı, Doğal Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarının düzen-
lendiği bir karardır.  Bu kararda 1, 2.  ve 3. Derece doğal sit alanları tanımlanmış ve 
koruma olgusu içinde bu alanlarda sınırlı olarak nelerin yapılabileceği ve nelerin ke-
sinlikle yapılamıyacağı, sayılmıştır. 

Diğer  taraftan,  aynı ilke kararının son bölümünde doğal sit alanlarında bir ayı-
rım yapılmaksızın, I,II ve III derece doğal sit alanlarında ülke çıkarları açısından ya-
pılmasında zorunluluk olduğu ilgili  Bakanlıkça belirlenmek  koşulu ile;  I-  Koruma-
ya  yönelik  1/25000  ölçekli  çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım planı 
kapsamında,  plan  yapılamadığı  hallerde  yapılacak  tesbit çerçevesinde  ilgili  Koru-
ma  Kurulunca uygun görüleceği şekli ile çevreye zarar vermeyecek enerji santralleri; 

II- Mevcut  tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin  sürdürebilmesinin yanısıra,  
Koruma  kurulundan  izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri-
nin yapılabileceği belirtilmiştir.

Uyuşmazlık konusu ilke  kararında,  I.  II.  ve  III.  derece  doğal  sit alanların-
da  Ülke  çıkarları  açısından yapılmasında  zorunluluk  olduğu ilgili Bakanlıkça be-
lirlenmek koşulu ile,  ilgili  Koruma  Kurulunca  uygun görüleceği şekli   ile   çevre-
ye  zarar  vermeyecek  enerji  santralleri  yapılabileceğinin öngörülmesi, doğal sit ta-
nımına, ilke kararı ile  yapılan  düzenlemelere  aykırı olduğu  gibi,  doğal  sit  alanla-
rının  özellikleri  ve koruma olduğunu göz ardı edilerek  doğal  yapının  bozulması-
na  yol  açabileceğinden  ilke  kararının  bu bölümünde hukuka uyarlık görülmemiştir.

III.  derece  doğal  sit başlıklı 3. bölümünde 3. derece doğal sit tanımı yapıldıktan 
ve (b) fıkrasında, mevcut tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin sürdürülebilmesi-
nin   yanısıra  koruma  kurulundan  izin  almak koşuluyla  yeni tarımsal ve hayvancı-
lık faaliyetlerinin yapılabileceğinin belirtilmesinden sonra son bölümde sit alanı ayrı-
mı yapılmaksızın I.,  II.  ve  III  derece  doğal  sit alanlarında  mevcut  tarımsal ve hay-
vancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısıra, koruma kurulundan izin almak 
koşuluyla yeni  tarımsal  ve hayvancılık faaliyetlerinin  yapılabileceğinin  öngörülme-
si  de,  I. ve II. derece doğal sit tanımına, ilke  kararı  ile  yapılan  düzenlemelere  ay-
kırı  bulunduğundan  ilke kararının bu bölümünde de hukuka uyarlık görülmemiştir.

İlke  kararında I. ve II.derece sit alanı olduğu saptanan bölgeler içinde her-
hangi bir farklılık gözetilmemesine karşın,III.derece doğal sit başlıklı bölümün 3/ç 
bendinde,I.ve II.derece doğal sit alanı içinde kalan köy yerleşik alanlarının da 3.dere-
ce doğal sit kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, köy yerleşik alanlarına ilişkin getirilen hükmün önceki 
ilke kararları paralelinde olduğu, köy yerleşik alanını da  içine  alacak şekilde  ilan  
edilen  I.  ve  II. derece  doğal  sit alanlarında yalnız yerleşim bölgelerini kapsayacak 
şekilde ve yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla bu  yerleşim alanlarının  659  sayılı  
ilke kararıyla  III.derece doğal sit alanı kapsamında değerlendirildiği, ileri sürülmek-
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te ise de; daha önceki 14.7.1998 tarihli 595 ve 596 sayılı; 12.3.1999 günlü 639 sayılı 
ilke kararlarında, “I. ve II.derece Doğal Sit  Alanlarındaki Köy  Yerleşik  Alanların-
da  Koruma  ve  Kullanma   Koşulları düzenlenmiş iken; uygulamada çıkan sorunlar 
ve mevzuata aykırı hususlar göz önüne alınarak anılan ilke kararları 659 sayılı ilke 
kararı ile yeniden düzenlenmiş ve bu  kez  I.  ve  II.derece  doğal  sit  alanı içinde ka-
lan köy yerleşik alanları III.derece doğal sit kapsamında değerlendirilerek, bu  alan-
larda  doğal  yapının bozulmasına  yol  açabilecek  kullanımlara  olanak  tanınmış-
tır. Bu nedenle ilke kararının anılan bölümünde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık konusu ilke  kararının  diğer  bölümlerinde  hukuka  aykırılık gö-
rülmemiştir.

Açıklanan  nedenlerle,  5.11.1999  günlü 659 sayılı ilke kararının, “Ülke çıkarla-
rı açısından yapılmasında zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluy-
la I.II. ve  III.derece  sit  alanlarında  başlıklı  bölümünün  I  ve  II numaralı kısmı ile 
3.bölümünün (ç) bendinin iptali; davanın ilke kararının diğer bölümlerine ilişkin ola-
rak ise reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar  veren  Danıştay Altıncı Dairesince duruşma için önceden belirlenen 
23.10.2001 gününde yapılan tebligat üzerine  davacı  vekili  Av. …, davalı  idareyi  
temsilen  Hukuk Müşaviri …’ın geldikleri, müdahil Çamlı Köyü Tüzel kişiliği veki-
linin gelmediği görülerek  Savcı … katılımıyla  duruşma  yapıldıktan  ve Tetkik Ha-
kiminin açıklamaları dinlendikten sonra dosyada yer alan bilgiler incelenerek işin ge-
reği görüşüldü.

Dava, Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulunun  “Doğal (Ta-
bii)  Sitler,  Koruma  ve Kullanma  Koşulları” başlıklı 5.11.1999 günlü, 659 sayılı 
ilke kararının, III.derece doğal sit başlıklı 3.kısmının sonuna  eklenen; “Ülke  çıkar-
ları  açısından  yapılmasında  zorunluluk  olduğu  ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşu-
luyla I., II. ve III.derece doğal sit alanlarında; 

I-Korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre  düzeni  planı  ve/veya  1/5000 öl-
çekli  nazım  plan  kapsamında, plan  yapılamadığı  hallerde yapılacak tespit çerçeve-
sinde ilgili koruma kurulunca uygun  görüleceği  şekliyle çevreye  zarar vermeyecek 
enerji santralları yapılabileceği, 

II-Mevcut  tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanısı-
ra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni  tarımsal  ve  hayvancılık faaliyet-
lerinin  yapılabileceği, yolundaki bölümü ile yine 3.kısmın (ç) bendinde yer alan I. 
ve II.derece doğal sit alanı içinde kalan köy  yerleşik  alanlarının da  III.derece do-
ğal sit kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bölümünün iptali istemiyle açılmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde, ta-
biat varlıkları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulun-
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maları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer 
altında ve su altında bulunan değerler;  sit,  tarih öncesinden günümüze kadar gelen 
çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal,  ekonomik,  mimari 
ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan 
ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar olarak 
öngörülmüştür. Yasadaki tanımlar ile genel  bir  çerçevesi çizilen  doğal  sit  alanla-
rına  ilişkin derecelendirme kriterleri, koruma ve  kullanma  koşullarının  saptanması 
görevi Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulu’na  ait  bulunduğun-
dan, belirlenecek olan bu esaslar  uyarınca  uygulamada  sorunlarla  karşılaşılmama-
sı için, Yüksek kurul tarafından tanım ve koşulların ayrıntılı ve net olarak ortaya ko-
nulması gerekmektedir.

Dava  konusu  ilke  kararı  ile  I.derece  doğal  sit  alanları, bilimsel muhafaza 
açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik  ve  güzelliklere  sahip olması  ve  en-
der  bulunması  nedeniyle  kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli koru-
maya yönelik bilimsel çalışmalar  dışında  aynen  korunacak  alanlar olarak  tanım-
lanmış ve  bu  alanlarda bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata 
yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı,  ancak  zorunlu durumlarda  bazı altyapı 
tesisleri ile koruma kurulundan izin alınmak koşulu ile halka  açık  rekreasyon  amaç-
lı  bazı   günübirlik   tesislerin   yapılabileceği belirtilmiştir.

Aynı  ilke  kararında II.Derece Doğal Sit ise, doğal yapının korunması ve geliş-
tirilmesi yanında kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alan olarak 
tanımlanmış, bu alanlarda,  turizm  yatırım  ve  turizm işletme  belgeli turistik  tesis-
ler  ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyeceği, il-
gili kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  görüşleri  doğrultusunda alanın  özelliğinden  
kaynaklanan faaliyetlerin koruma kurulu izni doğrultusunda sürdürülebileceği belir-
tilmiştir.

Dava konusu ilke kararının “III.derece doğal sit”  başlıklı  3.bölümünde, 3.de-
rece  doğal  sit, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansi-
yeli ve kullanım özelliği de gözönünde  tutularak  konut kullanımına  da açılabilecek  
alanlar  şeklinde  tanımlanmış, (b) fıkrasında, mevcut tarımsal ve hayvancılık faali-
yetlerinin  sürdürülmesinin  yanısıra  koruma  kurulundan  izin almak  koşuluyla  yeni  
tarımsal  ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği belirtilmiştir.

Rüzgar enerjisi santralleri için  20.7.2001  günlü,  688  sayılı  Kültür Bakanlı-
ğı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı ile yeni bir düzenleme  
yapılmış  ve  herhangi bir koruma derecesi ayrımı yapılmaksızın doğal sit alanların-
da rüzgar enerjisi santralları yapılacak  yerlerin  özellikleri  ve konumlarının koruma    
kurullarınca    değerlendirilebileceği    belirtilmiş bulunmaktadır.  Bu  nedenle,  dava  
konusu  İlke Kararının  I.fıkrası  yönünden uyuşmazlık  rüzgar  enerjisi  santralları  
dışında  kalan  enerji  santralarına yönelik olarak incelenmiştir.



170 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                    Aksoylu

Danıştay Altıncı Dairesinin 23.10.2001  günlü,  E:2000/1582,  K:2001/4952 sa-
yılı   kararıyla   dava   konusu  ilke  kararının  ülke  çıkarları  açısından yapılmasında 
zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek  koşuluyla  I.II.ve III.derece  doğal 
sit alanlarında, korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 
ölçekli nazım plan kapsamında, plan  yapılamadığı  hallerde yapılacak  tespit çerçe-
vesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye   zarar   verme-
yecek   enerji   santralları   yapılabileceği   yolundaki I.fıkrasının  I.derece  doğal  sit  
alanlarına  ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiş olduğundan, bu davada da dava 
konusu olan aynı bölüm  hakkında  yeniden bir karar verilmesine yer bulunmamak-
tadır.

Dava  konusu  İlke  Kararının  2 ve 3.derece doğal sit alanlarına ilişkin bölümü-
ne gelince;

Anılan ilke kararı ile doğal sit alanları derecelerine göre  ayrıma  tabi tutulmuş  
ve  bu alanlarda hangi koşullarla ne gibi kullanımlara izin verileceği ayrıntılı şekil-
de düzenlenmiş, uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmış  ve  bu şekilde  mahal-
li koruma kurullarının yetkilerini sınırsız olarak kullanmalarının önüne geçilmiş ol-
maktadır. Doğal sit alanlarında enerji santralleri  yapılmasına ilişkin  bir  istemde  bu-
lunulması  halinde  izlenecek  yöntem konusunda da, bu bağlamda ve bu gibi tesisle-
rin özellikleri de  dikkate  alınarak  ayrıntılı  bir düzenleme yapılmış; ülke çıkarı açı-
sından yapılmasında zorunluluk olması, ilgili bakanlığın istemde bulunması, üst öl-
çekli plan ya da nazım imar planı kapsamında ya  da  bu  konuda  yapılacak  tespit  
çerçevesinde  ve çevreye zarar vermeyecek nitelik taşıması koşulları ile koruma ku-
rulunca enerji  santrali  yapımına  izin verilebileceği   yolunda   düzenleme   yapılarak   
mahalli  koruma  kurullarının yetkilerinin sınırları belirlenmiş olmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun  27.6.2000  günlü,  119.uncu 
birleşiminde  onaylanmış  bulunan

Uzun  Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planında, 
enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınma için  temel girdilerden  birisi  durumunda  ol-
duğu,  artan  nüfus,  şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah ar-
tışına paralel olarak  enerji  tüketiminin kaçınılmaz   biçimde   büyüdüğü;  enerji kay-
nakları  açısından  zengin  olmayan ülkemizde, bu alanda halen yüzde 62 düzeyinde 
bulunan dışa bağımlılığın  tüketim gelişirken  zaman  içinde  artacağı,  enerji  kay-
naklarının  üretim  ve  tüketim aşamasında çevreyi  olumsuz  etkileyen  özelliklere  
sahip   olduğu,   çevresel sorunların  giderilmesinin  ise  önemli  bir maliyet unsuru 
oluşturduğu, küresel kirlenmenin  uluslararası  alanda  ortak   politikalar   oluşturul-
ması   gereken konulardan  biri  haline  geldiği,  bu  nedenlerle  sürdürülebilir  bir kal-
kınma yaklaşımı içinde, ekonomik ve sosyal  gelişimi  destekleyecek,  çevreyi  en  az 
düzeyde tahrip edecek, asgari miktar ve maliyette enerji tüketimi ve dolayısıyla arzı-
nın  hedef  alınma  durumunda  olduğu;  elektrik sektörünün yanı sıra enerji sektörü-
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nün tüm faaliyet alanlarında daha verimli, tasarruflu  ve  temiz  çalışan üretim,  na-
kil  ve  tüketim  teknolojilerine önem ve öncelik verileceği; doğanın korunması ama-
cı dikkate alınarak, yeni  ve  yenilenebilir  enerji  kaynaklarının geliştirilmesi,  yay-
gınlaştırılması  ve  tüketiminde  daha  büyük  oranlarda yer alması için tedbirler alı-
nacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Anılan  Kalkınma  Planında  da  vurgulandığı  üzere,  ülkemizin  enerjiye ihtiya-
cı bulunduğu ve enerji açığımızın giderek artan oranda dışa bağımlı olarak karşılan-
dığı   bir   gerçektir.  Bu  olumsuz  durumun  değiştirilmesi, çevrenin korunması ve 
enerji ihtiyacının karşılanmasında üstün kamu yararının gözetilmesi zorunludur.  Sı-
nai tesisler  gibi  enerji   tesislerinin   de   çevreye   zarar verebilecekleri  açık  olmak-
la  birlikte,  bunun  asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla gelişen teknolojinin olanak-
larından yararlanılması gerekir.

Ayrıca, ülkemizin tabiat varlıklarının da korunması ve bu  değerlerimizin gele-
cek  kuşaklara  aktarılması  ulusal görevimizdir. Ancak, 2.ve 3.derece doğal sit alanı 
olarak belirlenmiş  bulunan  bu  tür  alanlara  hiç  bir  ayrıma tabi tutulmaksızın ve hiç 
bir koşulda enerji santralı yapılamayacağına ilişkin yorum, ülkemizin çıkarları dik-
kate alındığında yerinde değildir. 2.derece doğal sit alanlarının  ilke  kararında  kamu  
yararı  da   gözönüne   alınarak kullanıma açılabilecek   alanlar  olarak  tanımlandı-
ğı,  bu  alanlarda  turistik  tesisler yapılmasına olanak sağlandığı  ve  3.derece  doğal  
sit  alanlarının  da  konut kullanımına  açılabilecek  alanlar  olarak  belirlendiği dik-
kate alındığında, bu gibi alanlara, yukarıda belirtilen nedenlerle ve  gerekli  koşulla-
rın  bulunması halinde enerji santrallarının da yapılması mümkündür. Doğal sit alanı-
nın koruma derecesinin,  niteliğinin  ve  yapılacak tesisin  özelliğinin,  vereceği  olası 
zararların  incelenmesi,  ilke  kararında  belirtilen  koşulların  sağlanması ve mahal-
li koruma  kurullarınca  da  uygun  görülmesi  halinde  bu  tür  tesislerin yapılması-
na olanak tanınması gerekir. Kaldı ki bu işlemlerin hukuka uygunluğunun idari yargı 
yerlerince denetlenmesi olanağının bulunduğu da açıktır.

Bu  durumda,  anılan  ilke  kararının  2.ve 3.derece doğal sit alanlarına ilişkin bö-
lümünde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık konusu ilke kararının 3.bölümünün (ç) bendi ile  II.fıkrasının ipta-
li istemine gelince;

Uyuşmazlık  konusu  ilke  kararıyla  1.derece doğal sit alanları bilimsel çalışma-
lar dışında aynen korunacak alan, II.derece doğal sit alanları  da  doğal yapının  ko-
runması  ve  geliştirilmesi  yanında  kamu  yararı göz önüne alınarak, turizm yatırım 
ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile  hizmete  yönelik yapılar dışında herhan-
gi bir yapılaşmanın sözkonusu olamayacağı alanlar şeklinde tanımlanmış  ve 1. ve 
2.derece sit alanı olduğu saptanan bölgelerin kendi içinde herhangi bir ayrıma gidil-
memiştir. Buna karşın aynı ilke  kararının 3.bölümünün (ç)  bendinde  I.  ve  II.derece  
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doğal  sit  alanı  içinde  kalan  köy yerleşik alanlarının  da  3.derece doğal  sit   kapsa-
mında   değerlendirilmesine   karar verilerek,   bu   alanlarda  doğal  özelliklerin  bo-
zulmasına  yol  açılabilecek kullanımlara olanak tanınmasında mevzuata uyarlık bu-
lunmamaktadır.

Davanın, ilke kararının aynı bölümünün  mevcut  tarımsal  ve  hayvancılık faa-
liyetlerinin   sürdürülebilmesi yanısıra,  koruma  kurulundan  izin  alınmak koşuluyla 
yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğine  ilişkin II.fıkrasının ip-
tali istemine gelince;

Dava  konusu  ilke  kararında  da  I.derece  doğal sit alanları, bilimsel muhafaza 
açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik  ve  güzelliklere  sahip olması  ve  en-
der  bulunması  nedeniyle  kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, ko-
rumaya  yönelik  bilimsel  çalışmalar  dışında  aynen  korunacak alanlar  olarak  ta-
nımlanmış  ve  bu  alanlarda bitki örtüsü, topoğrafya, silüet etkisini bozabilecek, tah-
ribata yönelik hiçbir eylemde  bulunulamayacağı,  ancak zorunlu  durumlarda  bazı  
altyapı  tesisleri ile koruma kurulundan izin alınmak koşulu  ile  halka   açık   rekre-
asyon   amaçlı   bazı   günübirlik   tesislerin yapılabilmesine  olanak tanındığından 
I.derece doğal sit alanlarıyla II.ve III. derece doğal sit alanları arasında bir ayırım ya-
pılması zorunludur.

Bu  durumda,  I.derece  doğal  sit  alanlarında,   mevcut   tarımsal   ve hayvan-
cılık   faaliyetlerinin sürdürülmesinin   yanısıra   yeni   tarımsal  ve hayvancılık faa-
liyetlerinin yapılabileceğinin  öngörülmesi  I.derece  doğal  sit tanımına,  ilke  kara-
rıyla  yapılan düzenlemelere ve kamu yararına aykırı olduğu gibi, bu alanların  doğal  
yapısının  boulmasına  da  yol  açabileceğinden  İlke Kararının II.fıkrasının bu bölü-
münde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

II.ve  III.derece  doğal  sit  alanlarında  ise,  koruma  kurulundan izin alınmak 
koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasında ilke kararının 
amacına,korumacılık ilkesine ve hukuka aykırı bir yön görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 3.bölümünün (ç) bendi ile  aynı 
bölümün  II.fıkrasının 1.derece doğal sit alanlarına ilişkin bölümünün İPTALİNE, 
I.fıkrasının  1.derece  doğal  sit  alanlarına  ilişkin  kısmı  hakkında KARAR VERİL-
MESİNE  YER  OLMADIĞINA,  davanın  ilke  kararının  I.ve II.fıkrasının 2 ve 3.de-
rece doğal sit alanlarına yönelik  bölümünün  REDDİNE,  dava  kısmen  iptal, kıs-
men   ret   ve   kısmen   de   karar verilmesine  yer  olmadığına  şeklinde sonuçlandı-
ğından,  karar  tarihinde  yürürlükte  olan  Avukatlık  Asgari Ücret Tarifesine  göre  … 
lira  avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine; aşağıda dökü-
mü yazılı … lira yargılama  giderinin yarısının  davalı idareden alınarak davacıya ve-
rilmesine, diğer yarısının davacı ve müdahilin yaptığı  yargılama  giderinin  de  mü-
dahil  üzerinde  bırakılmasına 23.10.2001 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
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A  Z  L I K  O Y U: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma  Koşulları”  başlıklı  5.11.1999  gün-
lü,  659 sayılı  ilke  kararının III.derece doğal sit başlıklı 3.kısmının sonuna eklenen; 
“Ülke çıkarları  açısından  yapılmasında  zorunluluk  olduğu  ilgili Bakanlıkça be-
lirlenmek koşuluyla I., II. ve III.derece doğal sit alanlarında;  I-Korumaya  yönelik  
1/25.000  ölçekli  çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım plan  kapsamında,  
plan  yapılamadığı hallerde  yapılacak  tespit çerçevesinde  ilgili  koruma  kurulunca  
uygun görüleceği şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji santralları yapılabileceği, 

II-Mevcut tarımsal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin  sürdürülebilmesinin yanısı-
ra,  koruma  kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyet-
lerinin yapılabileceği, yolundaki bölümü ile yine 3.kısmın (ç)  bendinde yer  alan  I. 
ve II.derece doğal sit alanı içinde kalan köy yerleşik alanlarının da III.derece doğal 
sit kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bölümünün  iptali ve yürütmenin durdu-
rulması istenilmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde, ta-
biat  varlıkları;  jeolojik devirlerle,  tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bu-
lunmaları veya özellikleri  ve  güzellikleri bakımından  korunması gerekli,  yer  üs-
tünde,  yer  altında ve su altında bulunan değerler; sit, tarih öncesinden günümüze ka-
dar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, 
mimari ve benzeri özelliklerini  yansıtan  kent  ve kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin 
cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat  özellikleri ile korunması gerekli alanlar 
olarak öngörülmüştür. Yasadaki tanımlar  ile  genel  bir  çerçevesi  çizilen  doğal  sit   
alanlarına   ilişkin derecelendirme kriterleri,  koruma  ve  kullanma koşullarının sap-
tanması görevi Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma Yüksek  Kurulu’na  ait  bu-
lunduğundan, belirlenecek  olan  bu  esaslar  uyarınca uygulamada sorunlarla karşı-
laşılmaması için, Yüksek kurul tarafından tanım ve koşulların ayrıntılı ve net olarak 
ortaya konulması gerekmektedir.

Dava konusu  ilke  kararı  ile  I.derece  doğal  sit  alanları,  bilimsel muhafaza  
açısından  evrensel  değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender 
bulunması nedeniyle  kamu  yararı  açısından mutlaka  korunması gerekli  olan,  ko-
rumaya  yönelik  bilimsel  çalışmalar  dışında aynen korunacak alanlar olarak tanım-
lanmış ve bu  alanlarda  bitki  örtüsü,  topoğrafya,  silüet etkisini  bozabilecek, tahri-
bata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı, ancak zorunlu durumlarda bazı alt-
yapı tesisleri ile koruma  kurulundan  izin  alınmak koşulu   ile   halka   açık   rekre-
asyon   amaçlı   bazı  günübirlik tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir.

II. derece doğal sit alanları, doğal yapının korunması ve  geliştirilmesi yanında  
kamu  yararı  göz önüne alınarak  kullanıma açılabilecek alanlar olarak tanımlanmış, 
bu alanlarda turizm yatırım  ve  turizm işletme  belgeli  turistik tesisler   ile   hizme-
te   yönelik  yapılar  dışında  herhangi  bir  yapılaşmaya gidilemeyeceği belirtilmiştir.
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III.  derece  doğal  sit  alanları  ise,  doğal  yapının   korunması   ve geliştirilme-
si  yolunda,  yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak, konut 
kullanımına açılabilecek alanlar olarak tanımlanmıştır.

Aynı  ilke  kararının  son  bölümünde  ise,  ülke   çıkarları  açısından yapılma-
sında zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla  I.,II.ve III.derece  
doğal sit alanlarında; korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 
1/5000 ölçekli nazım plan kapsamında, plan  yapılamadığı hallerde yapılacak  tespit  
çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görülmek koşuluyla çevreye  zarar ver-
meyecek   enerji   santralleri   yapılabileceği   öngörülmüş bulunmaktadır.

Doğal  özellikleri  ve güzellikleri nedeniyle korunarak gelecek kuşaklara akta-
rılması gereken, yüzlerce, hatta binlerce yılda oluşmuş, kaybedilmesi halinde yerine 
konulması bazen olanaksız, bazen de yüzlerce, hatta binlerce yıl gerektiren tabiat var-
lıklarımız ülkemizin sahip olduğu çok önemli değerlerimizdir.

Ülkemizin enerji ihtiyacı bulunduğu ve bu ihtiyacımızı karşılamak zorunda ol-
duğumuz yadsınamaz bir gerçektir. Ancak, bu ihtiyacın karşılanması için doğal sit 
alanlarımızın yok edilmesi tehlikesi göze alınamaz. Ülkemiz sınırları içinde sit ala-
nı olmayan çok geniş alanlar mevcuttur ve koşulların uygun olması halinde bu  alan-
lar  üzerine  enerji  santralları  inşa  edilmesi mümkün iken, doğal sit alanlarının üze-
rine inşa edilmesi  yolundaki  isteğin  nedenini  anlamak  mümkün değildir.  “Ko-
ruma”  amacıyla doğal sit alanı olarak belirlenmiş bulunan bu özel alanların üzeri-
ne herhangi bir ayrıma gidilmeksizin her türlü enerji santralının yapılması olanağı-
nın sağlanması koruma ilkeleri  ile  bağdaşmamaktadır.  “Enerji santralı” kavramı-
nın içine “nükleer, termik, hidroelektrik ve benzeri” her türlü santral  girmektedir.  
Bu tür enerji santrallarının çevreye zarar vermeyeceğini düşünmek olanaksızdır.Bu 
zararın,özellikleri ve güzellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar olan “doğal 
sit alanlarında” çok daha fazla olacağı tartışılmaz bir gerçektir ve dava konusu işlem 
kendi içinde çelişki taşımaktadır.

Ayrıca,  aynı  ilke  kararı  ile  hem  doğal  sit  alanlarında  yapılaşma olanakları 
kısıtlanarak koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesi, hem de  bu kurallara  ta-
mamen  aykırı  bir  şekilde  bu  özel  alanlara enerji santralları yapılması olanağı geti-
rilmiş  olması  yönü  ile  de  ilke  kararı  kendi  içinde çelişkiler taşımaktadır.

Bu  nedenlerle,  doğal  sit alanları içine enerji santralları yapılmasına olanak sağ-
layan bu düzenleme, I.,II.ve  III.derece  doğal  sit  tanımına,  ilke kararı  ile  yapılan  
düzenlemelere  aykırı  olduğu  gibi,  bu alanların koruma koşulları gözardı  edilerek  
doğal  yapısının  bozulmasına  yol  açabileceğinden hukuka da aykırıdır.

Sit   alanlarının   derecelere   ayrılması   ve  her  derecede  yapılanma koşulları-
nın belirlenmesi, o derecedeki  sit  alanının  özellikleriyle  birlikte korunabileceğinin  
bir  tespitidir. Bu tespit uzun araştırma ve deneyimlerin bir ürünüdür. Her derecedeki  
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sit  alanında  tespit  edilen  özellik  ve  nitelikler gözönünde  tutulmadan  ve hiçbir in-
celeme ve araştırma yapılmadan davalı idarece her türlü enerji santrallerinin yapılabi-
leceğinin öngörülmesi, böylesine  önemli konunun  değerlendirilmediğinin  açık  bir 
göstergesidir. Nitekim davalı idarece sözü edilen santrallerinin rüzgar enerjisi sant-
ralleriyle sınırlandırılması  da, bu tespitin en belirgin kanıtıdır.

Ayrıca,  çoğunluk  kararında  II.ve  III.derece  sit  alanlarında  enerji santralle-
ri kurulabileceği sonucuna ulaşılması, yukarıda idare için değindiğimiz sakıncaların 
aynısını içermektedir.

Diğer   taraftan,   rüzgar   enerjisi   santrallarına   ilişkin   olarak, özelliklerinin 
de dikkate alınması suretiyle  20.7.2001 günlü, 688 sayılı Yüksek kurul  kararı  ile  
yeni  bir  düzenleme  yapıldığı  ve  sadece rüzgar enerjisi santrallarına yönelik olarak 
yeni bir ilke kararı alındığı  anlaşıldığından,  bu davada verilen  kararın rüzgar ener-
jisi santrallarına yönelik özel düzenlemeler yapılması ve yeni kararlar alınması için 
engel oluşturmayacağı açıktır.

Uyuşmazlık konusu ilke kararının dava konusu diğer bölümlerine gelince;

Anılan  ilke  kararının  “III.derece  doğal  sit”  başlıklı  3.bölümünde, 3.derece  
doğal  sit, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve 
kullanım özelliği de gözönünde tutularak konut kullanımına da  açılabilecek alanlar 
şeklinde tanımlanmış, (b) fıkrasında,  mevcut  tarımsal  ve hayvancılık  faaliyetleri-
nin  sürdürülmesinin  yanısıra  koruma  kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarım-
sal  ve  hayvancılık  faaliyetlerinin  yapılabileceği belirtilmiştir.  Diğer  taraftan,  aynı  
ilke  kararının son bölümünde doğal sit alanlarında bir ayırım yapılmaksızın I. II. ve 
III.derece doğal sit  alanlarında da mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sür-
dürülebilmesinin yanısıra, koruma  kurulundan  izin almak   koşuluyla   yeni   tarım-
sal   ve   hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceğinin öngörülmesi I.ve II.derece do-
ğal sit tanımına, ilke  kararı  ile  yapılan  düzenlemelere aykırı olduğu gibi, bu alanla-
rın doğal yapısının da bozulmasına yol açabileceğinden  I.ve  II.derece  doğal  sit  ala-
nı içinde  kalan  köy  yerleşik alanlarının  da  III.derece  doğal  sit kapsamında değer-
lendirilmesine  ilişkin  ilke  kararının  bu bölümünde   hukuka   uyarlık görülmemiştir.

Dava  konusu  ilke  kararı  ile  1.derece  doğal  sit  alanları  bilimsel çalışmalar dı-
şında aynen korunacak alan, II.derece doğal sit alanları  da  doğal yapının  korunma-
sı  ve  geliştirilmesi  yanında  kamu  yararı gözönüne alınarak, turizm yatırım ve tu-
rizm işletme belgeli turistik tesisler ile  hizmete  yönelik yapılar dışında herhangi bir 
yapılaşmanın sözkonusu olamayacağı alanlar şeklinde tanımlanmış ve 1. ve 2.derece 
sit alanı olduğu saptanan bölgeler içinde herhangi bir  farklılık  gözetilmemiştir. Buna 
karşın aynı ilke kararının 3.bölümünün (ç) bendinde I. ve II.derece doğal sit alanı 
içinde kalan köy  yerleşik  alanlarının da  3.derece  doğal  sit  kapsamında  değerlen-
dirilmesine  karar  verilerek,  bu alanlarda doğal özelliklerinin bozulmasına yol açıla-
bilecek kullanımlara  olanak tanınmasında Yasal mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.



176 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                    Aksoylu

Açıklanan  nedenlerle,  dava  konusu  işlemin  bütünüyle iptali gerektiği oyuyla 
Daire kararına katılmıyorum. 

•	 D. 6. D., 22.12.2003, E. 2002/6920, K. 2003/7052

Davacı       :TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Var-
lıkları Koruma Vakfı

Vekili       :Av. …

Davacı Yanında Davaya Katılanlar: …

Vekilleri    :Av….

Davalı       :Kültür  veTurizm Bakanlığı

Davalı Yanında Davaya Katılanlar: 

1- … Rüzgar Enerjisi Santrali Üretim A.Ş.

Vekili :Av….

2 - … Makina İnşaat Sanayi ve Mümessillik Ltd.Şti

İstemin  Özeti :  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
5.11.1999  günlü,  659  sayılı  İlke  Kararının “Ülke çıkarları   açısından yapılmasın-
da zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I., II.ve III.derece  do-
ğal  sit alanlarında” başlıklı bölümünün, korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre dü-
zeni planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım  plan  kapsamında,  plan yapılamadığı hal-
lerde  yapılacak  tesbit  çerçevesinde  ilgili koruma kurulunca uygun  görülecek şek-
liyle çevreye zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceği  yolundaki  I numa-
ralı kısmının; çevreye zarar vermesi kaçınılmaz olan  enerji  santrallerinin  doğal  sit  
alanları  üzerine  yapılmasının,   sit alanlarının  tanımı ile bağdaşmadığı, sit alanları-
nın olduğu gibi korunmasındaki kamu yararının dava konusu ilke kararındaki kamu 
yararından daha  üstün  olduğu, bölge koruma kurullarının takdir haklarını da ortadan 
kaldıran bu ilke kararının kanunlara,  hukuka  ve  kamu  yararına  aykırı  olduğu  ile-
ri  sürülerek  iptali istenilmektedir.

Davacı  Yanında  Davaya  Katılanların  İsteminin  Özeti: İşlemin  mevzuata ay-
kırı olduğu iddiası ile iptali istenilmektedir.

Savunmanın  Özeti       :Binlerce  yıllık  uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan 
veya doğa ile birlikte yarattığı “kültürel ve doğal miras”  olarak adlandırılan  değer-
lerin  korunmasının insanlığın ortak sorunu olduğu, koruma sözcüğünün “geliştirme” 
ve “değerlendirme” sözcükleriyle  bütünleştirildiği,  bu konuda  gelişmeye  katkı sağ-
lanması ve uygulamada daha etkin kararlar üretilmesi amacıyla mevcut ilke kararları-
nın gözden geçirilmesinin gerekli görüldüğü,  dava konusu  ilke  kararının da bu kap-
samda ele alınarak yeniden düzenlendiği, enerji santrallerinin ülke çıkarları sözko-
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nusu olduğunda ve bir  zorunluluk  halinde, Bakanlıkça belirlenmesi ve koruma ku-
rulundan izin alınması koşuluyla yapılmasının öngörüldüğü, dolayısı ile çevrenin ve  
doğal  değerlerin  tahribine yönelik  bir  uygulama  yapılmasının düşünülemeyece-
ği, sit alanlarının korunması olgusunun gelişmeyi ve kalkınmayı engelleyici bir nite-
lik taşımaması  gerektiği, bu  nedenlerle  doğal sitlerde koruma ve kullanma denge-
si gözetilerek hazırlanan ve uygulamaya konulan ilke kararının sebep, konu , şekil ve 
amaç yönünden hukuka uygun olarak  alındığı,  kamu  yararı  bulunduğu  öne  sürü-
lerek  davanın  reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı  İdare  Yanında  Davaya Katılanların Savunmalarının Özeti: İşlemin mev-
zuata  uygun  olduğu,  yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay  Tetkik  Hakimi  … Düşüncesi: Danıştay İdari Dava Daireleri Genel 
kurulu tarafından verilen karara uyulması zorunlu olduğundan, dava konusu işlemin 
II. ve III derece doğal sit alanlarına ilişkin kısmının iptali gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı  … Düşüncesi  : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun, Doğalsitler ile Koruma ve Kullanma Koşullarının belirlenmesine ilişkin 
5.11.1999 günlü ve 659 sayılı  ilke kararının “ülke çıkarları açısından yapılmasında 
zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşullarıyla, I,II ve III derece doğal 
sit alanlarında” başlıklı bölümünün korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni 
planı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım plan kapsamında plan yapılmadığı hallerde ya-
pılacak tespit çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görülecek şekliyle çevre-
ye zarar vermeyecek enerji santrallarının yapılabileceği yolundaki I numaralı kısmı-
nın iptali istemiyle açılan dava üzerine Danıştay 6. Dairesince dava konusu işlemin 1. 
derece doğal sit alanlarına ilişkin kısmının iptaline, işlemin II. ve III. derece doğal sit 
alanlarına ilişkin kısmına karşı açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karara yönelik olarak taraflarca yapılan temyiz istemi sonucu İdari Dava Dai-
releri Genel Kurulunca temyiz konusu kararın redde ilişkin kısmı, “ilke kararının son 
bölümünde, ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu, ilgili Bakanlık-
ça belirlenmek koşuluyla 1. derece doğal sit alanları yanında II. ve III derece sit alan-
larında da korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1.5000 öl-
çekli nazım imar plan kapsamında, plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit çer-
çevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye zarar vermeye-
cek enerji santralleri yapılabileceğinin öngörülmesi II ve III. derece doğal sit tanımı-
na aykırı olduğu gibi, bu alanların koruma koşulları gözardı edilerek doğal yapısının 
bozulmasına yol açabileceğinden ilke kararının bu bölümünde hukuka uyarlık görül-
mediği gerekçesiyle bozulmuştur.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “ Kararın Bozulması” başlıklı 49. 
maddesinin 4. fıkrasında, “mahkeme bozmaya uymayarak eski kararına ısrar edebi-
lir. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava konusuna göre Danıştay İda-
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ri veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. Danıştay’ın ilgili dava daire-
sinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay 
İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel kurulları kararlarına uyulması zorunludur.” hük-
mü yer almış 6 fıkrasında ise Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı dava-
ların temyizen incelenmesinde de anılan 4. fıkranın uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu durumda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel kurulu tarafından verilen kara-
ra uyulması zorunlu olduğundan, dava konusu işlemin II. ve III derece doğal sit alan-
larına ilişkin kısmında iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin, II ve III. derece doğal sit alanlarına 
ilişkin kısmının iptalinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Karar  veren  Danıştay  Altıncı  Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları din-
lendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: 

Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 günlü,  659  
sayılı  İlke Kararının “Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu  ilgi-
li Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I., II.ve III.derece doğal sit alanlarında” başlıklı  
bölümünün,  korumaya  yönelik  1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 
ölçekli  nazım  plan  kapsamında,  plan yapılamadığı hallerde yapılacak  tesbit  çer-
çevesinde  ilgili koruma  kurulunca uygun görülecek şekliyle çevreye zarar vermeye-
cek  enerji santralleri yapılabileceği yolundaki (I) numaralı kısmının  iptali istemiy-
le açılan davada dairemizce 23.10.2001 günlü E:2000/1582, K:2001/4952 sayılı ka-
rarla; anılan ilke kararı ile doğal sit alanlarının derecelerine göre ayrıma tabi tutul-
duğu ve bu alanlarda hangi koşullarla ne gibi kullanımlara izin verileceğinin ayrıntılı 
şekilde düzenlendiği, uygulamada birliğin sağlanmasının amaçlandığı ve bu şekilde 
mahalli koruma kurullarının yetkilerini sınırsız olarak kullanmalarının önüne geçil-
miş olduğu, doğal sit alanlarında enerji santralleri yapılmasına ilişkin bir istemde bu-
lunulması halinde izlenecek yöntem konusunda da bu düzenlemenin yapıldığı, ülke 
çıkarı bulunması, kamu yararı olması, ilgili bakanlığın istemi bulunması, üst ölçek-
li plan ya da nazım imar planı bulunması ya da bu konuda tespit yapılması ve çevre-
ye zarar vermeyecek nitelik taşıması koşulları ile koruma kurulunca izin verilebile-
ceği yolunda düzenleme yapılarak yine mahalli koruma kurullarının yetkilerinin sı-
nırlarının belirlenmiş olduğu, bu durum karşısında, ilke kararının dava konusu bölü-
münde sit alanlarının koruma dereceleri ve bu alanların özellikleri dikkate alınmak-
sızın düzenleme yapıldığının anlaşıldığı, I.derece doğal sit alanlarının bilimsel çalış-
malar dışında aynen korunacak alanlar olduğu ve bu alanlarda kesin yapı yasağının 
bulunduğu da dikkate alındığında, bu gibi yerlere enerji santralleri yapılması olana-
ğı bulunmadığı, bu nedenle, dava konusu işlemin I. derecede doğal sit alanlarına iliş-
kin bölümünde mevzuata uyarlık görülmediği dava konusu işlemin 1.derece doğal sit 
alanlarına ilişkin bölümünün iptaline dava konusu ilke kararının 2. ve 3.derece doğal 
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sit alanlarına ilişkin bölümü yönünden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu-
nun 27.6.2000 günlü, 119 uncu birleşiminde onaylanmış bulunan Uzun Vadeli Stra-
teji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planında da vurgulandığı üzere, 
ülkemizin enerjiye ihtiyacı bulunduğu ve enerji açığımızın giderek artan oranda dışa 
bağımlı olarak karşılandığı, bu olumsuz durumun değiştirilmesi, çevrenin korunma-
sı ve enerji ihtiyacının karşılanmasında üstün kamu yararının gözetilmesinin zorunlu 
olduğu, sınai tesisler gibi enerji tesislerinin de çevreye zarar verebilecekleri açık ol-
makla birlikte, bunun asgari düzeye indirilmesi, bu amaçla gelişen teknolojinin ola-
naklarından yararlanılması gerektiği, ayrıca ülkemizin tabiat varlıklarının da korun-
ması ve bu değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının ulusal görevimiz olduğu, 
ancak 2. ve 3.derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş bulunan bir tür alanlara hiç bir 
ayrıma tabi tutulmaksızın ve hiç bir koşulda enerji santralı yapılamayacağına ilişkin 
yorumun, ülkemizin çıkarları da dikkate alındığında yerinde olmadığı, 2.derece do-
ğal sit alanlarının ilke kararında kamu yararı da gözönüne alınarak kullanıma açıla-
bilecek alanlar olarak tanımlandığı, bu alanlarda turistik tesisler yapılmasına olanak 
sağlandığı ve 3.derece doğal sit alanlarının da konut kullanımına açılabilecek alanlar 
olarak belirlendiği dikkate alındığında, bu gibi alanlara, yukarıda belirtilen nedenler-
le ve gerekli koşulların bulunması halinde enerji santralları yapılmasının mümkün ol-
duğu, doğal sit alanının koruma derecesinin, niteliğinin ve yapılacak tesisin özelliği-
nin, vereceği olası zararların incelenmesi, ilke kararında belirtilen koşulların sağlan-
ması ve mahalli koruma kurullarınca da uygun görülmesi halinde bu tür tesislerin ya-
pılmasına olanak tanınması gerektiği, kaldı ki, bu işlemlerin hukuka uygunluğunun 
idari yargı yerlerince denetlenmesi olanağının bulunduğu da açık olduğu, dava ko-
nusu işlemin 2 ve 3.derece doğal sit alanlarına ilişkin bölümünde mevzuata aykırılık 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın II. ve III. derece doğal sit alanlarına ilişkin bölü-
münün reddine karar verilmiş anılan kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay İda-
ri Dava Daireleri Genel Kurulunun 20.9.2002 günlü, E:2002/179, K:2002/656 sayılı 
kararıyla, Dairemiz kararının iptale ilişkin kısmının onanmasına redde ilişkin kısmı-
nın ise ilke kararının son bölümünde, ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunlu-
luk olduğu, ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I. derece doğal sit alanları yanın-
da II. ve III. derece sit alanlarında da korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düze-
ni planı ve/veya/1.5000 ölçekli nazım plan kapsamında, plan yapılamadığı hallerde 
yapılacak tespit çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çev-
reye zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceğinin öngörülmesi  II. ve III. de-
rece doğal sit tanımına aykırı olduğu gibi, bu alanların koruma koşulları gözardı edi-
lerek doğal yapısının bozulmasına yol açabileceğinden ilke kararının bu bölümünde 
hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle bozulmuştur. 

2577 sayılı Yasanın 3622 sayılı Yasa ile değişik 49.maddesinin 4.fıkrasıyla 
Danıştay’ın bozma kararlarına karşı mahkemelere “bozmaya uymayarak eski kara-
rında ısrar edebilme” yetkisi tanındığı halde, anılan maddenin 6.fıkrasında yer veri-
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len “Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenme-
sinde de bu maddenin 4. fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır” yolundaki hü-
kümle Danıştay Dava Dairelerine ilk derecede bakılan davalarla ilgili bozma kararla-
rına karşı eski kararlarında ısrar edebilme yetkisi tanınmamış bulunduğundan, bozma 
kararı uyarınca dosya dava konusu işlemin II. ve III. derece doğal sit alanlarına iliş-
kin kısmına yönelik olarak  incelendi. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.maddesinde, ta-
biat varlıkları, jeolojik devirlerle, tarih öncesi  ve  tarihi  devirlere  ait olup  ender  bu-
lunmaları  veya  özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstün-
de, yer altında ve su altında  bulunan  değerler;  sit,  tarih öncesinden  günümüze  ka-
dar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal,ekonomik, 
mimari ve benzeri  özelliklerini  yansıtan  kent  ve kalıntıları, önemli tarihi hadise-
lerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat  özellikleri ile korunması gerek-
li alanlar olarak öngörülmüştür. Yasadaki tanımlar  ile  genel  bir  çerçevesi  çizilen 
doğal sit alanlarına ilişkin derecelendirme  kriterleri,  koruma  ve  kullanma koşulla-
rının saptanması görevi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na ait  
bulunmaktadır.  Kurul tarafından da konu ile ilgili tanım ve koşullar belirlenmiştir.

Dava  konusu  659  sayılı  ilke  kararı ile, I derece doğal sit alanları, bilimsel mu-
hafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip  olması  ve  
ender  bulunması  nedeniyle  kamu  yararı  açısından  mutlaka korunması  gerekli  
olan,  korumaya  yönelik  bilimsel  çalışmalar dışında aynen korunacak  alanlar ola-
rak tanımlanmış ve bu alanlarda bitki örtüsü,  topoğrafya, siluet  etkisini  bozabilecek, 
tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı, ancak zorunlu durumlarda bazı 
alt yapı  tesisleri  ile  koruma  kurulundan  izin alınması koşulu ile halka açık  rekre-
asyon amaçlı bazı günübirlik tesislerin yapılabileceği belirtilmiştir.

II. derece doğal sit alanları, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında 
kamu yararı  gözönüne  alınarak  kullanıma açılabilecek alanlar olarak tanımlanmış, 
bu alanlarda turizm yatırım  ve  turizm  işletme  belgeli  turistik tesisler   ile   hizme-
te   yönelik  yapılar  dışında  herhangi  bir  yapılaşmaya gidilemeyeceği belirtilmiştir.

III.  derece  doğal  sit  alanları  ise,  doğal  yapının korunması ve geliştirilmesi  
yolunda,  yörenin  potansiyeli ve kullanım özelliği de gözönünde tutularak, konut kul-
lanımına açılabilecek alanlar olarak tanımlanmıştır. 

Aynı ilke kararının son bölümünde ise, ülke çıkarları açısından yapılmasında zo-
runluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I., II. ve III.derece doğal sit 
alanlarında; korumaya yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5000 öl-
çekli nazım plan kapsamında, plan  yapılamadığı  hallerde yapılacak  tespit  çerçeve-
sinde ilgili koruma kurulunca uygun görülmek koşuluyla çevreye  zarar vermeyecek 
enerji santralleri yapılabileceği öngörülmüş bulunmaktadır.
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İlke kararının son bölümünde ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk 
olduğu, ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I. derece doğal sit alanları yanında II 
ve III.derece sit alanlarında da korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni pla-
nı ve/veya 1/5000 ölçekli nazım plan kapsamında, plan yapılamadığı hallerde yapı-
lacak tespit çerçevesinde ilgili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye 
zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceğinin öngörülmesi  II. ve III.derece 
doğal sit tanımına aykırı olduğu gibi, bu alanların koruma koşulları gözardı edilerek 
doğal yapısının bozulmasına yol açabileceğinden ilke kararının bu bölümünde huku-
ka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin II. ve III. derece sit alanlarına iliş-
kin bölümünün iptaline, … lira yargılama gideri (yargılama harçlarının yarısı olan 
….-lira ile …- lira posta gideri) ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesapla-
nan …- lira vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 22.12.2003 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 09.05.2008, E. 2008/693, K. 2008/2832 

Temyiz İsteminde Bulunan : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA

Karşı Taraf        : …

Vekili                 : Av. …

İstemin Özeti : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 21.11.2007 günlü, E:2007/1115, 
K:2007/2389 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulma-
sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, Bursa, Osmangazi İlçesi, İnkayaköy Ma-
hallesi, Köyiçi Mevkii 6,10,11 pafta, 786 parsel sayılı taşınmazın l. derece doğal sit 
alanı olarak belirlenmesine ilişkin 21.9.2001 günlü, 8713 sayılı Koruma Kurulu Ka-
rarı ile bu karara dayanak olan 15.01.1996 günlü, 4927 sayılı, 11.7.1995 günlü, 4520 
sayılı, 10.4.1995 günlü, 4274 sayılı ve 25.02.1991 günlü, 1624 sayılı Koruma Kuru-
lu Kararlarının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonu-
cu düzenlenen raporlar ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte 
değerlendirilmesinden,davaya konu taşınmazın yakın çevresindeki doğal yapının 
dava konusu parsellerin güney ve güneybatısında yayılan orman örtüsü ve bunun 
çevresindeki topoğrafik yapının, doğallığı korunmuş alan bütünü olarak Bursa İlinin 
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önemli bir bölgesini oluşturduğu, Uludağ ve çevresinin, doğal ve estetik açılardan 
olduğu kadar rekreasyonal açılardan da Bursa’nın turistik önemini arttıran ve mut-
lak koruma altına alınması gereken bir bölge ve aynı zamanda kent yakın çevresinde  
halkın, yeşil ve açık alan gereksinimini karşılayabileceği yegane alan olduğu, bu ni-
teliklerinin bölgenin I. derece doğal sit ilke kararları ile koruma altına alınmasını ge-
rekli kıldığı, ancak dava konusu arazinin bulunduğu mevkii, yıllar içinde yakın çev-
relerinde oluşan konutsal gelişme ile bu doğal konumun dışında kalarak, doğal alan 
ile konut alanları arasında gelişmiş olan daha az yoğunlukta konutsal kullanımın bu-
lunduğu arazilerin sınırında kalarak kentsel kullanıma adapte olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, doğal sit alanlarının yakın çevresinden kopuk bir biçimde değer-
lendirilmesi ve sadece yapılaşma kriteri örnek gösterilerek bir kanıya ulaşılmasının 
kamu yararına yönelik olmadığının, bilirkişi raporlarında da I.derece doğal sit nite-
liğine sahip olduğu açıkça vurgulanan uyuşmazlık konusu taşınmazda yapılaşmanın 
bulunmasının veya yapılaşma baskısının doğal sit karakter ve özelliğini bozmayaca-
ğı gibi ortadan kaldırmayacağı ortadadır.

Açıklanan nedenlerle,temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Bursa, Osmangazi İlçesi, İnkayaköy Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 
6,10,11 pafta, 786 parsel sayılı taşınmazın l. derece doğal sit alanı olarak belirlenme-
sine ilişkin 21.9.2001 günlü, 8713 sayılı Koruma Kurulu Kararı ile bu karara daya-
nak olan 15.01.1996 günlü, 4927 sayılı, 11.7.1995 günlü, 4520 sayılı, 10.4.1995 gün-
lü, 4274 sayılı ve 25.02.1991 günlü, 1624 sayılı Koruma Kurulu Kararlarının iptali 
istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesinin 9.3.2007 günlü, 
E:2006/876, K:2007/1454 sayılı bozma kararına uyularak yerinde yeniden yaptırılan 
keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bil-
gi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, söz konusu taşınmazın 1.derece do-
ğal sit alanı özelliklerine sahip olmadığı, lll. derece doğal sit alanı olarak belirlenme-
sinin daha uygun olacağı sonucuna varıldığından bahisle dava konusu işlemlerde hu-
kuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı ta-
rafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın ve Dairemizin E:2005/7791, E:2006/878, E:2006/2104 ve E:2006/6851 
sayılı dosyalarının birlikte incelenmesinden, İdare Mahkemesince, hüküme esas alı-
nan bilirkişi raporunda özetle: davaya konu taşınmazın yakın çevresindeki doğal ya-
pının I. derece doğal sit alanı özellikleri taşımadığı, uyuşmazlık konusu alanın, do-
ğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda yörenin potansiyeli ve kullanım özel-
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liği de gözönünde tutularak konut kullanımına da açılabileceği, var olan yapısı ve 
Uludağ’ın bütünsel olarak korunması çerçevesinde lll. derece doğal sit alanı olarak 
değerlendirilmesinin daha uygun olacağının belirtildiği, aynı bölgede yer alan başka 
taşınmazların da 1.derece doğal sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin bu davanın da 
konusu olan 25.02.1991 günlü, 1624 sayılı Koruma Kurulu Kararının iptali istemiyle 
açılan ve yukarıda esas sayıları belirtilen dosyalarda Mahkemece yaptırılan keşif ve 
bilirkişi incelemeleri sonucu düzenlenen raporlarda ise özetle: ‘’dava konusu parsel-
lerin güney ve güneybatısında yayılan orman örtüsü ve bunun çevresindeki topoğra-
fik yapının, doğallığı korunmuş alan bütünü olarak Bursa İlinin önemli bir bölgesini 
oluşturduğu, Uludağ ve çevresinin, doğal ve estetik açılardan olduğu kadar rekreas-
yonal açılardan da Bursa’nın turistik önemini arttıran ve mutlak koruma altına alın-
ması gereken bir bölge ve aynı zamanda kent yakın çevresinde  halkın, yeşil ve açık 
alan gereksinimini karşılayabileceği yegane alan olduğu, bu niteliklerinin bölgenin I. 
derece doğal sit ilke kararları ile koruma altına alınmasını gerekli kıldığı, ancak dava 
konusu arazinin bulunduğu mevkii, yıllar içinde yakın çevrelerinde oluşan konutsal 
gelişme ile bu doğal konumun dışında kalarak, doğal alan ile konut alanları arasında 
gelişmiş olan daha az yoğunlukta konutsal kullanımın bulunduğu arazilerin  sınırın-
da  kalarak  kentsel  kullanıma adapte olduğu ve doğal görünümünü yitirdiği, I.derece 
doğal sit kriterlerine haiz olmayan ancak korunması gereken bir alan bütünü içinde 
kalan ve doğal sit bütününün parçası olduğu gerçek olan arazi ve çevresi içinde yer 
alan dava konusu taşınmazın III. derece doğal sit özelliği taşıdığı’’ vurgulandığından 
bahisle aynı Mahkemece söz konusu işlemin iptaline karar verildiği, ancak bu karar-
ların Dairemizce bozulduğu ve bozma kararımızın gerekçesinde: doğal sit alanları-
nın yakın çevresinden kopuk bir biçimde değerlendirilmesi ve sadece yapılaşma kri-
teri örnek gösterilerek bir kanıya ulaşılmasının kamu yararına yönelik olmadığı, bi-
lirkişi raporlarında da I.derece doğal sit niteliğine sahip olduğu açıkça vurgulanan 
taşınmazda yapılaşmanın bulunmasının veya yapılaşma baskısının doğal sit karak-
ter ve özelliğini bozmayacağı gibi ortadan kaldırmayacağı bu itibarla İdare Mahke-
mesince, yukarıda belirtilen hususlar ışığında uyuşmazlığın yerinde yaptırılacak ke-
şif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek raporun göz önünde bulundurul-
ması suretiyle yeniden değerlendirilmesi gerekeceği sonucuna ulaşıldığının belirtil-
diği, İdare Mahkemesince de Dairemiz bozma kararı dikkate alınarak yeniden yaptı-
rılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ve bir önceki bilirkişi raporuna 
benzer nitelikte bulunan rapor dikkate alınarak yeniden dava konusu işlemlerin iptal 
edildiği anlaşılmaktadır.

Doğal sit alanlarının yakın çevresinden kopuk bir biçimde değerlendirilmesi ve 
sadece yapılaşma kriteri örnek gösterilerek bir kanıya ulaşılmasının kamu yararına 
yönelik olmadığı açıktır.

İdare Mahkemesince, her ne kadar Dairemizin bozma kararı uyarınca yeniden 
keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle bir karar verilmiş olsa da, yukarıda 
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içeriği özetlenen bilirkişi raporlarında I.derece doğal sit niteliğine sahip olduğu açık-
ça vurgulanan uyuşmazlık konusu bölgede, yapılaşmanın bulunmasının veya yapılaş-
ma baskısının doğal sit karakter ve özelliğini bozmayacağı gibi ortadan kaldırmaya-
cağı da açıktır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar ışığında ve üstün kamu yararı da dikka-
te alınarak İdare Mahkemesince davanın reddine karar verilmesi gerekirken, dava ko-
nusu işlemin iptal edilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 2. İdare Mahkemesinin 21.11.2007 günlü, 
E:2007/1115, K:2007/2389 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 9.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 26.11.2008, E. 2006/1664, K. 2008/8260

Davacı : TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlık-
ları Koruma Vakfı

Vekili    : Av. … 

Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı /ANKARA 

Davalı İdare Yanında Davaya Katılanlar : 

1- … Turizm Ticaret A.Ş.

Vekili :Av… 

2- … Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği A.Ş.

Vekili :Av…

Davanın Özeti : Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Beldesinde golf sahaları ve tu-
rizm parselleri sağlanması amacıyla yapılan ve 28.01.2004 gününde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca onaylanan 1/25000 ölçekli Belek Çevre Düzeni Planının; Belek’teki 
ormanın bölgenin kum hareketine maruz kalması nedeniyle 1958-1960 yıllarından 
itibaren 1980 yılına kadar ağaçlandırılarak elde edildiği, dava konusu planla yörede 
kalan tüm orman ve bölge parkı için kullanım kararı getirdiği, planla yapımı öngörü-
len golf sahaları nedeniyle 400 bin civarında ağaç kesileceği, otel ve golf sahalarının 
yapımının devam etmesi halinde orman bitki örtüsü altında ve o bölge ekosisteminde 
yer alan endemiklerin yok olacağı, bölgedeki kumsalın deniz kaplumbağalarının üre-
me alanı olduğu ve bu alana zarar vereceği, golf sahalarının sürdürülebilmesi için yo-
ğun su tüketimine ihtiyaç olduğu, bu durumun diğer suya ihtiyaç duyan türlerin aley-
hine bir durum oluşturduğu, bu planlama sonucu doğanın, kültürün ve geleceğin yok 
olma ihtimalinin ortaya çıktığı, çevrede pek çok golf alanı bulunduğu, idarenin alter-
natifsizliğinin söz konusu olmadığı, doğal varlık olarak Belek Ormanının korunma-
sında üstün kamu yararı bulunduğu, işlemin Anayasa ve uluslararası sözleşmelere ay-
kırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
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Davalı İdarenin Savunması’nın Özeti: Türkiye’deki turizm faaliyetlerinin çeşit-
lendirilmesi, turizm hareketlerinin 12 aya yayılması politikası kapsamında ülkenin 
iklimsel özellikleri, sahip olduğu doğal kaynakları ve mevcut yatak potansiyelinin 
değerlendirilmesi amacıyla golf sporuna ve golf turizmine önem verildiği, golf alan-
larının gelişiminde plan notlarıyla biyolojik çeşitliliğin, peyzajın ve kültürel mira-
sın korunması, çevresel etkilerin en aza indirilmesi, çevre kirliliğinin ve erozyonun 
önlenmesi, her türlü atık malzemenin geri dönüştürülmesi için gerekli önlenmele-
rin alınması, enerji, su ve hammaddelerin en uygun düzeyde kullanılmaları için özen 
gösterilmesi, çevre duyarlı politika ve ilkelerin gözetilmesi, ağaç dokusunun yoğun 
olduğu yerlerin korunmasının hedeflendiği, turizm tesislerinin toplumun yararlanma-
sına açık yapı olduğu, gerçekleştirilecek tesisler için doğal çevreye olabilecek tahri-
batın en aza indirilmesi ve kamu yararı ilkesi kapsamında turizm planlaması yapıl-
dığı, orman alanlarının 6831 sayılı Yasa uyarınca turizm amaçlı kullanılmak üzere 
Bakanlığa tahsis edildiği, davacının Anayasaya aykırılık iddiasının yerinde olmadı-
ğı, dava konusu planda hukuka aykırlık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savu-
nulmaktadır.

Davalı İdare Yanında Davaya Katılan … Turizm Ticaret A.Ş.nin.Savunmasının 
Özeti : Belek Turizm Merkezi İleribaşı-İskele Mevkii 2 nolu özel parselde 5 yıldızlı 
otel inşa etmekte oldukları, davanın öncelikle dava açma ehliyeti ve süre yönlerinden 
reddi gerektiği, dava konusu planın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu ya-
rarına uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı İdare Yanında Davaya Katılan … Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmecili-
ği A.Ş.nin.Savunmasının Özeti : Belek Turizm Merkezi İleribaşı-İskele Mevkii 478 
sayılı parselde dünyada da ilk olan bir çok özelliği barındıran oteli ile turizmin önde 
gelen firmalarından biri olduğu, gerek tahsis gerek yatırım sürecinin tümüyle yasaya 
uygun şekilde gerçekleştirildiği, çevresel değerlerin zarar görmemesi için golf saha-
sının öngörülmediği, bu nedenle şirket adına yapılan tahsisin golf sahası içermediği, 
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Uyuşmazlık konusu planın hedef aldı-
ğı orman alanlarının turizme ayrılmasına dönük planlama faaliyetinin sonucu oluşa-
cak etkilerin tespiti amacıyla yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine 
düzenlenen raporunda: 1971 yılında Kadriye - Belek Kumul Ormanında, 1981 yılın-
da Kumköy Kumul Ormanında başlatılan ağaçlandırmalar ile ormanların yeniden ye-
tiştirildiği, gerideki tarım alanlarının rüzgarın ve dolayısıyla kumulun kaplamasın-
dan ve denizin tuzlu su etkisinden kurtulduğu, dolayısıyla tarım alanlarında turfanda 
sebze yetiştiren köylülerin ürünleri ve kazançlarının arttığı, yaşam düzeylerinin yük-
seldiği, orman ve çevresindeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının 
(özellikle kuşlar) gelişmesine yol açtığı, kuşların tarım alanlarındaki zararlıları top-
lamak gibi çok önemli faydaları olduğu, orman ile deniz arasındaki kumsal ekosiste-
minin sakin ve bazı deniz canlıları bakımından (deniz kaplumbağaları gibi) korunaklı 
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yaşama/üreme alanına dönüştüğü, kumul ormanının tarım alanlarındaki sulama suyu 
ile taban suyuna sızan kimyasal gübreler vb. kimyasal mücadele bileşenlerini taban 
suyu ile birlikte emip odun üretiminde kullanması sonucu tarımsal kirli taban suyu-
nun kıyı denizine ulaşmadan orman tarafından kullanıldığı, bu şekliyle oluşan eko-
sistemin dava konusu çevre düzeni planıyla Kadriye - Belek Kumul Ormanında 10 
golf alanının açılması sonucu ormanın yok edilmesine ve işlevlerinin de sona erme-
sine neden olunduğu, geniş çim alanlarına dönüştürülen golf alanları için kullanılan 
sulama suyu ihtiyacının çok fazla olduğu, 1000 ha’lık golf alanının yıllık sulama + 
buharlaşma suyu ihtiyacının (ortalama sıcaklık ve yağış miktarına göre) 33,8 milyar/
m3/yıl olduğu, bu miktar suyun nüfusu 926000 (yaklaşık 1 milyon) olan bir yerleşi-
min yıllık su ihtiyacına eşit olduğu, taban suyundan da çekilen su sonucu taban suyu 
yüzeyinin alçalmasına yol açtığı, bu nedenle fıstık çamlarında kurumanın başladığı, 
çim ve göl alanlarının oluşturulması için orman alanında yapılan geniş açmaların or-
manın kapalılık ve dayanışma özelliklerini yok ettiği, ağaçların kuruması veya rüz-
gar koridorlarında fırtına devrikleri ile ormanın daha da seyrelmesine yol açıltığı, bu 
gelişmenin deniz rüzgarlarının tarım alanlarına ulaşmasına ve denizin tuzlu damlacık 
etkisinin bu alanlarla birlikte golf alanlarındaki çimlerinin de etkisinde kalmasına ne-
den olduğu, bölgede ağaçlandırmadan önceki duruma, başa dönüldüğü, çim alanla-
rının kum üstünde oluşunun daha fazla kimyasal gübre ve zararlılarla mücadele kul-
lanılmasını gerektirdiği, sulama suyu ile kimyasal bileşikler hızla taba suyuna ulaş-
tığı ve taban suyunu kirlettiği, tarım alanlarından gelen kirli su ile birlikte kıyı deni-
zine ulaştığı, Kadriye ve Belek Kumul Ormanının kıyı kuşağında yapılan golf alan-
larında ise daha çok su tüketeceği, yeraltı suyu ve kıyı denizinin yanlış kullanımı so-
nucunda ve atıksuların etkisi ile tuzlanacağı, kirleneceği ve eko sistemlerin bozula-
cağı, bu olumsuz gelişmelerin ortamdaki zehirli bileşenlerin ve aşırı beslenmeye ne-
den olan bileşiklerin artmasına ve doğal canlı türlerinin (bitkiler ile hayvanlar ve mik-
roorganizmalar) yok olmalarına, insanların da etkilenmelerine neden olacağı, Orma-
nın kıyı kuşağının otellerle kaplanması ve otellerin bazı ek tesislerinin kumsal üze-
rinden kıyıya kadar uzatmasının otelde kalanların kumsalı yoğun olarak kullanmala-
rının kumsal ekositemi üzerinde olumsuz ve ağır insan baskısına yol açtığı, kıyıdaki 
kumsal ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu, golf alanları tesis edilmesinin yö-
redeki ekolojik sistemler (kıyı denizi, kumsal, tarım alanları ve köyler gibi ekolojik 
sistemler) üzerinde yok edici ve kirletici etkiler yaptığı, doğal kaynak ve turizm ala-
nı olan yörenin kullanıcılara sunduğu potansiyel değerlerin iyi planlanamadığı, dene-
timsiz ve sadece kazanç amaçlı kitle turizminin baskısına teslim edildiği, bölgede do-
ğal ekosistemlerin ve kültürel birikimlerin yok olmasının bölgedeki turizm kabiliyeti 
ve çekiciliğinin sona ermesi anlamına geldiği, dava konusu çevre düzeni planının ve 
bu plandaki değişiklikle izin verilen golf alanlarının ve turizm tesislerinin doğal eko-
sistemlerin, yerleşik ve topraktan geçinen halkın sosyal ve kültürel yapılarının sürdü-
rülebilirliğine yaptıkları olumsuz etkiler nedeniyle kamu yararına ve üstün kamu ya-
rarına aykırı olduğu görüşlerine yer verilmiştir.
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Bu durumda, Kadriye ve Belek Kumul Ormanının dava konusu çevre düzeni 
plan değişikliğiyle golf alanları ve turizm alanlarına açılarak burada yapılmasına ola-
nak sağlanmasının yöredeki ekolojik sistemler (kıyı denizi, kumsal, tarım alanları ve 
köyler gibi ekolojik sistemler) üzerinde yok edici ve kirletici etkiler yapması, uzun 
dönemdeki yaşamsal kamu yararı açısından geri dönüşü olmayan durumlara yol aç-
ması, orman alanında hukuki dayanağı da kalmaksızın planlamaya konu edilmesi do-
layısıyla bu yolla kullanıma açılması sonucunu doğuran işlemin iptali gerektiği dü-
şünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Beldesin-
de golf sahaları ve turizm parselleri sağlanması amacıyla yapılan ve 28.1.2004 gü-
nünde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanan 1/25000 ölçekli Belek Çevre Dü-
zeni Planının iptali istemiyle açılmıştır.

Usule ilişkin iddialar yerinde görülmemiştir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 4957 sayılı Yasanın 2. maddesiyle de-
ğişik 7. maddesinin 1. fıkrasında: “Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim böl-
geleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen 
onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.” kuralı yer almıştır.

Anılan bu maddeden; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 
merkezlerinde, bölgenin genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, gelecekte-
ki nüfus yoğunluklarını, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme ve büyüklükleri ile ilke-
lerini, ulaşım sistemlerini ve sorunlarının çözümü gibi hususları gösterecek ve uygu-
lama imar planlarına esas olacak nitelikteki turizm amaçlı olarak her ölçekteki imar 
planlarını yapma veya yaptırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildiği an-
laşılmaktadır. 

Anılan Kanunun Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı başlıklı 8.mad-
desinde:

“A. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde 
Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki ta-
şınmaz mallardan;

(1) Hazineye ait olan yerlerle ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilir.

Bu tahsisler:

 (a) Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer-
lerle kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili,

 (b) Ormanların, turizme ayrılması ve amenejman planlarının tadili,

İşlemleri tamamlandıktan sonra yapılır ve talep tarihinden başlayarak en geç 1 
ay içinde tamamlanır. 
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C. Bu taşınmaz malların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerine ir-
tifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer 
şartlar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2490 sa-
yılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu ile hüküm-
lerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir. 

D. (Değişik: 24/7/2003-4957/3 md.) Bu taşınmaz malları (C) fıkrası uyarınca 
tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu, gerçek ve tüzel kişilere tahsis 
etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmaz mallar üzerinde bağımsız ve sürekli nitelik-
li üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli 
olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hak-
kı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla 
ve bu Bakanlık tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Dava konusu planın hedef aldığı orman alanlarının turizme ayrılmasına ola-
nak tanıyan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesinin (A) fıkrasının 
(1) numaralı bendinde yer alan ‘ormanlar’ sözcüğünün, (1) numaralı bendinin (b) 
alt bendinin, (C) ve (D) fıkralarının ‘ormanlar’ yönünden iptali yolundaki Anayasa 
Mahkemesi’nin 07.05.2007 günlü, E:2006/169, K:2007/55 kararı karşısında, orman 
alanın uzun dönemdeki yaşamsal kamu yararı açısından, planlamaya konu edilmesi-
nin hukuki dayanağı kalmamıştır.

Diğer taraftan,Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 8.maddesi 5761 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve 15.5.2008 
günlü,26877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Orman alanlarının turizm amaçlı olarak planlanmasının yasal olarak olanaklı 
olduğu dönemde, uyuşmazlık konusu Belek Çevre Düzeni Planının orman alanları-
na yapacağı etki ile bölgenin ekolojik dengesine, çevreye ve tarım alanlarına etkisi-
nin göz önünde bulundurulması suretiyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve 
kamu yararına uygun bulunup bulunmadığının tespiti bakımından Danıştay Altıncı 
Dairesince yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen rapor-
da özetle:” Bozuk orman niteliğindeyken 1971 ile 1981 yılından itibaren ağaçlandı-
rılmak suretiyle oluşan Kadriye - Belek Kumul Orman varlığı nedeniyle oluşan eko-
sistemin dava konusu çevre düzeni planıyla orman alanı içerisinde golf alanlarına yer 
açılmasıyla ormanın yok edilmesine ve işlevlerinin de sona ermesine neden olundu-
ğu, geniş çim alanlarına dönüştürülen golf alanları için kullanılan sulama suyu ihti-
yacının çok fazla olduğu, taban suyundan da çekilen su sonucu taban suyu yüzeyi-
nin alçalmasına yol açıldığı, bu nedenle fıstık çamlarında kurumanın başladığı, çim 
ve göl alanlarının oluşturulması için orman alanında yapılan geniş açmaların orma-
nın kapalılık ve dayanışma özelliklerinin yok edildiği, ağaçların kuruması veya rüz-
gar koridorlarında fırtına devrikleri ile ormanın daha da seyreldiği, bu gelişmenin de-
niz rüzgarlarının ormanın arka tarafında yer alan tarım alanlarına ulaşmasına ve de-
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nizin tuzlu damlacık etkisinin bu alanlarla birlikte golf alanlarındaki çimlerin de et-
kisinde kalmasına neden olduğu, yörede ağaçlandırmadan önceki duruma, başa dö-
nüldüğü, Kadriye ve Belek Kumul Ormanının kıyı kuşağında yapılan golf alanların-
da ise daha çok su tüketeceği, yeraltı suyu ve kıyı denizinin yanlış kullanımı sonucun-
da ve atıksuların etkisi ile tuzlanacağı, kirleneceği ve ekosistemlerin bozulacağı, bu 
olumsuz gelişmelerin ortamdaki zehirli bileşenlerin ve aşırı beslenmeye neden olan 
bileşiklerin artmasına ve doğal canlı türlerinin (bitkiler ile hayvanlar ve mikroorga-
nizmalar) yok olmalarına, insanların da etkilenmelerine neden olacağı, Ormanın kıyı 
kuşağının otellerle kaplanmasının kıyıdaki kumsal ekosistemin doğal dengesini boz-
duğu, golf alanları tesis edilmesinin yöredeki ekolojik sistemler (kıyı denizi, kumsal, 
tarım alanları ve köyler gibi ekolojik sistemler) üzerinde yok edici ve kirletici etkiler 
yaptığı, bu çerçevede doğal kaynak ve turizm alanı olan yörenin kullanıcılara sundu-
ğu potansiyel değerlerin iyi planlanamadığı, dava konusu çevre düzeni planının ve bu 
plandaki değişiklikle izin verilen golf alanlarının ve turizm tesislerinin doğal ekosis-
temlerin, dava konusu planlarla yerleşik ve topraktan geçinen halkın sosyal ve kültü-
rel yapılarının sürdürülebilirliğine yaptıkları olumsuz etkiler nedeniyle kamu yararı-
na ve üstün kamu yararına aykırı olduğu” kanısına varıldığı belirtilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, 
golf alanları ve turizm tesisleri yapılması hedefiyle hazırlanan dava konusu planın, 
orman varlığının yok olmasına ve kumul ormanının ağaçlandırılmasıyla bu yörede 
kurulan ekolojik sistemler arasındaki birlikteliği sona ermesine neden olduğu gibi, 
yerleşik ve topraktan geçinen halkın sosyal ve kültürel yapılarının sürdürülebilirli-
ğine olumsuz etkide bulunduğu, bu durumun doğal varlıklar yönünden oluşturduğu 
geri dönülemez sonuçların bölgenin doğal turizm yeteneğini ve çekiciliğini yitirilme-
si sonucunu beraberinde getirdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda,dava konusu çevre düzeni planında şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Beldesinde golf sahaları ve 
turizm parselleri sağlanması amacıyla yapılan ve 28.1.2004 gününde Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nca onaylanan 1/25000 ölçekli Belek Çevre Düzeni Planının iptaline 
karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince önceden belirlenen 26.11.2008 günün-
de, yapılan tebligat üzerine davacı vekili ile davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tem-
silcisi Hukuk Müşaviri … geldiği, davalı idareler yanında davaya katılanların vekil-
lerinin gelmediği görülmekle Danıştay Savcısı … katılımıyla duruşma yapıldı. Aynı 
gün Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten 
sonra işin gereği görüşüldü.
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Dava, Antalya İli, Serik İlçesi, Belek Beldesinde golf sahaları ve turizm parselleri 
sağlanması amacıyla yapılan ve 28.01.2004 gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
onaylanan 1/25000 ölçekli Belek Çevre Düzeni Planının iptali istemiyle açılmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 4957 sayılı Yasanın 2. maddesiyle de-
ğişik 7. maddesinin 1. fıkrasında: “Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim böl-
geleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen 
onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.” kuralı yer almıştır.

Yukarıda yer alan kuraldan anlaşılacağı üzere; kültür ve turizm koruma ve ge-
lişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde, bölgenin genel kullanış biçimlerini, başlıca 
bölge tiplerini, gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli yerleşme alanlarının geliş-
me ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve sorunlarının çözümü gibi hu-
susları gösterecek ve uygulama imar planlarına esas olacak nitelikteki turizm amaç-
lı olarak her ölçekteki imar planlarını yapma veya yaptırma yetkisi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na verilmiştir. 

Uyuşmazlığa konu edilen Çevre Düzeni Planının planlama alanını, Kadriye-
Belek Kumul Ormanı oluşturmaktadır. Bu orman alanı, Turizm Merkezi içerisine alı-
narak golf alanları ve turizm parselleri sağlanması amacıyla davalı idarece planlan-
ması yoluna gidilmiştir.

Uyuşmazlık konusu Belek Çevre Düzeni Planının orman alanlarına yapacağı 
etki ile bölgenin ekolojik dengesine, çevreye ve tarım alanlarına etkisinin göz önün-
de bulundurulması suretiyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yara-
rına uygun bulunup bulunmadığının tespiti bakımından Danıştay Altıncı Dairesi’nin 
26.09.2006 günlü kararı uyarınca Naip Üye Nazlı Koçer’in niyabetinde re’sen seçilen 
Prof.Dr…., Prof.Dr…. ile Prof.Dr…. oluşan bilirkişi kurulu ile 12.04.2007 günü ye-
rinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporda özetle: bozuk 
orman niteliğindeyken 1971 ile 1981 yılından itibaren ağaçlandırılmak suretiyle olu-
şan Kadriye - Belek Kumul Orman varlığı nedeniyle oluşan ekosistemin dava konusu 
çevre düzeni planıyla orman alanı içerisinde golf alanlarına yer açılmasıyla ormanın 
yok edilmesine ve işlevlerinin de sona ermesine neden olunduğu, geniş çim alanları-
na dönüştürülen golf alanları için kullanılan sulama suyu ihtiyacının çok fazla oldu-
ğu, taban suyundan da çekilen su sonucu taban suyu yüzeyinin alçalmasına yol açıl-
dığı, bu nedenle fıstık çamlarında kurumanın başladığı, çim ve göl alanlarının oluş-
turulması için orman alanında yapılan geniş açmaların ormanın kapalılık ve daya-
nışma özelliklerinin yok edildiği, ağaçların kuruması veya rüzgar koridorlarında fır-
tına devrikleri ile ormanın daha da seyreldiği, bu gelişmenin deniz rüzgarlarının or-
manın arka tarafında yer alan tarım alanlarına ulaşmasına ve denizin tuzlu damlacık 
etkisinin bu alanlarla birlikte golf alanlarındaki çimlerin de etkisinde kalmasına ne-
den olduğu, yörede ağaçlandırmadan önceki duruma, başa dönüldüğü, çim alanları-
nın kum üstünde oluşunun daha fazla kimyasal gübre ve zararlılarla mücadele kulla-
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nılmasını gerektirdiği, sulama suyu ile kimyasal bileşiklerin hızla taba suyuna ulaş-
tığı ve taban suyunu kirlettiği, tarım alanlarından gelen kirli su ile birlikte kıyı deni-
zine ulaştığı, Kadriye ve Belek Kumul Ormanının kıyı kuşağında yapılan golf alan-
larında ise daha çok su tüketeceği, yeraltı suyu ve kıyı denizinin yanlış kullanımı so-
nucunda ve atıksuların etkisi ile tuzlanacağı, kirleneceği ve ekosistemlerin bozulaca-
ğı, bu olumsuz gelişmelerin ortamdaki zehirli bileşenlerin ve aşırı beslenmeye neden 
olan bileşiklerin artmasına ve doğal canlı türlerinin (bitkiler ile hayvanlar ve mikro-
organizmalar) yok olmalarına, insanların da etkilenmelerine neden olacağı, Ormanın 
kıyı kuşağının otellerle kaplanmasının ve otellerin bazı ek tesislerinin kumsal üzerin-
den kıyıya kadar uzatılmasının otelde kalanların kumsalı yoğun olarak kullanmala-
rı ve kumsal ekositemi üzerinde olumsuz ve ağır insan baskısına yol açtığı, kıyıdaki 
kumsal ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu, golf alanları tesis edilmesinin yö-
redeki ekolojik sistemler (kıyı denizi, kumsal, tarım alanları ve köyler gibi ekolojik 
sistemler) üzerinde yok edici ve kirletici etkiler yaptığı, bu çerçevede doğal kaynak 
ve turizm alanı olan yörenin kullanıcılara sunduğu potansiyel değerlerin iyi planla-
namadığı, denetimsiz ve sadece kazanç amaçlı kitle turizminin baskısına teslim edil-
diği, bunun sonucunda bölgede doğal ekosistemlerin ve kültürel birikimlerin yok ol-
ması, yörenin turizm kabiliyeti ve çekiciliğinin sona ermesi anlamına geldiği, dava 
konusu çevre düzeni planının ve bu plandaki değişiklikle izin verilen golf alanlarının 
ve turizm tesislerinin doğal ekosistemlerin, dava konusu planlarla yerleşik ve toprak-
tan geçinen halkın sosyal ve kültürel yapılarının sürdürülebilirliğine yaptıkları olum-
suz etkiler nedeniyle kamu yararına ve üstün kamu yararına aykırı olduğu görüşleri-
ne yer verildiği görülmektedir.

Golf alanları ve turizm tesisleri yapılması hedefiyle hazırlanan dava konusu pla-
nın, orman varlığının yok olmasına dönük sonuç doğurduğu, kumul ormanı ağaçlan-
dırmasıyla yörede kurulan kıyı denizi, kumsal, tarım alanları ve köyler gibi ekolojik 
sistemler arasındaki birlikteliği sona erdirdiği, bu durumun orman odaklı doğal eko-
sistemlerin dolayısıyla yerleşik ve topraktan geçinen halkın sosyal ve kültürel yapıla-
rının sürdürülebilirliğine olumsuz etkide bulunduğu, bu durumun doğal varlıklar yö-
nünden oluşturduğu geri dönülemez sonuçların bölgenin doğal turizm kabiliyetini ve 
cazibesini yitirilmesini de beraberinde getirmesi karşısında şehircilik ilkeleri, planla-
ma esasları ve kamu yararına uyarlık taşımamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu çevre düzeni planın iptaline, keşif avansın-
dan … YTL lik kısmının posta avansına aktarılması suretiyle aşağıda ayrıntısı yer 
alan … YTL yargılama giderleri ile davacı vekili lehine Avukatlık Asgari Ücret Ta-
rifesi uyarınca takdir olunan … YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak dava-
cıya verilmesine, artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine 26.11.2008 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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•	 D. 6. D., 07.04.2009, E. 2008/8890, K. 2009/3498

Temyiz İsteminde Bulunan : … 

Vekili                 : Av… 

Karşı Taraf        : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / ANKARA 

Davalı Yanında Müdahil : Rize Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Vekili                 : Av… 

İstemin Özeti : Rize İdare Mahkemesinin 30/5/2008 günlü, E: 2007/204 , K: 
2008/477 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü  ile mahkeme 
kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi :Rize, Kalkandere ilçesi Aksu Mahallesi 196, 
197 ve 205 sayılı parsellerin organize sanayi alanı olarak kamulaştırılmasına ilişkin 
20.2.2002 günlü, 1939 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare 
Mahkemesi kararının bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

İdare Mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 
düzenlenen raporla, dosyada bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesin-
den, uyuşmazlık konusu alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak kullanılmasının to-
pagrafya, toprak yapısı, bitki örtüsü, toprağın milyonlarca yılda oluşan değerli kıt 
kaynak niteliği ile tarımsal amaçlı kullanımında üstün kamu yararı bulunduğu sonu-
cuna ulaşılmaktadır. Bu durumda Mahkemece davanın reddi yolunda verilen kararda 
isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle temyiz konusu Mahkeme kararının bozulmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava, Rize, Kalkandere İlçesi, Aksu Mahallesi, 196, 197, 205 sayılı parsellerin 
organize sanayi alanı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin 20.2.2002 günlü, 1939 sa-
yılı işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; mahallinde yaptırılan ke-
şif ve bilirkişi incelemesi sonunda düzenlenen bilirkişi raporu ile dosyanın birlikte 
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değerlendirilmesinden, dava konusu alanın OSB olarak kullanılmasının, topoğrafya, 
toprak yapısı, bitki örtüsü ve yapılaşma maliyeti açısından kamu yararına uygun ol-
madığı belirtilmiş ise de, rapor içeriğinde dava konusu alanın belirlenmesinde jeolo-
jik açıdan bir sakıncanın bulunmadığı, bu alanın Devlet Karayoluna uzaklığının ol-
ması gereken mesafeden fazla olmasına rağmen bunun Doğu Karadeniz Bölgesi ko-
şullarında gözardı edilebilir nitelikte olduğu, İklim verileri dikkate alındığında ha-
kim rüzgar yönünden Kalkandere yerleşim alanının OSB’den olumsuz etkilenmeye-
ceği hususlarına yer verildiği dikkate alındığında dava konusu alanın OSB alanı ola-
rak beilrlenmesinde temel bir sakıncanın bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı; bilirkişi-
lerce öne sürülen, söz konusu alanda eğimin fazla olması nedeniyle maliyetin arta-
cağı çekincesine ilişkin olarak ise, Doğu Karadeniz’in coğrafi özellikleri göz önüne 
alındığında bu maliyetin katlanılması zorunlu bir maliyet olduğunun kabulü gerekti-
ği, yine bilirkişi raporunda her ne kadar toprağın milyonlarca yılda oluşan değerli ve 
kıt kaynak olduğu ve toprağın muhafazasının OSB kurulmasının kısa vadede sağla-
yacağı yarardan çok daha fazla yarar sağlayacağı belirtilmiş ise de, dava konusu ara-
zilerin yörede mevcut tüm topraklarda yetiştirilebilen çay üretimine elverişli arazi-
ler olduğu, son yıllarda çay üretiminde ülkemizde arz fazlalığı oluştuğu, bu nedenle 
yeni çay bahçeleri kurulmasına izin verilmediği, hatta mevcut bahçelerin sökülerek 
altarnatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edildiği, buna karşın Rize ili sınırları içerisin-
de kurulacak bir OSB’nin yörenin ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkı dik-
kate alındığında OSB kurulmasında üstün kamu yararı bulunduğu yer seçimi aşama-
sında mevzuatta öngörülen tüm prosedürün yerine getirildiği anlaşılan Rize Organi-
ze Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla tesis edilen kamulaştırma işleminde hukuka 
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı ve-
kilince temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Mahkemece mahallinde yaptırılan keşif ve bilirki-
şi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda, dava konusu taşınmazların 
bulunduğu alanın OSB olarak seçilmesinde jeolojik açıdan herhangi bir sorun bulun-
madığı, ancak, yapılaşmaya açılmadan önce, belirtilen alanda ayrıntılı zemin etüdü-
nün mutlaka yapılması gerektiği, dava konusu alanın devlet yolundan erişebilirliğinin 
OSB işlevi için önemli bir sorun taşımadığı, iklimsel açıdan, OSB’nin korumunun, 
olası hava kirliliğinin vadi boyunca yayılmasını teşvik edeceği, bu nedenle, bölgede 
yerleşecek sanayi türünün atık özellikleri dikkate alınarak seçilmesinin yörede bit-
ki örtüsü için önem taşıyacağı, dava konusu alanın bazı özellikleri açısından OSB’ye 
uygun olsa bile topografya-eğim özellikleri açısından kesinlikle uygun olmadığı, böl-
genin OSB olarak kullanılması hem tesis ölçeğinde, hem de sanayi arsası üretim sü-
resince, doğanın yeniden biçimlendirilmesini gerektireceği, bu işlemlerin bir yandan 
yüksek maliyete neden olurken, diğer yandan doğada afet riskini önemli düzeyde art-
tırarak, dolaylı maliyetler yaratacağı, dava konusu arazilerin, yüzey topoğrafyası, et-
kili toprak derinliği, drenaj, bitki kök gelişimi ve fizikokimyasal toprak özellikleri 
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açısından yörenin hakim bitki örtüsüne uygun alanlardan olduğu, dava konusu top-
raklar, iyi nitelikli ve özel ürün (çay) için uygun koşullara sahip olduğu, bitkisel üre-
timde bazı toprak özellikleri açısından düzeltilmesi gereken durumlar olmakta birlik-
te (örneğin toprak reaksiyonu), modern tarım tekniklerinin uygulanması halinde (ör-
neğin kireçleme) bitkisel üretimin artırılabileceği,toprağın, oldukça uzun sürelerde 
(binlerce hatta milyonlarca yılda) oluşan fakat çok kısa süreler içerisinde (on yıllar) 
kayba uğrayan, doğal yaşayan bir varlık olduğu, bu değerli fakat kıt kaynağın en eko-
nomik olarak kullanımı ancak onun özelliklerinin korunması ile mümkün ve tarımsal 
üretim potansiyeline sahip alanların, tarımsal amaç dışında kullanımının engellenme-
si toprağın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli bir çözüm olduğu, dava 
konusu taşınmazlardan elde edilen laboratuar sonuçları ve arazide saptanan morfolo-
jik verilerin dava konusu toprakların yörede hakim çevre koşullarının ortak etkisini 
yansıttığı ve yörede hakim bitki örtüsüne uygun özellikler taşıdığını gösterdiği, OSB 
alanı tesisinde, ilgili Bakanlık tarafından kamu yararı ifade edilmekle birlikte seçile-
cek alanın tarımsal açıdan kıymetinin de mutlaka değerlendirmeye alınması gerekti-
ği, arazi kullanım planlaması ilkelerine göre, çay bitkisinin yöre için özel ürün grubu 
içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, böylece alan mevcut durumuyla (toprak yapı-
sı ve bitki örtüsü özellikleriyle) korunduğu takdirde OSB’nin yaratacağı kısa dönem-
li (jeolojik dönemler dikkate alındığında) yarardan daha büyük kamu yararı sağlaya-
cağı, toprak koruma projeleri uygulanmak şartıyla, OSB olarak kullanılmasının, to-
pografya, toprak yapısı, bitki örtüsü ve yapılaşma maliyeti açısından kamu yararına 
uygun olmadığı belirtilmiştir.

Dosyanın yukarıda anılan bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden, 
uyuşmazlık konusu alanın Organize Sanayi bölgesi olarak kullanılmasının topograf-
ya, toprak yapısı, bitki örtüsü , toprağın milyonlarca yılda oluşan değerli kıt kaynak 
niteliği ile tarımsal amaçlı kullanımında üst kamu yararı bulunduğu sonucuna varıl-
dığından, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yo-
lundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Rize   İdare   Mahkemesinin  30.5.2008  günlü,  E: 
2007/204 , K: 2008/477 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mah-
kemeye gönderilmesine 7.4.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 06.05.2009, E. 2009/1282, K. 2009/5085 

Temyiz İsteminde Bulunan : 1-Serdivan Belediye  Başkanlığı, SAKARYA 

Vekili      : Av… 

2-…Tıp Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Vekili      : Av. … 

Karşı Taraf       : … 
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İstemin Özeti :  Sakarya 2. İdare Mahkemesinin  19.11.2008 günlü, E:2007/807, 
K:2008/775 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı  … Düşüncesi : Sakarya, Serdivan, İstiklal Mahallesi, 29 J 4 
pafta, 16758 parsel sayılı taşınmazda yer alan sağlık tesisi alanının yapı yoğunlu-
ğunun arttırılmasını öngören imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 01.05.2006 
günlü, 25 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılan davada, İdare Mah-
kemesince yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapo-
run ve dosyanın birlikte değerlendirilerek, dava konusu parselin içerisinde yer aldığı, 
sağlık tesisi alanının yapı yoğunluğunun E.1.50’den, E:1.70’e çıkarılması yönündeki 
1/1000 ölçekli uygulama imar planında, şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve 
kamu yararına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen kararı dava-
lı ve ve davaya davalı idare yanında katılan temyiz etmektedir.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama esasla-
rı ve kamu yararı kriterlerinin yanısıra özelliği itibariyle imar planının bütünlüğü, ge-
nel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması gibi olguların yanı sıra 
“üstün kamu yararı” ilkesinin de gözetilmesi zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden,hastane kullanımının  genişletilmesinde şehircilik 
ilke ve esaslarına aykırılık bulunmadığı, yükseklik kararları yönünden ise; sağlık hiz-
metinin yerine getirildiği kamu binası niteliğindeki anılan binaların nüfus ve yapılaş-
ma yoğunluğu konut binalarıyla aynı kriterler esas alınarak değerlendirilemeyeceğin-
den, hizmetin niteliği uyarınca hastane binasına farklı yükseklik verilmesinde kamu 
yararına aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi 
kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Sakarya, Serdivan, İstiklal Mahallesi, 29j4 pafta, 16758 parsel sayılı taşın-
mazda yer alan sağlık tesisi alanının yapı yoğunluğunun arttırılmasını öngören imar 
planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 01.05.2006 günlü, 25 sayılı belediye meclisi ka-
rarının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince yerinde yaptırılan keşif ve bilir-
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kişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun ve dosyanın birlikte değerlendirilmesin-
den, dava konusu parselin içerisinde yer aldığı, sağlık tesisi alanının yapı yoğunluğu-
nun E.1.50’den, E:1.70’e çıkarılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar pla-
nında, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunma-
dığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı ve müdahil vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Ülkemizim çözüm bekleyen sorunlarından biri olan sağlık hizmetlerinin etkin 
ve yaygın biçimde sunumunun önemi karşısında bu hizmetin yürütülmesine yönelik 
tasarrufların da üstün kamu yararı taşıdığı, Dairemizin süre gelen kararlarındandır. 

Resmi binalara emsal verilirken konut olarak kullanılan binalar gibi değerlendi-
rilmediği ve öncelikle ihtiyacın dikkate alındığı bilinmektedir. Nitekim, İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 26.2.2004 günlü, E:2002/936, K:2004/213 sayılı kararıyla ona-
nan Aydın 2. İdare Mahkemesinin 8.5.2002 günlü, E:2002/133, K:2002/133 sayılı ıs-
rar kararına esas alınan kimi yapılara yükseklikleri açısından öncelik verilebileceği, 
kamu yararı içeren kamu yapılarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği; yine 
Dairemizin 7.4.2004 günlü, E:2002/5720, K:2004/2001 sayılı kararıyla onanan idare 
mahkemesi kararında hükme esas alınan nitelikte bulunan bilirkişi raporunda da, faa-
liyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlara, hiz-
met verilen uzmanlık dalına göre çağın gerektirdiği özel sağlık tesisi kurumları için 
yapılan imar planı değişikliğinde kamu yararı bulunduğu, burada emsal artırımı ile 
nüfus artışı olmayacağı, sadece yapıda bir yoğunluğun artacağı, bu nedenle yörede 
yeni sosyal donatı alanlarına gerek bulunmadığı hususları vurgulanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait konutun da bulunduğu parselin karşı-
sında bulunan ve müdahil şirkete ait özel tıp merkezinin yer aldığı 16758 sayılı par-
selde sağlık tesisi alanının E:1.50 olan emsal yapı yoğunluğunun arttırılması yönün-
deki plan değişikliği teklifinin Serdivan Belediye Meclisinin 01.05.2006 tarihli, 25 
sayılı kararıyla kabul edilerek emsal yapı yoğunluğu’nun E:1.70’e çıkarıldığı anla-
şılmaktadır. 

Davacı tarafından yapı yoğunluğunun arttırıldığı, mevcut sosyal ve teknik altya-
pı alanlarının ise artan yoğunluğu karşılamadığı iddialarıyla dava açılmış, mahkeme-
ce ise yukarıda belirtilen gerekçelerle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bu itibarla uyuşmazlığın, daha önce planda “hastane” olarak öngörülen ve üze-
rinde mevcut bir hastane binası bulunan alanda artan ihtiyaçlar karşısında genişletme 
yapılıp yapılamayacağına ilişkin olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bilirkişi raporu ve dosyada yeralan belgelerin irdelenmesinden, devam eden sü-
reçte tıptaki gelişmeler ve halkın artan sağlık ihtiyaçlarına paralel olarak  bu işleve 
ilişkin yapı yoğunluğunun genişletilmesinde şehircilik ilkelerine ve planlama esasla-
rına aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.



197

Diğer taraftan ,işlevin bir kamu hizmetinin yerine getirileceği “Hastane Alanı” 
olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin yerine getirileceği yapılarda yüksekliğin 
veya emsalin konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması suretiyle değerlendiril-
mesi sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacak ve anılan hizmetin üstün kamu ya-
rarı taşıdığı öngörüsüyle çelişecektir.

Bu durumda, iptal istemine konu hastane binalarında yürütülecek hizmetin ni-
teliği gereği çevrede mevcut konut binalarından farklı yapı yoğunluğu verilmesinde 
şehirleşme sürecine aykırı ve kamu yararıyla çelişen bir yön bulunmadığı sonucuna 
ulaşılması karşısında aksi yöndeki bilirkişi raporuna itibar edilerek dava konusu  işle-
min  iptali yolunda  verilen idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin  19.11.2008 günlü, 
E:2007/807, K:2008/775 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 6.5.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 24.06.2009, E. 2008/123, K. 2009/7715

Davacı     : … 

Vekili       : Av. …

Davalılar : 1- Başbakanlık - ANKARA

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - ANKARA

Davalı İdareler Yanında Davaya Katılan : … Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş.

Vekili       : Av….

Davanın Özeti : Davacının maliki olduğu İzmir İli, Menderes İlçesi, Efemçukuru 
Köyü, 101 ada, 68 sayılı parselin, İR:5419 sayılı maden (altın) sahasında kaldığından, 
ruhsat sahibi Şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve 
sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 
27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin 03.01.2008 günlü, 26745 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 10.12.2007 günlü, 2007/12974 
sayılı kararının; acele kamulaştırmanın koşullarının bulunmadığı, İzmir’in içme suyu 
havzasını, Çamlı Barajı’nı kirleteceği, kenti susuz bırakacağı, İzmir suyunun korun-
madığı, işletmenin yöreyi yaşanmaz kılacağı, kamulaştırma işleminin de kamu yara-
rı taşımadığı, maden işletme ruhsatının 1999 tarihli olduğu, kamulaştırmada acele bir 
halin bulunmadığı, ancak 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 46.maddesine göre olağan 
kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilebileceği, maden işletme ruhsatı ile işletmeye ait 
ÇED Olumlu Belgesine karşı açılmış davaların bulunduğu, işlemle mülkiyet hakkı-
nın özüne dokunulduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

Başbakanlığın Savunmasının Özeti : Acele kamulaştırmalara karşı açılacak da-
vaların 2942 sayılı Kamulaşırma Kanunu’nun 14.maddesinde öngörülen sürelerde 
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açılması gerektiği, dava açma süresinin buna göre hesaplanması gerektiği, kamu-
laştırma işleminin tebliğ edilmediği, bu işlemin bir veya birden çok unsurunun ay-
rıca davaya konu edilemeyeceği, maden işletme ruhsatının iptaline yönelik mahke-
me kararının bozulması üzerine davanın reddi yolundaki mahkeme kararı uygulana-
rak ruhsat hukukunun tekrar yürütüldüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen heyet tarafından tespit ve değerlen-
dirmelere göre, maden sahası içerisinde yer alan özel mülkiyete ait parsellerle ilgi-
li olarak, mülk sahiplerine noter kanalıyla tebligat yapılan ve anlaşma sağlanamayan 
270.590,53 m2 taşınmazın bu sahada sürdürülecek altın üretim faaliyetleri için ge-
rekli olduğu, bu nedenle 3213 sayılı Yasanın 46. ve ilgili Yönetmeliğin 63.maddele-
rine istinaden kamu yararı kararı verilmesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 
27.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı alındığı, dava konusu işlemin ‘Aceleli-
ğine Bakanlar Kurulunca karar verilen’ hallerden olduğu ve acelecilik yönünden ya-
sal koşulların gerçekleştiği, olayda 3213 sayılı Yasanın 46.maddesinde bu yöntemi 
kısıtlayıcı bir hükmün olmadığı, DSİ iş programında yer almayan Çamlı Barajı’nın 
kirleneceği iddiasının dayanaksız olduğu, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca bu baraj 
projesinin uygun görülmediği, maden sahasına ilişkin ÇED olumlu kararının ipta-
li istemiyle açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerinin reddedildiği, te-
sis edilen işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Savunmasının Özeti : Davanın öncelik-
le süre yönünden reddi gerektiği, davanın esasına yönelik olarak tesis edilen dava ko-
nusu Bakanlar Kurulu Kurulu kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı savunu-
larak davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

Davalı İdareler Yanında Davaya Katılanın Savunmasının Özeti : Anayasa, 3213 
sayılı Maden Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile bu konuya ilişkin yar-
gısal içtihatlara göre, madenlerin çıkarılmasında kamu yararı bulunduğu, acele ka-
mulaştırmaya gidilmesinde aranması gereken ölçütün kamunun uğraması muhtemel 
zararlar olmadığı, tesise ilişkin ÇED olumlu kararına karşı açılan davanın reddedilip 
temyiz aşamasında onandığı, işletmenin çevreye zarar vermeyeceği, su kaynaklarını 
kirletmeyeceği, yapılması konusunda karar alınmayan baraja dikkate alınarak işlem 
tesis edilemeyeceği, davanın reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Dava, ruhsat sahibi şirketin maden (al-
tın) sahası içerisinde kalan davacıya ait parselin, altın madeni üretim faaliyetlerinde 
bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla 2942 
sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 168.maddesine göre, gerek doğal servet ve kaynağın arama ve iş-
letmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve 
tüzelkişiler eliyle yapılması, gerek gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar 
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ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyidelerin yasayla 
açıkça düzenlenmeye konu edilmesi gerekmektedir. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
46.maddesine 5177 sayılı Yasayla eklenen fıkralara göre ise, işletme ruhsatı safha-
sında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazın, taraflar-
ca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı’nca kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamulaştırılması öngörülmüş, an-
cak bu kural Kamulaştırma Kanunu’nun 27.maddesini kapsamamaktadır. Şöyle ki;

Yalnız kamu yönetimlerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri-
ni yerine getirebilmek için yapılan kamulaştırmalar için acele ve istisnai hallerde, 
Kamulaştırma Kanunu’nun normal kamulaştırmaya ilişkin hükümlerine uyulması-
nın çeşitli sakıncalar yaratması ve kamunun büyük zararlara uğrama olasılığının bu-
lunması durumunda, 2942 sayılı Yasanın 27. maddesine göre verilebilecek olan ace-
lecilik kararının, özel kişiler yararına yapılan kamulaştırmalarda da uygulanabilme-
si için, 2942 sayılı Yasanın bu hükmünün uygulanabileceğinin özel yasasında açıkça 
gösterilmesi gerekmektedir. Anayasal düzenlemeye göre, özel kişi yararına kamulaş-
tırma konusunda genel bir yetki tanınmasına olanak bulunmamakta olup, acelecilik 
gerektiren istisnai olan durumlara ilişkin olarak da ayrıca yetki verilmesi, başka bir 
anlatımla yasayla açıkça tanınmış izinin bulunması gerekmektedir.

Bu yönde tanınmış yetki bulunmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bu-
lunmamaktadır.

İşin esasına gelince, dava konusu işlemin Bakanlar Kurulu kararı ile acelecili-
ği belirlenebilecek hallerden biri olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Olayda, davacı şirkete tarafından işletme ruhsatının 20.04.1999 tarihinde alındığı, 
maden sahasındaki diğer taşınmazların ancak 2006 ve 2007 yılında satın alınması yo-
luna gidildiği, işletme sahibince gösterilen kamulaştırmada aceleciliği gerektirecek 
nedenlerin yeterli olmadığı gibi gerek işletme ruhsatının gerek ruhsata esas maden iş-
letmesi için alınan ÇED olumlu kararının davalara konu edildiği ve halen bu davala-
ra ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği, olayda aceleciliği gerektirecek bir durum 
söz konusu olmadan dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka aykırılık taşımaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu Bakanlar Kurulu Kararının iptali gerektiği 
düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, davacının maliki bulunduğu İzmir İli, 
Menderes İlçesi Efemçukuru köyünde bulunan taşınmazın İR: 5419 sayılı maden 
(altın) sahasında kaldığından, ruhsat sahibi şirket tarafından üretim faaliyetlerinde 
bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla, 2942 
sayılı Kanunlaştırma Kanunu’nun 27.maddesine göre acele kamulaştırılmasına iliş-
kin 3.1.2008 günlü, 26745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 
10.12.2007 günlü, 2007 /12974 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.
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Anayasanın 168.maddesinde: “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu 
hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 
kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya 
doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu du-
rumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, 
denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” hükmü bulunmaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 46.maddesine 5177 sayılı Yasanın 20.maddesiy-
le eklenen fıkralarda: “İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan 
özel mülkiyete konu taşınmazın, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsa-
tı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi ha-
linde kamulaştırılacağı, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
nu hükümlerine göre yapılacağı, bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedelinin 
işletme ruhsatı sahibi tarafından ödeneceği, kamulaştırılan taşınmazın, tapuya Hazine 
adına tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kul-
lanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edileceği, kamulaştırılan taşınmazın, ma-
den işletme faaliyetleri için lüzum kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, Kamu-
laştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli öden-
mek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibine iade edileceği hususunun, ruhsat sa-
hibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edileceği, eski sahibinin taşınmazı altı ay içe-
risinde almak istememesi durumunda taşınmazın Hazineye kalacağı, tapu siciline ko-
nulan şerhlerin Bakanlığın müracaatı üzerine ayrıca mahkeme kararına gerek kalma-
dan silineceği” kurala bağlanmıştır.

Anılan hükümler ile, işletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerek-
li olan özel mülkiyete konu taşınmazın, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme 
ruhsatı sahibinin talebi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kamu yararı 
bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılmasına olanak tanınmış olup, Ma-
den Yasası ile kamulaştırma işlemleri konusunda 2942 sayılı Yasaya göndermede bu-
lunmakla  yetinilerek, bu hususa ilişkin ayrıca özel bir düzenleme yapılmamış olma-
sı nedeniyle özel şahıs lehine yapılacak olan kamulaştırmalarda acele kamulaştırma-
yı öngören 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinin de uygulanabile-
ceği tabidir.

2942 sayılı Yasanın Acele kamulaştırma başlıklı 27. maddesinde: “3634 sayı-
lı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiya-
cına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanun-
larla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırıl-
masında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idare-
nin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 
- 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçi-
lecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik 
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ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda 
belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.” kuralı yer almaktadır.

Anayasa’nın 13. ve 35. madde hükümleri uyarınca mülkiyet hakkının kamu ya-
rarı amacıyla Anayasa’ya uygun olarak yasayla sınırlandırılması mümkün bulunmak-
la beraber buna ilişkin düzenlemeler öncelikle kamu yararına dayanmalıdır. Bu bağ-
lamda 2942 sayılı Yasanın 27. maddesi hükmü ile acele kamulaştırmada olağan ka-
mulaştırmaya oranla özel koşulların varlığı aranmıştır.Bu koşullardan ikisi Milli Mü-
dafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel 
kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olması halleri olarak açıkça sa-
yılmış ve üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi 
amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği belirtilmiştir. Bu durumda üçün-
cü koşul olan aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilebilmesi için de kamu yararı 
ve kamu düzenine ilişkin olma halinin maddede yer alan diğer iki koşula paralel ni-
telik taşıması gerektiği açıktır. 

Buna göre,3213 sayılı Maden Kanunu uyarınca yapılacak olan kamulaştırma iş-
lemlerinde acele kamulaştırma yoluna başvurulabilmesi için, işletme sahibi özel gi-
rişimcinin yararının değil, belli süreli maden işletme çalışmaları konusunda gerçek-
leşecek olan kamu yararının karşılanması ve acelelik koşulunun kamu düzenine iliş-
kin olması söz konusudur.

Olayda, İR:5419 sayılı maden ruhsatı sahibi olan müdahil şirket tarafından, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılan başvuru ile, altın madeninin faaliyete 
geçirilebilmesi için işletme faaliyet alanı içinde kalan taşınmazların alımı aşamasına 
gelindiği, taşınmazların bir kısmının anlaşma yoluyla satın alındığı, madencilik faali-
yetlerinin ancak madenin yer aldığı alanda gerçekleştirilebilme olanağının bulundu-
ğu, faaliyet için alternatif bir alan belirlenmesinin mümkün olmadığı ve madencilik 
faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ,anlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili ola-
rak kamu yararı kararı verilmesi ve acele kamulaştırma işleminin tesisinin istenildi-
ği, Bakanlıkça, düzenlenen rapora dayanılarak maden alanı içerisinde özel mülkiye-
te ait  parsellerle ilgili olarak, mülk sahipleri ile anlaşma sağlanamayan uyuşmazlığa 
konu taşınmazın da bulunduğu parseller için 3213 sayılı Yasanın 46. maddesi uyarın-
ca kamu yararı kararı verilmesine ve 2942 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca ace-
le kamulaştırma işleminin  yapılması için Bakanlar Kurulu Kararı alınmak üzere Ba-
kanlık Makamından onay alındığı ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde katkı sağlayacak 
altın madeninin bir an evvel tam kapasite ile işletmeye alınması ve kesintisiz olarak 
üretimin sağlanabilmesi amacıyla üretim alanı, tesis inşası ve sağlık koruma bandı 
için gerekli olduğunun tespit edildiği belirtilerek, günümüz iş hayatında mevcut olan 
ekonomik ve ticari şartlar ile Efemçukuru projesinin özgün koşulları da dikkate alı-
narak teklifin iletildiği ve bu teklifin kabulü ile dava konusu işlemin 2942 sayılı Ya-
sanın 27. maddesindeki “Aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar verilen” durum kap-
samında tesis edildiği anlaşılmaktadır.
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Dava konusu işlem ile, altın madeninin işletilerek, ekonomik kurallara daya-
lı olarak hız, yön ve verimlilik koşullarıyla yararlanılabilir değerlere dönüştürülmesi 
ve ulusal gelire yeterince katkı sağlanması, amacına yönelik olarak kamulaştırmada 
kamu yararı bulunduğuna karar verilerek acelelik kararı alınmış ise de, altın madeni-
ne ilişkin ruhsat ve işletme izninin 20.4.1999 yılında 10 yıl süre ile verildiği, bu tarih-
ten itibaren anlaşma yolu ile satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği, ancak anlaşma 
sağlanamayan taşınmaz malikleri hakkında ruhsat süresi de gözönünde bulundurula-
rak işlemin tesis edildiği, işletmenin biran önce faaliyete geçmesinin sadece  ekono-
mik yarar yönünden irdelendiği ancak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamu-
nun uğraması muhtemel zararlarının neler olduğu   ortaya konulmadığı gibi kamu dü-
zeninin ne  şekilde bozulacağının da açıklanmadığı anlaşıldığından, 2942 sayılı Ya-
sanın 27. maddesi uyarınca  taşınmaza elkonulmasını gerektiren acelelik koşulunun 
gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptalinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince duruşma için önceden belirlenen 
24.06.2009 gününde, yapılan tebligat üzerine davacı ile davacıyı temsilen Av.Arif 
Ali Cangı, Başbakanlığı temsilen Hukuk Müşaviri Müjgan Uçkan, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı temsilcisi Hukuk Müşaviri İdil Süler ile davalı idareler yanında da-
vaya katılan vekili Av.Şeyda Ataman’ın geldiği görülerek Danıştay Savcısı M.İclal 
Kutucu’nun katılımı ile duruşma yapıldı. Aynı gün Tetkik Hakiminin açıklamaları 
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının maliki olduğu İzmir İli, Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü, 
101 ada, 68 sayılı parselin, İR:5419 sayılı maden (altın) sahasında kaldığından, ruh-
sat sahibi Şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve 
sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 
27. maddesine göre acele kamulaştırılmasına ilişkin 03.01.2008 günlü, 26745 sayı-
lı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 10.12.2007 günlü, 2007/12974 
sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 168.maddesiyle: “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu 
hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve 
kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya 
doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu 
durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak göze-
tim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” hükmü getirilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 46.maddesine 5177 sayılı Yasanın 20.madde-
siyle eklenen fıkralarda: “İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerek-
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li olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme 
ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilme-
si halinde kamulaştırılır.

Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 
yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafın-
dan ödenir.

Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku devam 
ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis 
edilir.

Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme faaliyetleri için lüzum kalmadığı-
nın Bakanlıkça tespiti halinde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esasla-
ra göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin eski sahibi-
ne iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine tebliğ edilir. Eski 
sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazi-
neye kalır.

Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığın müracaatı üzerine ayrıca mahkeme ka-
rarına gerek kalmadan silinir.” kuralı yer almıştır.

Anayasanın 168.maddesi ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun temel amacının, 
kamusal ya da özel girişim ayırımı yapılmaksızın, doğal servetler ve kaynaklardan 
olan madenlerin, ekonomik kurallara dayalı olarak hızlı ve verimli şekilde yararla-
nılabilir değerlere dönüştürülmesi ve ulusal gelire yeterince katkılarının sağlanma-
sıdır. Başka bir anlatımla, ülke ekonomisini güçlendirip kamusal hizmetlere akacak 
kaynakları zenginleştirecek işlemler kamu yararı taşıyacak ve ilgili kuralların amacı-
na uygun olacaktır.

Maden Kanunu’nun yukarıda alındısı yapılan kurallarına göre, işletme ruhsatı 
safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazın, ta-
raflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde ka-
mulaştırılmasına olanak tanınmıştır.

Anılan düzenlemede yer alan “Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştır-
ma Kanunu hükümlerine göre yapılır” hükmü karşısında, özel şahıs lehine yapılacak 
kamulaştırmalarda 2942 sayılı Yasanın acele kamulaştırmayı içeren 27.maddesi de 
dahil tüm hükümlerinin uygulanması öngörülmekte, buna karşın aksi yönde, başka 
bir deyişle acele kamulaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı yolunda bir düzenle-
me bulunmamaktadır.

Anayasanın 13. ve 35.maddeleri uyarınca mülkiyet hakkının kamu yararı ama-
cıyla Anayasa’ya uygun olarak yasayla sınırlandırılması mümkündür. Ancak buna 
ilişkin düzenlemeler öncelikle kamu yararına dayanmalıdır. Buna göre, bir taşınmaz 
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üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yoluyla kaldırılması (mülkiyetin el de-
ğiştirmesi) kamu yararının karşılanması zorunluluğunun, özel mülkiyet hakkının ko-
runmasından üstün tutulması şartına bağlıdır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Acele kamulaştırma başlıklı 27. madde-
sinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt 
savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde 
veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz mal-
ların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak 
üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik 
ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci mad-
de uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahi-
bi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak 
davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.” ku-
ralı yer almaktadır.

Anayasada yer alan, tabii servetleri ve kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu 
altına alan, bunların aranması ve işletilmesi hakkını Devlete ait olduğu yolundaki dü-
zenleme, söz konusu ekonomik değerleri özel mülkiyetin dışında tutmakta, milli ser-
vetin işletilmesi ve milli gelire bir an önce katkı sağlaması amacıyla, Devlet’in bu 
hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devrine olanak tanımaktadır. Bu du-
rum karşısında, Anayasa, madenin aranması ve bulunduğu yerde çıkarılması faaliye-
tini kamu hizmeti olarak kabul etmek suretiyle kamu yararına bir faaliyet olarak gör-
mekte ve özel mülkiyete göre öncelik vermektedir.

Bu kapsamda,madencilik faaliyetlerinin yapılması amacıyla,2942 sayılı Yasa 
uyarınca yapılacak kamulaştırmalarda aranılacak yasal unsurun, kamulaştırma faa-
liyetinin kamu yararına olup olmadığının belirlenmesi olduğu, ancak yasada ‘kamu-
nun uğraması muhtemel zararın neler olduğunun saptanması’ yolunda bir zorunlulu-
ğa yer verilmediği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, İR:5419 sayılı maden ruhsat sahibi olan Şirket ta-
rafından, davalı Bakanlığa yapılan 24.10.2007 günü yapılan başvuruda, altın made-
ninin faaliyete geçirilebilmesi için işletme faaliyet alanı içinde kalan taşınmazların 
alımı aşamasına gelindiği, bu taşınmazların bir kısmının anlaşma yoluyla rızaen alı-
mının gerçekleştirildiği, madencilik faaliyetlerinin ancak madenin bulunduğu alan-
da gerçekleştirilebilme olanağının bulunduğu, faaliyet için alternatif bir alan belir-
lenmesinin ise mümkün olmadığı ve madencilik faaliyetinin kesintiye uğramama-
sını teminen anlaşma sağlanamayan taşınmazlara yönelik olarak 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 46.maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27.maddesi uya-
rınca, öncelikle kamu yararı kararı verilmesini, faaliyet için öngörülen yasal süreler, 
ruhsat sahibinin yükümlülükleri ve günümüz iş hayatının mevcut ve ticari koşulları 
da dikkate alınarak acele kamulaştırma işleminin tesis edilmesinin istenildiği, davalı 
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Bakanlıkça oluşturulan heyetin sahada yaptığı incelemeler sonucu düzenlenen rapora 
dayalı olarak, İR:5419 sayılı maden (altın) sahası içerisinde yer alan özel mülkiyete 
ait parsellerle ilgili olarak, mülk sahiplerine noter kanalıyla tebligat yapılan ve anlaş-
ma sağlanamayan uyuşmazlık konusu taşınmaz için de 3213 sayılı Yasanın 46.mad-
desine göre kamu yararı kararı verilmesine ve 2942 sayılı Yasanın 27.maddesi uya-
rınca acele kamulaştırılması yolunda işlemin yapılması için ‘Bakanlar Kurulu Kara-
rı’ alınmak üzere Başbakanlığa sunulması yolunda 21.11.2007 günlü Bakanlık Ma-
kamından onay alındığı ve Başbakanlığa gönderilen 23.11.2007 günlü, 207158 sayı-
lı yazıyla, ülke ekonomisine ciddi ölçüde katkı sağlayacak altın madeninin bir an ev-
vel tam kapasite ile işletmeye alınması ve kesintisiz olarak üretimin sağlanabilmesi 
amacıyla üretim alanı, tesis inşası ve sağlık koruma bandı için gerekli olduğunun tes-
pit edildiği, günümüz iş hayatında mevcut olan ekonomik ve ticari şartlar ile Efemçu-
kuru projesinin özgün koşulları da dikkate alınarak teklifin iletildiği ve dava konusu 
işlemin, davacıya ait parselin işletme faaliyet alanı ve sağlık koruma bandı için belir-
lenen alan içerisinde kalması nedeniyle 2942 sayılı Yasanın 27.maddesindeki ‘Ace-
leliğine Bakanlar Kurulunca karar verilen’ durum kapsamında tesis edildiği anlaşıl-
maktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, altın madeninin, ekonomik kurallara dayalı olarak 
hızlı ve verimli bir şekilde yararlanılabilir değerlere dönüştürülmesi ve ulusal gelire 
etkin biçimde katkısının sağlanması, bu doğrultuda ülke ekonomisini güçlendirip ka-
musal hizmetlere akacak kaynakları zenginleştirme yolundaki yasal amacın gerçek-
leştirilmesine dönük olarak altın madeni sahasında yer alan üretim alanı, tesis inşaa-
sı ve sağlık koruma bandı için gerekli olduğu tespit edilen şahıslara ait taşınmazların 
kamulaştırılmasında kamu yararı bulunmaktadır.

Proje için gerekli kamulaştırma aşamasında, altın madeninin ülke ekonomisi-
ne sağlayacağı ciddi ölçüdeki katkı, işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliye-
te geçmesi ve kesintisiz olarak üretimin gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, 
madencilik sektöründeki koşullar, üretim alanı ve projeye özgü durumlar da Bakan-
lar Kurulunca göz önünde tutularak tesisin faaliyet alanı ve sağlık koruma bandı için 
belirlenen alan içerisinde kalan parselin kamulaştırılması gerekli olan acele şekilde 
kamulaştırılma yapılmasına karar verilmesinde, işlemin sebep unsuru yönünden hu-
kuka aykırılık görülmemiştir.

Kamu yararı bulunan ve acele kamulaştırma yoluna gidilen uyuşmazlık kapsa-
mında, yasanın öngörmediği, kamulaştırmaya gidilmeden kamunun uğraması muh-
temel zararların neler olduğunun ortaya konulamaması ve kamu düzeninin ne şekil-
de bozulacağının açıklanamaması durumunun incelemeye konu edilmesi mümkün 
değildir.

Altın madeni projesi için verilen gerek işletme ruhsatı, gerek ÇED olumlu kara-
rının iptali istemiyle açılan davaların sonucunda verilen yargı kararları ve bulunduğu 
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aşamalar, görülmekte olan davayı etkileyecek nitelikte olmadığı gibi davacının diğer 
iddialarının acele kamulaştırma davasının konusu dışındaki unsurları içermesi nede-
niyle yerinde görülmemiştir.

Diğer taraftan, altın madeni projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali is-
temiyle açılan davalar İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 02.04.2008 günlü, E:2007/1005, 
K:2008/457, E:2007/1006, K:2008/458 ve E:2007/674, K:2008/459 sayılı kararları ile 
reddedilmiş, Danıştay Altıncı Dairesi’nin 26.01.2009 günlü, sırasıyla E:2008/7860, 
K:2009/647; E:2008/7977, K:2009/648 ve E:2008/7844, K:2009/649 sayılı kararla-
rı ile onanmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde 
bırakılmasına, artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine 24.06.2009 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 28.09.2009, E. 2009/2712, K. 2009/8759 

Temyiz İsteminde Bulunan : … 

Vekili                 : Av…. 

Karşı Taraf       : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı - ANKARA

Vekili                : Av…. 

Müdahil            : Fatih Üniversitesi Rektörlüğü - ANKARA

Vekili                : Av. … 

İstemin  Özeti  : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 23.10.2008 günlü, 
E:2007/261, K:2008/1426 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürüle-
rek bozulması istenilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Müdahilin Savunmasının Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden 
hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği sa-
vunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava, Ankara, Yenimahalle, 6017 ada, ( eski 8 ve 9) yeni 45 parsel sayılı taşın-
mazda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 30.11.2006 
günlü, 2970 sayılı büyükşehir belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; İda-
re Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 
raporda her ne kadar uyuşmazlık konusu plan değişikliğinin Özel Hastaneler Yönet-
meliğine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu 
belirtilmekte ise de, anılan raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendi-
rilmesinden, dava konusu plan ile özel sağlık alanı olarak ayrılan 45 sayılı parselin 
eski 8 ve 9 sayılı parsellerin tevhidi ile oluşturulduğu, bitişiğindeki 43 sayılı parsel 
üzerinde 17.10.1969 tarihli, 306 sayılı “Özel Hastanelere mahsus açılma ruhsatı” bu-
lunup, Sağlık Bakanlığının izni ile faaliyete devam etmekte iken Üniversite Tıp Fa-
kültesi Hastanesine dönüştürülen ve mevcut hali ile sağlık tesisi olarak kullanılan bir 
yapı bulunduğu, trafik yoğunluğu bakımından otopark ihtiyacının zemin altında 3 kat 
olarak planlanması ve bu ihtiyacın parseli içinde karşılanacağının belirtilmesi, bölge-
nin kuzey, güney ve doğusunda geniş yolların bulunması nedeniyle oluşabilecek her 
hangi bir trafik yoğunluğuna da çözüm bulunduğu, sağlık kurumu için yapılan plan 
değişikliklerinde üstün kamu yararı bulunması nedeniyle inşaat alanı ve emsal değe-
rinin artmayacağı, sadece yapı yoğunluğunun artacağı, öte yandan, müdahilin vakıf 
üniversitesi olması sebebiyle binalarının resmi bina niteliği taşıdığı gibi, Özel Has-
taneler Yönetmeliğine de tabi olmadıkları, sağlık alanlarına ilişkin plan değişiklik-
lerinin diğer plan değişikliklerinden farklı olarak “üstün kamu yararı” çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiği, olayda sağlık hizmetinin etkin bir biçimde sunulmasını 
sağlamak amacıyla 45 parsel sayılı taşınmazın 3 katlı konut kullanımından Özel Sağ-
lık Tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı deği-
şikliğine ilişkin dava konusu belediye meclisi kararının şehircilik ilkelerine, planlama 
esaslarına ve kamu yararına uygun olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddi-
ne karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 8. 
İdare Mahkemesince verilen 23.10.2008 günlü, E:2007/261, K:2008/1426  sayılı ka-
rarında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında 
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde gö-
rülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahke-
meye gönderilmesine 28.9.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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•	 D. 6. D., 18.12.2009, E. 2007/8058, K. 2009/12254 

Temyiz İsteminde Bulunan : Sinop Belediye Başkanlığı 

Vekili                 : Av…. 

Karşı Taraf       : … 

Vekili                : Av. … 

İstemin Özeti : Samsun İdare Mahkemesinin 09.02.2007 günlü, E:2005/2077, 
K:2007/114 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile yerinde ye-
niden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmek üzere mah-
keme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Sinop, Merkez, Ada Mahallesi, 114 parsel sayılı taşınmazın yeşil alan-
dan çıkarılarak konut alanına alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 
05.9.2005 günlü, 105 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İdare 
Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ra-
por ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 2003 yılın-
da yapılan plan değişikliği ile başka mülk sahiplerine rant kazandırmak amacıyla da-
vacıya ait parselin konut alanından çıkarılarak yeşil alana alındığı anlaşıldığından, bu 
taşınmazın tekrar konut alanına alınması istemiyle yapılan başvurunun reddine iliş-
kin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali-
ne karar verilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

İmar  planlarının,  planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ile-
rideki gelişmesinin gerçeğe en  yakın  şekilde  saptanabilmesi  için  coğrafi veriler,   
beldenin  kullanılışı,  donatımı  ve  mali  bilgiler  gibi  konularda yapılacak araştır-
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ma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler  
arasında  var  olan  ya  da  sağlanabilecek  olanaklar ölçüsünde  en  iyi  çözüm  yol-
larını  bulmak  belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla ken-
tin kendine özgü  yaşayış  biçimi  ve  karakteri, nüfus,  alan  ve  yapı  ilişkileri,  yöre-
nin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sos-
yal ve  kültürel  gereksinimleri, güvenlik   ve   sağlığı   ile  ilgili  konular  gözönüne  
alınarak  hazırlanması gerekmektedir.

Anılan ölçütlere göre hazırlanan imar planları zamanla planlanan alandaki ko-
şulların zorunlu kıldığı  biçimde  ve  yasalarda  öngörülen  yöntemlere  uygun olarak  
değiştirilir.  Sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması yönünde yapılan plan 
değişikliklerinin amaç yönünden yargısal  denetimi  bu  değişikliği zorunlu  kılan ne-
denlerin irdelenmesi yoluyla yapılacaktır. Bu irdelemeden sonra sadece  plan  deği-
şikliği  yapılan  alanın  değil   plan bütünlüğü   gözönünde bulundurularak   planlanan   
yörenin   tümünün   çevre,   ulaşım,   trafik gibi ilişkilerin kapsamlı bir biçimde ele alı-
narak, kamu yararına  uyarlık  bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, imar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama 
esasları ve kamu  yararı kriterlerinin yanısıra özelliği itibariyle imar planının bütün-
lüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması gibi olgular ne-
deniyle “üstün kamu yararı” ilkesinin de gözetilmesi zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın konut alanında kal-
dığı, 2003 yılında yapılan plan değişikliği ile bu alandan çıkarılarak yeşil alana alın-
dığı, bu taşınmaz yeşil alan olarak belirlendiğinden bahisle bir kısım yeşil alanların 
imara açıldığı, bunun sonucunda da plan bütününde yeşil alan miktarının ve yerleri-
nin değiştiği, 2003 yılında yapılan plan değişikliğinin dava konusu edilmediği anla-
şılmaktadır. 

Bu durumda, bireysel yarar ile kamu yararı arasında bir seçim yapılması gerekti-
ğinde kamu yararının üstünlüğü bulunduğundan, davacının mağduriyetine neden ol-
duğundan bahisle uyuşmazlık konusu taşınmazın yeşil alandan çıkarılarak konut ala-
nına alınmasında kamu yararı bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının taşınmazının yeşil alanda kalması nedeniyle oluşan mağ-
duriyetin, idarece imar uygulaması yapılmak suretiyle giderilmesi gerektiği açıktır.

Bu itibarla, idare mahkemesince yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler 
dikkate alınmak suretiyle  yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Samsun İdare Mahkemesinin 09.02.2007 günlü, 
E:2005/2077, K:2007/114 sayılı kararının BOZULMASINA,  dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 18.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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•	 D. 6. D., 19.02.2010, E. 2009/10380, K. 2010/1587 

Temyiz İsteminde Bulunan : … 

Vekili                 : Av. …

Karşı Taraf       : 1-) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı - ANKARA

Vekili  : Av. …

2-) Yenimahalle Belediye Başkanlığı - ANKARA

Vekili  : Av. … 

Müdahil            : Fatih Üniversitesi Rektörlüğü - ANKARA

Vekili                : Av. …

İstemin  Özeti  : Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 23.06.2009 günlü, 
E:2009/37, K:2009/982 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek 
bozulması istenilmektedir.

Davalı Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Temyiz edi-
len kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun 
olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Sa-
vunma verilmemiştir. 

Müdahilin Savunmasının Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden 
hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği sa-
vunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara, Yenimahalle, 6017 ada, 43 ve 45 sayılı parsellerin 1/1000 ölçek-
li uygulama imar planında yapılan değişiklik ile “özel sağlık tesisi alanı” olarak be-
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lirlenmesine ilişkin Yenimahalle Belediye Meclisi’nin 06.04.2007 günlü, 230 sayılı 
kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2007 günlü, 1118 sayılı ka-
rarının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu parsellere ilişkin 
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan ve aynı mahke-
menin E:2007/261 sayılı dosyasında görülen davada yaptırılan keşif ve bilirkişi in-
celemesi sonucu düzenlenen raporda her ne kadar uyuşmazlık konusu plan değişik-
liğinin Özel Hastaneler Yönetmeliğine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve 
kamu yararına aykırı olduğu belirtilmekte ise de, anılan raporla dosyadaki bilgi ve 
belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu plan ile özel sağlık alanı ola-
rak ayrılan 45 sayılı parselin eski 8 ve 9 sayılı parsellerin tevhidi ile oluşturulduğu, 
bitişiğindeki 43 sayılı parsel üzerinde 17.10.1969 tarihli, 306 sayılı “Özel Hastanele-
re Mahsus Açılma Ruhsatı” bulunup, Sağlık Bakanlığının izni ile faaliyete devam et-
mekte iken Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine dönüştürülen ve mevcut hali ile sağ-
lık tesisi olarak kullanılan bir yapı bulunduğu, trafik yoğunluğu bakımından otopark 
ihtiyacının zemin altında 3 kat olarak planlanması ve bu ihtiyacın parseli içinde kar-
şılanacağının belirtilmesi, bölgenin kuzey, güney ve doğusunda geniş yolların bulun-
ması nedeniyle oluşabilecek her hangi bir trafik yoğunluğuna da çözüm bulunduğu, 
sağlık kurumu için yapılan plan değişikliklerinde üstün kamu yararı bulunması nede-
niyle inşaat alanı ve emsal değerinin artmayacağı, sadece yapı yoğunluğunun artaca-
ğı, öte yandan, müdahilin vakıf üniversitesi olması sebebiyle binalarının resmi bina 
niteliği taşıdığı gibi, Özel Hastaneler Yönetmeliğine de tabi olmadıkları, sağlık alan-
larına ilişkin plan değişikliklerinin diğer plan değişikliklerinden farklı olarak “üstün 
kamu yararı” çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, olayda sağlık hizmetinin et-
kin bir biçimde sunulmasını sağlamak amacıyla uyuşmazlığa konu parsellerin 3 katlı 
konut kullanımından Özel Sağlık Tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğu sonucuna ulaşılan 1/1000 ölçek-
li uygulama imar planı değişkliğine ilişkin dava konusu belediye meclisi kararların-
da şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Temyize konu kararda atıfta bulunulan ve dava konusu plan değişikliği işlemi 
ile aynı doğrultuda hükümler içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişik-
lik yapılmasına yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.11.2006 günlü, 
2970 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Ankara 8. İdare 
Mahkemesinin 23.10.2008 günlü, E:2007/261, K:2008/1426 sayılı kararı Dairemizin 
28.09.2009 günlü, E:2009/2712, K:2009/8759 sayılı kararıyla onanmıştır.   

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 8. 
İdare Mahkemesince verilen 23.06.2009 günlü, E:2009/37, K:2009/982  sayılı kara-
rında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sa-
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yılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görül-
meyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkeme-
ye gönderilmesine 19.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 05.04.2010, E. 2008/5413, K. 2010/3261 

Temyiz İsteminde Bulunan :…

Vekili                 : Av….

Karşı Taraf       : 1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                 : Av….

2- Çankaya Belediye Başkanlığı

Vekili                  : Av. …

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesinin 06.03.2008 günlü, E:2007/36, 
K:2008/508 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Çankaya Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda 
bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan mahke-
me kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Savunma ve-
rilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme 
kararının bozulması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara, Çankaya, 5708 ada, 26 parsel sayılı taşınmazı kapsayan 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 7.6.2006 günlü, 476 sa-
yılı Çankaya Belediye Meclisi kararı ile bu kararın tadilen onayı yolundaki 16.6.2006 
günlü, 1468 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle 
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açılmış, İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonu-
cunda düzenlenen raporun ve dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, dava konu-
su parsel üzerinde yer alacak özel sağlık tesisinin daha önce zaten var olan bir özel 
hastane kullanımlı parsel üzerinde olduğu, özel göz hastanesinin çağdaş standartla-
ra uyacak modern bir tesis olması açısından Ankara’nın önemli bir ihtiyacını karşıla-
yacağı, yer seçimi açısından erişimi kolay geometrik bir merkez noktasında bulundu-
ğu, ayrıca hastanenin yer altında 3 katlı otoparkının bulunmasının trafik yükünü azal-
tacağı, ruhsatlı projeden anlaşıldığına göre 10 metrelik çekme mesafesinden sonra 
oto asansörü ile bodrum kattaki otoparklara ulaşıldığı, böylece trafik açısından kent 
planlama ilkelerine aykırı bir durumun görülmediği, 1/5000 ölçekli nazım planları-
nın günün koşullarına göre değişebileceği, özellikle kamu yararı olacağı varsayılan 
sağlık tesisleri için noktasal değişimlerin büyük sorun yaratıcı nitelikte bulunmadığı, 
kaldı ki parselin daha önceki kullanımının da özel bir hastaneye ait bulunduğu, An-
kara Büyükşehir Belediyesini İmar Yönetmeliğinde parsel büyüklüğüne ve bina re-
jimine göre plan kararların getirilebileceği, bu ilkelerin plan kararları ile değişikliğe 
uğrayabileceği ve plan kararları ile kamu yararlı bir hastane için hastanenin gereksi-
nimleri doğrultusunda bir emsal verildiği, yönetmeliğe göre 10 kat bina yapılabilece-
ği, dava konusu parselin yer aldığı adada prestij binalarının yer aldığı, bunların pek 
çoğunun bu kat yüksekliğinin çok üstünde bulunduğu, bu nedenle planlamanın eşit-
lik ilkesinin zedelenmesi gibi bir hususun da bulunmadığı, ayrıca dava konusu par-
selin kent merkezinin uzantısında, prestijli bir ada haline getirildiği anlaşıldığından, 
dava konusu işlemde şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına aykı-
rılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı veki-
li tarafından temyiz edilmiştir.

Ülkemizin çözüm bekleyen temel sorunlarından biri olan sağlık hizmetlerinin et-
kin ve yaygın biçimde sunumunun önemi karşısında bu hizmetin yürütülmesine yöne-
lik tasarrufların da “üstün kamu yararı” taşıdığı, Dairemizin süregelen kararlarındandır.

Resmi binalara emsal verilirken konut olarak kullanılan binalar gibi değerlendi-
rilmediği ve öncelikle ihtiyacın dikkate alındığı bilinmektedir. Nitekim, İdari Dava 
Daireleri Kurulu’nun 26.2.2004 günlü, E:2002/936, K:2004/213 sayılı kararıyla ona-
nan Aydın 2. İdare Mahkemesinin 8.5.2002 günlü, E:2002/133, K:2002/133 sayılı ıs-
rar kararına esas alınan bir kısım yapılara yükseklikleri açısından öncelik verilebile-
ceği, kamu yararı içeren kamu yapılarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği; 
yine Dairemizin 7.4.2004 günlü, E:2002/5720, K:2004/2001 sayılı kararıyla onanan 
idare mahkemesi kararında hükme esas alınan bilirkişi raporunda da, faaliyet alanla-
rına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlara, hizmet verilen 
uzmanlık dalına göre çağın gerektirdiği özel sağlık tesisi kurumları için yapılan imar 
planı değişikliğinde kamu yararı bulunduğu, burada emsal artırımı ile nüfus artışı ol-
mayacağı, sadece yapıda bir yoğunluğun artacağı, bu nedenle yörede yeni sosyal do-
natı alanlarına gerek bulunmadığı hususları vurgulanmıştır.
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Uyuşmazlık konusu olayda da 5708 ada, 2 sayılı parselde 6600/B sayılı parse-
lasyon planı kapsamında hastane alanı olarak ayrılan 1084m²’ilk parselin kat adedi  
5 iken 11.9.1992 günlü, 211 sayılı Çankaya belediye meclisi kararıyla 6 kata çıka-
rıldığı, söz konusu bu imar planına karşı açılmış bir dava bulunmadığı, dava konusu 
7.6.2006 günlü, 476 sayılı Çankaya Belediye Meclisi kararı ile kat yüksekliği 6 kat-
tan 9 kata çıkarıldığı, yine dava konusu Çankaya Belediye Meclisi kararının tadilen 
onayı yolundaki 16.6.2006 günlü, 1468 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 
kararı ile kat yüksekliği 11 kata çıkarıldığı, hastane olarak getirilen “kullanım kararı-
nın” tarihler itibariyle kazanılmış bir durum yarattığı dolayısıyla bu aşamada söz ko-
nusu alana “hastane kullanımının” getirilip getirilemeyeceği hususunun tartışılması-
na hukuken olanak bulunmadığı açıktır.

Bu itibarla uyuşmazlığın, daha önce planda “hastane” olarak öngörülen ve üze-
rinde mevcut bir hastane binası bulunan alanda artan ihtiyaçlar karşısında genişletme 
yapılıp yapılamayacağına ilişkin olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bilirkişi raporu ve dosyada yeralan belgelerin irdelenmesinden, devam eden sü-
reçte tıptaki gelişmeler ve halkın artan sağlık ihtiyaçlarına paralel olarak dava konusu 
parselde bina içinde otopark alanları da ayrılması suretiyle yapı yüksekliğinin arttırıl-
masında şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan ,işlevin bir kamu hizmetinin yerine getirileceği “Hastane Alanı” 
olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin yerine getirileceği yapılarda yüksekliğin 
konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması suretiyle değerlendirilmesi sağlık hiz-
metlerinin sunumunu sınırlayacak ve anılan hizmetin üstün kamu yararı taşıdığı ön-
görüsüyle çelişecektir.

Bu durumda, hastane binalarında yürütülecek hizmetin niteliği gereği çevrede 
mevcut konut binalarından farklı yükseklik verilmesinde şehirleşme sürecine aykı-
rı ve kamu yararıyla çelişen bir yön bulunmamış,bu husus bilirkişi raporuyla da doğ-
rulanmıştır.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Anka-
ra 1. İdare Mahkemesinin 06.03.2008 günlü, E:2007/36, K:2008/508 sayılı kararın-
da, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sa-
yılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görül-
meyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkeme-
ye gönderilmesine 05.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 05.04.2010, E. 2008/4052, K. 2010/3288

Temyiz İsteminde Bulunan : …  Site İşletme Kooperatifi

Vekili                 : Av….

Karşı Taraf        : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı-ANKARA

Vekili                 : Av…



215

İstemin Özeti : Ankara 15.İdare Mahkemesinin  29.11.2007 günlü, E:2006/489, 
K:2007/1679 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulma-
sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, davacı kooperatife ait site içinde bulu-
nan çocuk yuvası alanının bu kullanımdan çıkartılarak yeşil alana ayrılması amacıy-
la imar planı değişikliği yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle 
açılmış, İdare Mahkemesince, sosyal alt yapı alanının zorunluluk olmadıkça kaldırı-
lamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından 
temyiz edilmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde, sosyal alt yapı, 
sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini, 
kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isim 
olarak tanımlanmış; aynı Yönetmeliğin 27. maddesinde ise, sosyal ve teknik alt yapı 
alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesinde uyulacak esas-
lar belirlenmiştir.

Uyuşmazlıkta, davacı kooperatife ait site içinde bulunan ve yaklaşık 25 yıl önce 
onaylanan imar planında çocuk yuvası alanı olarak belirlenen taşınmazda plan ama-
cı doğrultusunda yapılaşmanın gerçekleştirilmemesi üzerine bu yerde yetişen ağaçla-
rın da büyümesi ile site içinde koruluk niteliğinde bir yeşil alan haline geldiği ve ak-
tif olarak yeşil alan olarak kullanıldığı, site dışında bir yol ile bağlantısı olmayan ve 
teknik alt yapısı da bulunmayan bu yere plan amacı doğrultusunda inşaat yapılması-
nın yetişmiş ağaçların yok olmasına neden olacağı, zaman içinde değişen koşulların 
bu yerde çocuk yuvası yapılması gereğini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle dava konu-
su başvurunun yapıldığı anlaşılmaktadır.

Aktif yeşil alan kullanımı ve çocuk yuvası kullanımının her ikisi de sosyal alt 
yapı alanı tanımı kapsamına girmektedir. Bu bağlamda, davacının isteminin, sosyal 
alt yapı alanının kaldırılması istemi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Dava 
konusu taşınmazın bu kullanımlardan hangisine tahsisinde üstün kamu yararı bulun-
duğu hususunun değerlendirilmesi ise uyuşmazlığın çözümünde önem taşımaktadır.

Bu durum karşısında, davacının iddialarının da araştırılması, işlemin şehirci-
lik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygunluğunun değerlendirilmesi ve üstün 
kamu yararının hangi kullanımda olduğunun belirlenmesi amacıyla taşınmazın bu-
lunduğu yerde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle dava hakkında yeni-
den bir karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmış, İdare Mahkemesi kararında isa-
bet görülmemiştir.
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Açıklanan nedenlerle, idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi, 13983 ada, 1 parsel sayılı 
taşınmazın çocuk yuvası alanından çıkartılarak yeşil alana ayrılması istemiyle davacı 
tarafından yapılan 9.10.2006 günlü başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine 
ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın 
incelenmesinden, çocuk yuvası alanı olarak ayrılan taşınmazın çevresindeki bölgede 
eşdeğer bir alan bulunmadığı ve bu alanın yeşil alan olarak değiştirilmesi durumun-
da plan bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykı-
rılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı veki-
li tarafından temyiz edilmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde, sosyal alt yapı, 
sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini, 
kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isim 
olarak tanımlanmış; aynı Yönetmeliğin 27. maddesinde ise, sosyal ve teknik alt yapı 
alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesinde uyulacak esas-
lar belirlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı kooperatife ait site içinde bulunan ve yakla-
şık 25 yıl önce onaylanan imar planında çocuk yuvası alanı olarak belirlenen taşın-
mazda plan amacı doğrultusunda yapılaşmanın gerçekleştirilmemesi üzerine bu yer-
de yetişen ağaçların da büyümesi ile site içinde koruluk niteliğinde bir yeşil alan ha-
line geldiği ve aktif olarak yeşil alan olarak kullanıldığı, site dışında bir yol ile bağ-
lantısı olmayan ve teknik alt yapısı da bulunmayan bu yere plan amacı doğrultusunda 
inşaat yapılmasının yetişmiş ağaçların yok olmasına neden olacağı, zaman içinde de-
ğişen koşulların bu yerde çocuk yuvası yapılması gereğini ortadan kaldırdığı gerek-
çesiyle plan değişikliği talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Aktif yeşil alan kullanımı ve çocuk yuvası kullanımının her ikisi de sosyal alt 
yapı alanı tanımı kapsamına girdiği, dolayısıyla davacının isteminin, sosyal alt yapı 
alanının kaldırılması istemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, dava ko-
nusu taşınmazın bu kullanımlardan hangisine tahsisinde üstün kamu yararı bulun-
duğu hususunun değerlendirilmesi ise uyuşmazlığın çözümünde önem taşımaktadır.

Bu durumda, davacının iddiaları da araştırılarak, işlemin şehircilik ve planlama 
ilkeleri ile kamu yararına uygunluğunun değerlendirilmesi ve üstün kamu yararının 
hangi kullanımda olduğunun belirlenmesi amacıyla taşınmazın bulunduğu yerde ke-
şif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle dava hakkında yeniden bir karar veril-
mesi gerektiğinden, idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
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Açıklanan nedenlerle, Ankara 15.İdare Mahkemesinin  29.11.2007 günlü, 
E:2006/489, K:2007/1679 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 5.4.2010gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 06.07.2010, E. 2010/1562, K. 2010/7252 

Temyiz İsteminde Bulunan : …

Vekili                 : Av. …

Karşı Taraf       : 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-ANKARA

2- Bilecik Valiliği

Davalı İdareler Yanında Davaya Katılan : … Mermer Sanayi ve Tic. Anonim 
Şti.  

Vekili                 : Av. … 

İstemin Özeti : Eskişehir 1.İdare Mahkemesinin 12.11.2009 günlü, E:2008/699, 
K:2009/647 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme 
kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Bilecik Merkez, Çavuşköy, Taşköprü Mevkii, 10 pafta, 1203 sayılı par-
selin kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesin-
ce, Bilecik İli, Merkez Çavuşköy dahilinde ve … Mermer San. ve Tic. A.Ş uhdesinde 
bulunan İR:5947(siil :39317) sayılı mermer sahası içerisinde ve Taşköprü Mevkii, 10 
pafta, 1203 sayılı  parselde bulunan davacı adına kayıtlı 30.800 m² tarla vasıflı taşın-
mazın mermer üretim faaliyetleri için gerekli olduğunun tespit edildiğinden bahisle 
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kamulaştırıldığı, mermer işletme ruhsatı sahibi şirket tarafından hazırlanan 7.12.2007 
tarihli ve 13409 sayılı işletme projesine göre davacının taşınmazında 462.000 m3 gö-
rünür mermer rezervinin tespit edildiği, söz konusu taşınmazın kamulaştırılması iste-
ğiyle Bakanlığa yapmış olduğu başvuru üzerine mahallinde yaptırılan inceleme sonu-
cunda hazırlanan ve  14.2.2008 tarihinde sunulan raporda, da , İR:5947 (sicil:39317) 
sayılı mermer işletme ruhsat sahasında Y:42220X:4455995 koordinatında açılmış bir 
ocak bulunduğu, ruhsat sahası  içerisinde  ve kamulaştırılmak istenilen tarla sınırın-
da Y:741811,X.4456180 koordinatında yeni ocak açma çalışmalarına başlanıldığı, 
açılan bu ocağın kamulaştırma talep edilen dava konusu 1203 sayılı parsele şev üstü 
noktası ile sıfır noktasına yaklaştığı ve bu alanda mermer cevherleşmesi tespit edil-
diği, İR:5947 (Sicil:39317 ) sayılı mermer ruhsat sahasında 1203 parsel sayılı taşın-
mazın mermer üretim faaliyeti için gerekli olduğunun belirtildiği, bunun üzerine de 
kamulaştırma işlemlerine başlandığının görüldüğü, davacıya ait taşınmazın mermer 
üretim faaliyetleri için gerekli olduğu anlaşıldığından, madenlerin Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olduğu hususu da dikkate alındığında, kamu yararı amacıyla tesis 
edilen dava konusu kamulaştırma işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçe-
siyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait Bilecik, Merkez, Çavuşköy, Taşköp-
rü Mevkii, 10 pafta, 1203 sayılı parselin mermer işletme sahası içerisinde sürdürü-
lecek mermer üretim faaliyetleri için gerekli olduğundan bahisle 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 46’ncı, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 63. maddelerine is-
tinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca verilen kamu yararı kararı doğrultu-
sunda kamulaştırıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından kamulaştırmaya konu taşınmazın sulu tarım arazi olduğu id-
diasında bulunulduğundan, İdare Mahkemesince; Üniversiteden seçilecek konusun-
da uzman öğretim üyelerinden oluşturulacak bir bilirkişi heyeti ile mahallinde keşif 
ve bilirkişi incelemesi yapılarak, taşınmazın tarımsal niteliğinin (sulu tarım arazisi 
mi değil mi, tarım arazisi ise kaçıncı sınıf tarım arazisi olduğu, vb) açıklığa kavuştu-
rulmasından sonra,  tarım arazisi olduğu sonucuna varılması halinde  taşınmazın ta-
rım arazisi olarak kullanılması veya mermer üretim faaliyeti için kamulaştırılmasın-
da hangi yönden üstün kamu yararı olduğu, belirlenerek ulaşılacak sonuca göre yeni-
den bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Eskişehir 1.İdare Mahkemesinin 12.11.2009 günlü, 
E:2008/699, K:2009/647 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 6.7.2010  gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 20.09.2010, E. 2010/548, K. 2010/8170

Temyiz İsteminde Bulunan : …

Vekili                 : Av. …
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Karşı Taraf       : 1-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Vekili  : Av. …   

2-Kadıköy Belediye Başkanlığı - İSTANBUL

Vekili  : Av….

İstemin  Özeti  : İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 6.11.2009 günlü, E:2007/1825, 
K:2009/1885 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulma-
sı istenilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti : Temyiz edi-
len kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun 
olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı’nın Savunmasının Özeti:Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi,109 pafta,3000ada,146 
parsel sayılı taşınmaza ilişkin imar durumu ile dayanağı 1/1000 ölçekli uygulama 
imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle açılan davanın reddi 
yolundaki İdare Mahkemesi kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelemesinden,dava konusu imar planları ile taşınmazın spor alanı 
olarak ayrıldığı,taşınmaz üzerinde beş katlı yapı bulunduğu anlaşılmaktadır.

İdare mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen 
rapora göre karar verilmiş ise de,1998 tarihli imar planında yüksek yoğunlukta yapı 
alanında kalan ve halen üzerinde beş katlı yapı bulunan taşınmazın 2005 tarihinde 
yapılan imar planları ile spor tesis alanına alındığı,taşınmazın kullanımında değişik-
lik yapılarak spor tesis alanına alınma nedenlerinin açıkca ortaya konulmamış olma-
sı nedeniyle imar planı değişikliği yapılan bu alanın bütününün göz alınması suretiy-
le anılan taşınmazın kullanım amacının yerinde olup olmadığı hususunun oluşturu-
lacak yeni bir bilirkişi kuruluna incelettirilerek alınacak raporun dosyadaki bilgi ve 
belgelerle birlikte değerlendirilmesi suretiyle yeni bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle,temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uy-
gun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 109 pafta, 3000 ada, 146 parseldeki taşınmaz-
da kat mülkiyeti olan davacı tarafından, 4.9.2007  günlü, 875258 sayılı imar durumu   
ile dayanağı 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uy-
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gulama İmar Planının ve  1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara 
Bölgesi Nazım İmar Planı’nın iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosya-
nın ve yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporun bir-
likte incelenmesinden, taşınmazın “konut alanı” iken “spor tesis alanı” olarak ayrıl-
dığı, spor tesis alanının bu alt bölgeyi ilgilendiren bir donatı alanı olduğu,  bu spor te-
sis alanının kaldırılması durumunda plan ile oluşmuş ve diğer bazı parselleri de kap-
sayan “spor tesis alanı” donatısının bütünlüğünün bozulacağı dava konusu planlar-
da davacı parseli yönünden yapılan uygulamanın uygun olduğu gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiş bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla üretilmiş birer belge niteliğinde olan 
imar planları mevzuatta ve yargı içtihatlarında; yöre halkının sağlığını ve çevreyi ko-
rumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama düzenini, çalışma koşullarını ve 
güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre oturma, çalışma, 
dinlenme ve ulaşım gibi kentsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek ola-
naklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için varsa kadastro durumu da işlen-
miş, onaylı haritaların kopyaları üzerine nazım plan ve uygulama planı olarak düzen-
lenip onaylanmış metinler olarak tanımlamaktadır.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, planlama esasları 
ve kamu yararı kriterlerinin yanısıra, imar planının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadı-
ğı alanın nitelikleri ve çevrenin korunması gibi olguların “üstün kamu yararı” ilkesi 
bakımından gözetilmesi, idarelerce planlar yapılırken, planın kapsadığı alana ilişkin 
bütün ihtiyaçlar gözönünde bulundurulması yerleşim, sosyal ve teknik alt yapı alan-
ları ileriye dönük olarak planlanmalıdır. 

İmar planlarında çok büyük zorunluluk olmadıkca değişiklik yapılmaması imar 
planı yapımı aşamasında gözetilecek önemli kriterlerden birisidir. Kamu yararının 
gerektirmesi halinde plan değişikliği yapılabilmesi mümkün ise  de yapılacak deği-
şikliğin imar mevzuatı ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili mad-
deleri  çerçevesinde  gerçekleştirilebileceği tabiidir. 

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazda 5 katlı yapı bulun-
duğu, taşınmazın 1998 tarihli planlarda yüksek yoğunlukta konut alanında kaldığı, 
uyuşmazlık konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarla taşınmazın spor tesis alanı ola-
rak ayrıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, taşınmazın donatı alanının bir 
parçası olduğunun belirtildiği ancak, taşınmazın kullanımında değişiklik yapılarak 
konut alanından spor tesis alanına alınmasında zorunluluk bulunduğuna ilişkin bir 
tespit olmadığı anlaşıldığından idare mahkemesince Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 
Yönetmeliğin 30 uncu maddesi de dikkate alınarak dava konusu imar planları deği-
şiklikleri hakkında gerekirse yeni bir bilirkişi kuruluyla inceleme yapılarak  yeniden 
karar verilmesi gerekmektedir. 
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Açıklanan nedenlerle,  İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 6.11.2009 günlü, 
E:2007/1825, K:2009/1885 sayılı kararının BOZULMASINA,  dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine  20.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 6. D., 10.12.2010, E. 2010/8784, K. 2010/11105

Temyiz İsteminde Bulunanlar: 1-Çağdaş Başkent Ankara Derneği

Vekili  : Av… 

2- Keçiören Belediye Başkanlığı-ANKARA

Vekili  : Av…

Karşı Taraf : 1-Keçiören Belediye Başkanlığı-ANKARA

Vekili  : Av….

2-Çağdaş Başkent Ankara Derneği

Vekili  : Av….

Diğer Davalı  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı-ANKARA

Vekili  : Av….

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesinin 12.2.2010 günlü, E:2010/116, 
K:2010/186 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Davacının Savunmasının Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden 
hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği sa-
vunulmaktadır.

Davalı İdarelerin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararı-
nın davanın reddine ilişkin kısmını onanması, iptale ilişkin kısmının bozulması  ge-
rektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, tarafların isteminin reddi ile temyiz edilen Mahke-
me kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
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Dava, 12.11.2004 günlü, 200 sayılı Keçiören Belediye Meclisi kararı ile kabul 
edilerek 15.3.2005 günlü, 686 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 
onanan, 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile dayanağı 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı değişikliğinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, Danıştay Altın-
cı Dairesinin 8.1.2008 günlü, E:2007/6684, K:2008/14 sayılı bozma kararına uyula-
rak, uyuşmazlık konusu bölgenin ıslah imar planı ile planlanmış ve asgari standartlar-
da sosyal-teknik altyapı alanları ayrılmış bir bölge olması nedeniyle bu standartların 
yükseltilmesinde  kamu yararı bulunduğundan, dava konusu işlemlerin, 30673 ada, 
14 sayılı parselin özel hastane alanına dönüştürülmesine ilişkin kısmında hukuka ay-
kırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine, diğer taraftan, E:2.00 
olarak yoğunluk belirlenirken, açık alan ve otopark alanlarında artış yapılmadığı ve 
E:1,60 yapılaşma hakkı ile oluşmuş bölgenin dokusuna aykırı bir durumun oluşturul-
duğu, bu durumda, 30673 ada, 14 sayılı parselin özel hastane alanına dönüştürülme-
sinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, kullanım kararında değişiklik ile yo-
ğunluk kararında bir artışı kapsayan dava konusu plan değişikliğinin, yoğunluk kara-
rı yönünden şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun bulun-
madığı gerekçesiyle bu kısmın iptaline karar verilmiş, bu karar davacı ile davalı ida-
relerden Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının davanın reddine ilişkin kısmında 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma 
nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın iptale ilişkin kısmına gelince;

İdare Mahkemesince, Dairemiz bozma kararına uyulmak suretiyle karar verilmiş 
ise de; imar planı değişikliğiyle getirilen işlevin bir kamu hizmetinin yerine getirile-
ceği “ Hastane Alanı “ olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin yerine getirileceği 
yapılarda yüksekliğin ve yoğunluğun konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması 
suretiyle değerlendirilmesinin sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacağı ve anılan 
hizmetin üstün kamu yararı taşıdığı öngörüsüyle çelişeceği açıktır.

Bu durumda, kamu hizmeti yapıldığı noktası tartışmasız alan iptal istemine konu 
hastane binasında yürütülecek hizmetin niteliği gereği çevrede mevcut konut binala-
rından farklı yükseklik ve yoğunluk verilmesinde şehirleşme sürecine aykırı ve kamu 
yararıyla çelişen bir yön bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, uyuşmazlığın anılan kısmına yönelik olarak da davanın reddine ka-
rar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 12.2.2010 günlü, 
E:2010/116, K:2010/186 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının ONAN-
MASINA, iptal hükmüne ilişkin kısmının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisin-
de kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.12.2010 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.
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•	 D. 6. D., 14.12.2010, E. 2010/5886, K. 2010/11270

Temyiz İsteminde Bulunan : Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Vekili                 : Av…, Av. …

Karşı Taraf       :  Çağlayan Köyü Muhtarlığı

Vekili                : Av…. 

İstemin Özeti : Erzurum 1.İdare Mahkemesince verilen 21.1.2010 günlü, 
E:2008/1043, K:2010/54 sayılı kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek 
bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme ka-
rarının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, l.derece doğal sit alanı olarak tescilli Tortum Şelalesi’nden, traverten 
taşlarının özelliklerinin korunması için sürekli su akıtılmasına yönelik Uzundere 
Kaymakamlığı’nın yaptığı başvurunun reddine ilişkin 26.05.2006 günlü, 001109 sa-
yılı davalı kurum işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde 
yaptırılan keşif ve bilirkişi  incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve 
belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, l.derece doğal sit alanı olarak tescil edilen 
Tortum Şelalesine, yeterli su bırakılmadığı takdirde, şelalenin jeomorfolojik yapısı-
nın ve şelalenin devamı niteliğinde olan Tortum Çayı’nın ekolojik dengesinin olum-
suz etkileneceği anlaşıldığından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı 
üzerine, suyun sürekli akıtılması için gerekli tedbirlerin alınması istemiyle Uzunde-
re Kaymakamlığınca yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen dava konusu iş-
lemin mevzuata ve üstün kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar ve-
rilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki  temyize 
konu Erzurum 1. İdare Mahkemesinin  21.01.2010 günlü, E:2008/1043, K:2010/54 
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sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. 
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi ye-
rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, bu kararın tebliğ ta-
rihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, dos-
yanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine     14.12.2010  gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.

•	 D. 6. D., 29.12.2010, E. 2010/10611, K. 2010/12187 

Temyiz İsteminde Bulunan : TMMOB İnşaat Mühendisler Odası (İstanbul Şubesi)

Vekili                 : Av. …

Karşı Taraf        : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                 : Av. … 

İstemin  Özeti  : İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 28.04.2010 günlü, E:2008/504; 
K:2010/703 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması is-
tenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-
tadır.

Danıştay Tetkik Hakimi  … Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme 
kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı neden-
lerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının 
onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İli, Esenler İlçesi, 12 pafta, 1178-1179 parsel sayılı taşınmazlarla 
ilgili 07.12.2007 onay günlü 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali istemiy-
le açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonu-
cunda düzenlenen rapor ile dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık ko-
nusu taşınmazların fonksiyonu değiştirilerek özel sağlık tesisi alanına alındığı, bölge-
de mevcut hastanelerin ilçenin sağlık hizmetlerini karşılamada yetersiz olduğu, sağ-
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lık tesisi alanı olarak belirlenen alanın ulaşım imkanlarının elverişli olduğu, plan de-
ğişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğunun 
anlaşıldığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde, nazım imar planı; varsa bölge veya 
çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral 
durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, baş-
lıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı 
yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, 
ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygula-
ma imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla 
açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan planı olarak tanımlanmıştır.

İmar planları ülke, bölge ve kent verilerine göre kentsel işlevler arasında var olan 
ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde hal-
kının iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü, yaşa-
yış biçimi ve kararkteri, nüfus planı ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve ge-
rekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinim-
leri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular gözönüne alınarak hazırlanır ve koşulların 
zorunlu kıldığı biçim ve zamanda mevzuatta öngörülen yöntemlerle değiştirilebilir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in “İmar Planı değişikliklerinde 
Uyulması Gereken Esaslar” başlıklı 27. maddesinde, imar planlarında bulunan sos-
yal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin değiştirilme-
sine dair plan değişikliklerinin zorunluluk olmadıkça yapılmayacağı, zorunlu haller-
de böyle bir değişiklilik yapılabilmesi için ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge 
içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması gerektiği öngörülmüştür.

Dava dosyasının incelenmesinden, 1178 parsel sayılı taşınmaz rekreasyon ala-
nında, 1179 sayılı parsel sayılı taşınmaz ise ticaret alanında kalmakta iken, bu taşın-
mazlar ile anılan parseller arasında kalan yolun özel sağlık tesis alanı olarak belir-
lendiği, 1178 sayılı taşınmazın çevresiyle birlikte bütün halinde rekreasyon alanı ol-
duğu, dava konusu plan değişikliğinden sonra yapılan ve 17.7.2009 günlü, 995 sayılı 
Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen plan değişikliği ile aynı bölgede 
eşdeğer yeni rekreasyon alanları oluşturulduğu, öte yandan 25.7.2009 tarihinde yapı-
lan protokol ile söz konusu sağlık tesisinin, İstanbul Özel Medipol Üniversitesi’nin 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak kullanılmasına karar verildi-
ği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu plan değişikliği ile kaldırılan rekreasyon alanına kar-
şılık bölgede yeni rekreasyon alanı oluşturulmuş olması ve söz konusu hastanenin 
özel bir üniversiteye ait araştırma ve eğitim hastanesi niteliği kazanmış olması nede-
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niyle dava konusu plan değişikliğinde üstün kamu yararı bulunduğu sonucuna varıl-
dığından davanın reddine yönelik idare mahkemesi kararında bu yönüyle de hukuka 
aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi yolundaki  İstanbul 2. İdare Mahkemesi-
nin 28.04.2010 günlü, E:2008/504; K:2010/703 sayılı kararının yukarıda belirtilen 
gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, bu kararın tebliğ tarihinden itiba-
ren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, dosyanın adı geçen 
mahkemeye gönderilmesine 29.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 D. 6. D., 12.10.2011, E. 2009/8691, K. 2011/3672

Davacı               : Organize Sanayi Müdürlüğü/MALATYA

Vekili                 : Av…. 

Davalı                : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Vekili                 : Av. …

Müdahil (Davalı İdare Yanında): Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

Vekili                 : Av. … 

Davanın  Özeti  : Malatya Merkez, Fatih Köyü, 120 ada, 27 parsel  sayılı  taşın-
mazın 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca kamulaştırılmasına ilişkin 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.12.2008 günlü 1871/1 sayılı kararının ip-
tali istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak açıl-
dığı ileri sürülerek reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Dava, Malatya Merkez, Fatih Köyü, 120 
ada, 27 parsel  sayılı  taşınmazın 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.12.2008 günlü 1871/1 sayılı kararı ile  ka-
mulaştırılmasına  ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Bakanlar Kurulunun 30.9.2004 günlü, 25599 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 14.9.2004 günlü, 2004/7892 sayılı kararı ile Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumunca Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaş-
tırma Yasasının 27. Maddesinin Uygulanmasına Dair Kararın yürürlüğe konulduğu, 
kararda, enerji yatırımlarının bir an önce gerçekleştirilmesi amacıyla elektrik, doğal-
gaz ve petrol piyasalarındaki faaliyetlerin gerektirdiği ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunca yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası-
nın 27. maddesinin uygulanacağının belirtildiği, dava konusu işlemle davacıya ait ta-
şınmazında içinde bulunduğu ekli listedeki taşınmazların kamulaştırılması üzerine 
bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
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4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12. maddesinde; kamulaştırma; bu 
Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayı-
lı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılacağı be-
lirtilmiş olduğundan, anılan Yasa uyarınca yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayı-
lı Yasanın acele kamulaştırmayı düzenleyen 27. maddesi hükümünün de uygulana-
bileceği açıktır. 

2942 sayılı Yasa’nın 27. maddesinde, Kamulaştırma işlemlerinde acelelik hali-
nin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararında, acelelik hali ve bu hali gerek-
li kılan durumlar ile gerek acele kamulaştırmanın konusu, gerekse acele kamulaştırı-
lacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve 
çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için Bakanlar Kuru-
lu Kararının uygulanmasını sağlayacak ayrıntıya kararda yer verilmesi, yasa koyu-
cu tarafından acelelik halini belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki-
nin başka bir makam ya da mercii tarafından kullanılması sonucunu doğuracak, yet-
ki devrini içerecek unsurlar taşımaması gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan Bakanlar Kurulu Kararında kon yönünden bir sınırlama ge-
tirilmeyerek ve uygulama açısından da süreklilik gösterecek şekilde Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunca yapılacak  tüm kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştır-
ma hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek genel nitelikte bir karar alınması so-
nucunda; 2942 sayılı Yasa ile Bakanlar Kuruluna verilen acele kamulaştırma yetki-
si davalı idareye devredilmiş olduğundan, aslında Bakanlar Kurulu tarafından kulla-
nılması gereken yetkinin davalı idarece kullanılması sonucunda davacılara ait taşın-
mazın acele kamulaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulun-
mamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği dü-
şünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, Malatya Merkez Fatih Köyü 120 ada, 27 
parsel sayılı taşınmazın 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulunun 4.12.2008 günlü 1871/1 sayılı kararı ile Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumunca yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 27. maddesinin uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu  Kararının uygulan-
masına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacı vekili tarafından, kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 30. maddesinde öngörülen prosödür yerine getirildikten sonra yapılması ge-
rektiği OSB nin alt yapı  hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sanayi parsellerin-
de ayrıca irtifak hakkı tesis edilemeyeceği hususu dava konusu edildiğinden öncelik-
le Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün kamu tüzel kişisi veya kamu 
kurumu olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
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2942 sayılı Yasanın 30. maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sa-
hip oldukları taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi 
yada kurumunca kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci madde 
uyarınca bedeli tespit edeceği, bu bedeli esas olarak ödeyeceği bedeli de belirterek 
mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı mal sahibi idare yerine muvafakat etmez 
veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üze-
rine, Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanaca-
ğı öngörülmüş, 4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri Kanununun “Kuruluş” başlıklı 
4. maddesinin 5807 sayılı Yasanın 2. maddesi ile değişik fıkrasında , OSB kurulma-
sı öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, oda yoksa tica-
ret odasından en az biri ile talepleri halinde İl Özel İdaresi veya OSB’nin içinde bu-
lunacağı il, İlçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde ayrıca büyükşehir beledi-
yesinin temsilciliklerince imzalı ve valinin olumlu görüşünü muhtevi kuruluş proto-
kolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanacağı, belirtil-
miş aynı Kanunun “Nitelikleri” başlıklı 5. maddesinde de OSB’lerin özel hukuk tü-
zel kişiliği olduğu açıklanmıştır.

Bu durumda, kamu tüzel kişisi ya da kurumu olmadığı anlaşılan Organize Sa-
nayi Bölgelerinin sahibi bulunduğu taşınmaz hakkında 2942 sayılı Yasanın 30 uncu 
maddesi hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan OSB. nin alt yapı yada hizmet tesislerinin geçtiği veya geçeceği sa-
nayi parsellerinde ayrıca irtifak hakkı tesis edilemeyeceğine ilişkin organize sanayi 
Bölgeleri Kanununun 19. maddesiyle getirilen hüküm Organize Sanayi Bölgelerinin 
kuruluş, yapım ve işletilmesine yönelik olarak iç işlemlerini düzenlemek üzere ge-
tirilmiş olduğundan 4646 sayılı Yasa  uyarınca  Enerji  Piyasası  Düzenleme   Kuru-
mu   tarafından    yapılacak   kamulaştırma işlemlerine uygulanması olanaklı değildir.

Doğalgazın kaliteli ,sürekli, ucuz,rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye 
zarar vermeyecek şekilde tüketicinin kullanımına sunulması için irtifak hakkı kamu-
laştırması yapılabilmesi amacıyla Malatya Dağıtım Bölgesinde Doğalgaz dağıtım fa-
aliyeti yapmak üzere 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunun kapsamında Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulu kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapıla-
cak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Yasanın 27.maddesinin uygulanmasına ilişkin Ba-
kanlar Kurulu Kararı uyarınca tesis edilen işlemde  kamu yararına,mevzuata ve hu-
kuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünül-
mektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlen-
dikten ve dosya incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
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Dava, Malatya Merkez, Fatih Köyü, 120 ada, 27 parsel  sayılı  taşınmazın 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca kamulaştırılmasına ilişkin Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurulunun 04.12.2008 günlü 1871/1 sayılı kararının iptali istemiy-
le açılmıştır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12. maddesinde: “a) Kamulaştırma; 
bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 4.11.1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yapılır. Bu 
konuda Kurulca verilecek lüzum kararı, kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip 
işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Kamulaştırılan taşın-
mazın mülkiyeti Hazineye; kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen tüzel kişi-
ye ait olur. Kullanma hakları, ilgili lisans veya sertifikanın bir cüz’ü olup geçerliliği 
bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır. Lisans veya sertifikanın sona ermesi veya ip-
tali halinde, tüzel kişilerce ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.” 
hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Bakanlar Kurulu’nun 30.9.2004 günlü, 25599 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 14.9.2004 günlü, 2004/7892 sayılı kararı ile “Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurulunca Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştır-
ma Kanununun 27. Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulduğu; 
Kararın 1. maddesinde: “Enerji yatırımlarının bir an önce gerçekleştirilmesi amacıy-
la elektrik, doğalgaz ve petrol piyasalarındaki faaliyetlerin gerektirdiği ve Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumunca yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Ka-
mulaştırma Kanununun 27. maddesinin uygulanacağı” hükmüne yer verildiği; Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun dava konusu 04.12.2008 günlü, 1871/1 sayılı işlem-
le PEGAZ Malatya Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine kararda belirtilen 
bölgede doğal gaz dağıtım faaliyeti göstermek üzere verilen DAG/565-24/103 numa-
ralı dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım sisteminin kurulabilmesi için gerekli 
olan ve ekli listede belirtilen taşınmaz malların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 4646 
sayılı  Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12. maddesi gereğince kamulaştırma kararı-
nın verilebilmesine ve bu taşınmaz malların kamulaştırılması işlemlerinde 30.9.2004 
günlü, 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
lunca yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. mad-
desinin Uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın uygulanmasına karar veril-
diği ve sözü edilen ek listedeki taşınmazların içerisinde mülkiyeti davacıya ait taşın-
mazın da bulunduğu, davalı idarece bu karar uyarınca acele kamulaştırma işlemlerine 
başlandığı ve taşınmazların belirlenmesinden sonra ayrıca Bakanlar Kurulunca karar 
alınmadığı, Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla taşınmaza Kamulaştırma 
Kanununun 27. maddesi uyarınca el konulduğunun davacıya bildirilmesi üzerine bu 
davanın açıldığı, ancak 14.9.2004 günlü, 2004/7892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını 
dava konusu edilmediği anlaşılmaktadır.
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4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 12. maddesinde kamulaştırmanın; 
bu Kanunda öngörülen faaliyetlerin gerektirmesi halinde, 4.11.1983 tarihli ve 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde yapılacağı belirtilmiş ol-
duğundan, anılan Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kanu-
nun acele kamulaştırmayı düzenleyen 27. maddesi hükümünün de uygulanabilece-
ği açıktır. 

2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefi-
yeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakan-
lar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü du-
rumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışında-
ki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi 
gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde 
esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek 
değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 
uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o ta-
şınmaz mala el konulabilir.” kuralı yer almıştır.

2942 sayılı Kanunun 27. maddesinde, kamulaştırma işlemlerinde acelelik hali-
nin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararında, acelelik hali ve bu hali gerek-
li kılan durumlar ile gerek acele kamulaştırmanın konusu, gerekse acele kamulaştırı-
lacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve 
çerçevesinin belirlenmesi, acelelik halinin dışındaki durumlar için Bakanlar Kuru-
lu Kararının uygulanmasını sağlayacak ayrıntıya kararda yer verilmesi, yasa koyu-
cu tarafından acelelik halini belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki-
nin başka bir makam ya da mercii tarafından kullanılması sonucunu doğuracak, yet-
ki devrini içerecek unsurlar taşımaması gerekmektedir.

Anayasa’nın 46. maddesi uyarınca Devlet ve kamu tüzelkişileri, kamu yararı-
nın gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan malları yasada gösterilen esas ve 
usullere göre kamulaştırmaya yetkilidir. Buna göre, bir taşınmaz üzerindeki mülki-
yet hakkının kamulaştırma yolu ile kaldırılması kamu yararının karşılanması zorun-
luluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır. 
Bu çerçevede, 2942 sayılı Kanunun 27. maddesi incelendiğinde, acele kamulaştırma-
da olağan kamulaştırmaya oranla özel koşulların varlığı aranmış ve üç durumda ace-
le kamulaştırma yapılmasına  olanak tanınmıştır. 

Bu koşullardan ikisinde, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanma-
sında yurt  savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durum-
larda gerekli olması halleri şeklinde açıkça sayılmak suretiyle üstün kamu yararının 
ve kamu düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yo-
luna gidilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda üçüncü koşul olan aceleliğe Bakanlar 
Kurulunca karar verilebilmesi için de kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma ha-
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linin maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerektiği açıktır. Ni-
tekim anılan maddenin gerekçesinde de, acele ve istisnai hallerde, Kanunun önceki 
hükümlerine uyulmasının çeşitli sakıncalar yaratabileceği gibi, kamunun büyük za-
rarlara uğramasının da muhtemel olabileceği belirtilerek maddede  belirtilen şartla-
rın varlığına bağlı olarak kıymet takdiri dışındaki bazı yasal işlemlerin sonraya bıra-
kılarak, maddede öngörülen süre ve şekilde taşınmaza el konulması düzenlenmiştir.

Kamulaştırma işlemlerinde acelelik halinin uygulanabilmesi için Bakanlar Ku-
rulu Kararında, acelelik hali ve bu hali gerekli kılan durumlar ile gerek acele kamu-
laştırmanın konusu, gerekse acele kamulaştırılacak taşınmazlar açıklıkla gösterilmek 
suretiyle acele kamulaştırmanın kapsamı ve çerçevesinin belirlenmesi, acelelik ha-
linin dışındaki durumlar için Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasını sağlayacak 
ayrıntıya kararda yer verilmesi, yasa koyucu tarafından acelelik halini belirleme ko-
nusunda Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin başka bir makam ya da mercii tarafın-
dan kullanılması sonucunu doğuracak, yetki devrini içerecek unsurlar taşımaması ge-
rekmektedir.

Bu çerçevede dava konusu işleme dayanak oluşturan Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunca Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. 
Maddesinin Uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde; “acelelik 
hali”nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak tüm kamulaştırma işlem-
leri gösterilerek konu yönünden bir sınırlama içermediği ve bir çerçeve çizilmediği, 
“acelelik hali”nin somut olarak belirtilmediği, uygulama açısından süreklilik öngör-
düğü gibi Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin başka makam ya da mercilerce takdir 
edilerek kullanılmasına olanak sağlandığı, mülkiyet hakkının korunması, kullanılma-
sı ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırıl-
ması arasındaki dengenin  neden gösterilmeyerek bozulduğu görülmektedir.

Öte yandan, anılan Bakanlar Kurulu Kararının dava konusu edilmemiş olması-
nın açıkça Kanuna aykırılığı saptanan Bakanlar Kurulu Kararının ihmal edilmesi su-
retiyle dava konusu işlemin yargısal denetiminin yapılmasına hukuki engel oluştur-
mayacağı kuşkusuzdur.

Bu itibarla, yukarıda belirtildiği üzere anılan Bakanlar Kurulu  Kararında konu  
yönünden bir sınırlama getirilmeyerek ve uygulama açısından da süreklilik göstere-
cek şekilde Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumunca yapılacak  tüm kamulaştırma iş-
lemlerinde acele kamulaştırma hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek genel ni-
telikte bir karar alınması sonucunda; 2942 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna veri-
len acele kamulaştırma yetkisi davalı idareye devredilmiş olduğundan, aslında Ba-
kanlar Kurulu tarafından kullanılması gereken yetkinin davalı idarece kullanılması 
sonucunda davacılara ait taşınmazın acele kamulaştırılmasına ilişkin dava konusu iş-
lemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yazılı top-
lam  … TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre … TL’nin 
davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, istemleri halinde artan posta avansın-
dan … TL’nin davacıya, … TL’nin müdahile iadesine, bu kararın tebliğini izleyen 30 
(otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyizen başvurulabi-
leceğinin duyurulmasına, 12.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

•	 DİDDK, 20.10.2011, E. 2010/3213, K. 2011/874

Temyiz İsteminde Bulunanlar :

1-(Davalı)  : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Vekili                  : Av. …

2-(Davalı Yanında Davaya Katılan)  : … Hastanesi A.Ş.

Vekili                  : Av. … - Av….

Karşı Taraf (Davacılar)  : 1-…   2- …  3-…  4-  5-…  6-… 7-…

 8-T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Vekilleri    : Av….

İstemin Özeti   : Ankara 9. İdare Mahkemesinin 22.4.2010 
günlü, E:2010/337, K:2010/465 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulma-
sı, davalı idare ve yanında davaya katılan  tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi: Temel kamu hizmetlerinden biri olan 
sağlık hizmetinin yürütüldüğü özel sağlık tesisinin, günümüz ihtiyaçlarına uygun 
olarak genişletilmesi amacıyla , daha önce konut kullanımı için ayrılan kimi parsel-
lerin sağlık tesis alanı olarak ayrılmasında mevzuata ve şehiriclik ilkelerine aykırı-
lık görülmemiştir.

Ancak, yeni parseller üzerinde yapılacak yapılarla ilgili olarak plan notların-
da öngörülen kat sayısı ve yüksekliklerinin, parsellerin bulunduğu konut adası için-
de mevzuata uygun olarak gerçekleşmiş kat yükseliği ve sayısı dikkate alınarak, şe-
hircilik ilkeleri,planlama esasları ve mevzuata uygun olup olmadığının ayrıca ince-
lenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle, belritilen hususun açığa kavuştutulması amacıyla , ek bilir-
kişi raporu alındıktan sonra yeniden karar verilmesi gerekeceğinden, kararın bozul-
ması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi: İdare Mahkemesinin, Danıştay Altıncı Dairesi-
nin bozma kararına uymayarak verdiği ısrar kararının, Daire kararında belirtilen ge-
rekçelerle bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gere-
ği görüşüldü:

Dava;  Ankara İli , Çankaya İlçesi, 1298 ada, 109, 49 ve 91 sayılı parsellerin bir-
leştirilerek kullanım kararının özel sağlık tesisi alanı olarak belirlenmesine ve yapı-
laşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
değişikliğinin kabulü yolundaki 14.10.2005 günlü, 2719 sayılı belediye meclisi kara-
rının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 9.  İdare Mahkemesinin 6.7.2007 günlü,  E:2006/356, K:2007/991 sayı-
lı kararıyla; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bi-
lirkişi raporu ve dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, 1/5000 ölçekli nazım imar 
planı ve 1/1000 ölçekli  uygulama  imar planı  tadilatlarının kamu  yararı  gerekçesi  
ile yapılmayarak parsel  sahibinin özel çıkarlarını  koruyacak  şekilde  yapıldığının  
tespit edildiği, parsel ölçeğinde yapılan değişikliğe  ilişkin nazım imar planının baş-
ta  kurgulanan  nüfus ve trafik yoğunluğu, alt yapı ve sosyal ve teknik alt yapı  denge-
sine  olan etkilerinin  göz önünde  tutulmadığı, ilgili kurum ve kuruluşlardan  gerek-
li teknik raporların  alınmadığı, alanda sadece dava konusu … Hastanesinin  mülki-
yetindeki  parsele  ilişkin olarak yoğunluk artışı  getirilerek parsel ölçeğinde bir plan  
değişikliğinin yapıldığı, bu plan  değişikliğinin 1/5000 ölçekli plan sınırları içinde-
ki sağlık  tesisi ihtiyacı  bağlamında  gerekçelerinin belirlenmediği, ayrıca  dava ko-
nusu yapı  adasının Ankara’nın prestijli bir  konut alanı olduğundan, yapı adası için-
de   parsel ölçeğinde getirilmiş olan  bu büyüklükteki bir yataklı sağlık tesisinin;  ko-
nut yapı adası  içinde  faaliyet  göstermesinin  trafik yoğunluğu, trafik  sirkülasyonu, 
otopark ihtiyacı, gürültü  kirliliği, sağlık tesisleri etrafında  oluşturulması gereken ye-
şil koruma  kuşağı  ve bölgede yaşayan nüfusun yaşam kalitesi bakımlarından şehirci-
lik ilkelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı  gerekçesiyle iptaline, davacılardan 
Ankara Barosu Başkanlığının  davadan feragat etmesi nedeniyle anılan davacı açısın-
dan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Bu kararın iptale ilişkin kısmının  temyiz edilmesi sonucunda, Danıştay Altın-
cı Dairesinin 22.5.2009 günlü, E:2007/8867, K:2009/5992 sayılı kararıyla; Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 18. maddesinin 32. bendinde,  umu-
mi bina tanımı içinde    özel sağlık tesislerinin de sayıldığı, 39. maddesi 2. fıkrasın-
da ise umumi binalara ayrık nizamda olmak, parselin denk kat alanı   aşılmamak, şe-
hircilik ve planlama esaslarına uyulmak kaydı ile bölge kat nizamı dışında yapı dü-
zeni ve yükseklik tespit edilebileceği hükmüne yer verildiği; ülkemizin çözüm bek-
leyen temel sorunlarından biri olan sağlık hizmetlerinin etkin ve yaygın biçimde su-
numunun önemi karşısında bu hizmetin yürütülmesine yönelik tasarrufların da üs-
tün kamu yararı taşıdığının Dairelerinin süregelen kararlarından olduğu; davacılar ta-
rafından plan değişikliği ile bölge kat nizamının aşıldığı ve ayrıcalıklı bir yapılaşma 
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hakkı verildiği, yapıların değişiklik sonucunda Şimşek Sokak’tan kot alan yapıların 
saçak seviyesinin 15,50 m, kat sayısı 5 iken, saçak seviyesinin 30.50 m’ye kat sayısı-
nın 10’a çıkarılmasının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmadığı id-
dialarıyla bakılan davanın açıldığı, bu itibarla uyuşmazlığın, daha önce planda  has-
tane olarak öngörülen ve üzerinde mevcut bir hastane binası bulunan alanda artan ih-
tiyaçlar karşısında genişletme yapılıp yapılamayacağına ilişkin olduğu; bilirkişi ra-
poru ve dosyada yeralan belgelerin irdelenmesinden, devam eden süreçte tıptaki ge-
lişmeler ve halkın artan sağlık ihtiyaçlarına paralel olarak  bu işlevin başka parsel-
lerin ilavesiyle genişletilmesinde şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık bulunmadığı-
nın anlaşıldığı; diğer taraftan, işlevin bir kamu hizmetinin yerine getirileceği hasta-
ne alanı  olarak tanımlanması nedeniyle bu işlevin yerine getirileceği yapılarda yük-
sekliğin konut yapılarıyla aynı kriterlerin esas alınması suretiyle değerlendirilmesi-
nin sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacağı ve anılan hizmetin üstün kamu ya-
rarı taşıdığı öngörüsüyle çelişeceği; bu durumda, iptal istemine konu hastane binala-
rında yürütülecek hizmetin niteliği gereği çevrede mevcut konut binalarından fark-
lı yükseklik verilmesinde ve bazılarının da mevcut haliyle korunmasında şehirleşme 
sürecine aykırı ve kamu yararıyla çelişen bir yön bulunmadığı gibi  Ankara Büyük-
şehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin  ilgili hükümlerine aykırılık da bulunmadığın-
dan, aksi yöndeki bilirkişi raporuna itibar edilerek dava konusu  işlemin  iptali yolun-
da  verilen idare mahkemesi kararında isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise 
de, İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolun-
daki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare ve yanında davaya katılan, Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 
22.4.2010 günlü, E:2010/337, K:2010/465 sayılı ısrar kararını  temyiz etmekte ve bo-
zulmasını istemektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 3. ve 4. maddeleri ile 20. maddesinin son fıkrası ve 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan An-
kara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 18. maddesinin 32. bendinde, özel 
sağlık tesislerinin,  umumi binalardan olduğu kuralına yer verilmiş;  aynı Yönetmeli-
ğin 39. maddesinin 2. fıkrasında ise , umumi binalara ayrık nizamda olmak, parselin 
denk kat alanı aşılmamak, şehircilik ve planlama esaslarına uyulmak kaydı ile bölge 
kat nizamı dışında yapı düzeni ve yükseklik tespit edilebileceği hükmü yer almıştır.

Anılan kurallara göre, özel sağlık tesisleri için, ayrık nizamda olmak, parselin 
denk kat alanı aşılmamak, şehircilik ve planlama esaslarına uyulmak kaydı ile bölge 
kat nizamı dışında yapı düzeni ve yüksekliği tespit edilebilecektir.

Diğer yandan, Danıştay Altıncı Dairesinin kararında da belirtildiği üzere, ülke-
mizin çözüm bekleyen temel sorunlarından biri olan sağlık hizmetlerinin etkin ve 
yaygın biçimde sunumunun önemi karşısında bu hizmetin yürütülmesine yönelik ta-
sarruflarda üstün kamu yararı bulunmaktadır. Temel kamu hizmetlerinden olan sağ-
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lık hizmetlerinin yerine getirileceği yapıların  yüksekliği için konut yapılarıyla aynı 
kriterlerin esas alınması   sağlık hizmetlerinin sunumunu sınırlayacak ve anılan hiz-
metin üstün kamu yararı taşıdığı öngörüsüyle çelişecektir.

Bu durumda, iptal istemine konu planda özel sağlık tesisi alanı olarak ayrılan 
yerde yürütülecek hizmetin niteliği gereği, yakın çevrede bulunan konut binaların-
dan farklı yükseklik verilmesinde mevzuata aykırı ve kamu yararı ilkesi ile çelişen 
bir yön bulunmamaktadır.

Kaldı ki, dava konusu  plan değişikliğinin hemen öncesinde, 1/5000 ölçekli plan-
da aynı yönde yapılan ilk plan değişikliğinin (bu ilk plan değişikliği yapılırken, plan 
notlarındaki düzeltmelerin sehven komisyon raporu ve meclis kararına yansımamış 
olması nedeniyle, gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle dava konusu plan deği-
şikliğinin yapılmasına ilişkin meclis kararı alınmıştır) ve plan değişikliğine uygun 
olarak 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliğe ilişkin olarak İdare Mahkemelerinde 
açılan davalarda, değişikliklerin mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esasları-
na uygun olduğu gerekçeleriyle davaların reddine karar verilmiş  ve bu kararlar Da-
nıştay Altıncı Dairesinin 5.5.2010 günlü, 2008/6609, 2010/4451 sayılı ve 12.10.2010 
günlü, 2008/12235, 2010/9115 sayılı kararlarıyla onanmış olup, plan değişikliği süre-
cinin tüm yönleriyle yargısal denetimden geçtiği ve hukuka aykırı bir yön tespit edi-
lemediği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, İdare Mahkemesi kararına gerekçe oluşturan bilirkişi raporun-
da,  dava konusu plan sonucunda, trafik yoğunluğu ve sirkülasyonunda artış olacağı, 
planlanan bölgede otopark ihtiyacının ortaya çıkacağı,  nüfus ve yapı yoğunluğunda 
artış olacağı, sosyal ve teknik alt yapı  dengesinin bozulacağı belirtilmiş ise de, dava 
konusu plana ait plan notlarında, ilgili parsellerde, 0,00 kotu altında, otopark olarak 
kullanılmak üzere istenilen sayıda bodrum katı düzenlenebileceği belirtilerek, sağlık 
tesisinin cephe aldığı sokaklarda oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçildiği 
ve otopark ihtiyacının parsel içinde karşılandığı, yapının sağlık tesis olması nedeniyle 
bölgede kalıcı bir nüfus yoğunluğu artışına yol açılmayacağı; nüfus yoğunluğunda ar-
tış olmaması nedeniyle yeni sosyal donatı alanları yapılmasına  gerek olmadığı anla-
şıldığından, bilirkişi raporunda yer verilen tespitlere katılmaya olanak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin ve yanında davaya katılanın temyiz is-
temlerinin kabulüne, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 22.4.2010 günlü, E:2010/337, 
K:2010/465 sayılı ısrar kararının  BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar ve-
rilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 20.10.2011 gününde oyçokluğu ile 
karar verildi.

K A R Ş I  O Y

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden;  İdare Mahkemesin-
ce verilen  ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçelerde ileri sürülen 
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temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığın-
dan, temyiz istemlerinin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, 
karara katılmıyoruz.

•	 DİDDK, 21.10.2011, E. 2007/1844, K. 2011/913

Temyiz İsteminde Bulunanlar : 

1- (Davalı)   : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2- (Davalı)   : Ulaştırma Bakanlığı - ANKARA

3- (Davalı)   : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

4- (Davalı İdareler Yanında Davaya Katılan): … Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş.

Vekilleri           : Av. …Av. …

Karşı Taraf Davacılar   : 1- …  2- … 

3- Kum Mahallesi Kültür ve Güzelleştirme Derneği adına Başkan …

Vekilleri   : Av. … 

Davacılar Yanında Davaya Katılan : Taşucu Belediye Başkanlığı 

Vekili                  : Av. …

İstemin Özeti  : Danıştay Altıncı Dairesinin 25.4.2007  günlü, 
E:2004/4515, K:2007/2205 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, dava-
lı idareler ve davalı idareler yanında davaya katılan tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti   : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi  : Temyiz isteminin reddi ile Daire kara-
rının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi  : Danıştay dava dairelerince verilen kararla-
rın temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması ge-
rekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenler-
den hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Altıncı Dai-
resince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gere-
ği görüşüldü:

Dava, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.mad-
desi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca 15.5.2002 gününde onay-
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lanan Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu yerleşmesine ait  “Liman ve Tersane Alanı” 
imar planları ile tersane alanında yapılacak rıhtım inşaatına ait uygulama projelerinin 
onaylanmasına ilişkin 26.4.2004 günlü, 5859 sayılı Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaa-
tı Genel Müdürlüğü işlemi ile tersane alanında rıhtım inşaatına başlanmasının uygun 
görülmesine ilişkin 26.4.2004 günlü, 1132 sayılı Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlı-
ğı  işleminin iptali  istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altıncı Dairesinin 25.4.2007 günlü, E:2004/4515, K:2007/2205 sayılı 
kararıyla; davacılardan … ve … vekili Av. … tarafından Silifke Asliye Hukuk Mah-
kemesine verilen ve Danıştay Genel Evrak Kaleminde 11.4.2007 gününde kayda gi-
ren dilekçeyle anılan davacılar açısından davadan feragat edildiği, diğer davacı açı-
sından ise davaya devam edildiğinin bildirildiğinin anlaşıldığı; 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununda feragat konusunun özel olarak düzenlenmediği, Yasanın 
31. maddesi ile bu konuda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göndermede bulu-
nulduğu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 91. maddesinde, feragatın iki ta-
raftan birinin talep sonucundan vazgeçmesi olarak tanımlandığı, 93. maddesinde fe-
ragat beyanının dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 95. mad-
desinde de, feragatin kesin bir hükmün hukuki sonuçları hasıl edeceği hükmünün yer 
aldığı; 2577 sayılı Yasanın 31. maddesi idari davalarda feragat istemleri üzerine Hu-
kuk Usulu Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağını hükme bağladığı, 
ancak yollamada bulunulan anılan hükmün, idari davaların nitelikleri dikkate alına-
rak ve idari dava türleri ile bağdaştığı ölçüde uygulanabileceğinin açık olduğu; idari 
yargıda iptal davasının, kural olarak ilgililerin haklarını ve çıkarlarını korumanın ya-
nında yürütme ve idarenin hukuka uygun davranmasını gerçekleştirmeye yönelik ol-
duğu, bu özelliği ile iptal davalarının objektif ve soyut nitelikte bir dava türü oldu-
ğunun teoride genel olarak ifade edilmekle birlikte istisnai olarak, iptal davalarının 
subjektif ve somut nitelikte örneklerinin olduğunun uygulamada gözlendiği, sadece 
davacının kişisel çıkarını ihlal eden somut, subjektif nitelikteki işlemlerin iptali is-
temiyle açılan davalarda hüküm verildikten sonra karar kesinleşmeden davanın her-
hangi bir aşamasında davacının davasından feragat etmesinin kabul edilmesi gerekti-
ği, çünkü bireysel yararın söz konusu olduğu durumda ihlal edilenin kamunun huku-
ku olmayıp bireyin hukuku olduğu, kendi hukuku üzerinde mutlak tasarruf yetkisine 
sahip olan bireyin davasından feragatinde de herhangi bir kısıtlama olamayacağı, fe-
ragate ilişkin uyuşmazlık konusu olaylarda kamu yararı ve bireysel yarar ölçütünün 
belirlenmesinden sonra feragat hakkında karar vermenin yerinde olacağı; davacılar 
veya kurum ve kuruluşlar tarafından belde veya semt sakini sıfatıyla açılmış objek-
tif nitelikteki bir iptal davasında kamu yararı ölçütü mutlak olduğundan mahkeme-
ce verilen ve işlemin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu belirleyen karardan 
sonra davacının davasından feragat etmesinin düşünülemeyeceği; uyuşmazlık konu-
su olayda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 3194 sayılı İmar Kanununun 9.mad-
desine ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesine göre 15.5.2002 gününde onayla-
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nan Mersin, Silifke İlçesi, Taşucu yerleşmesine ait  Liman ve Tersane Alanı ile ilgili 
imar planları ile tersane alanında yapılacak rıhtım inşaatına ait uygulama projelerinin 
onaylanmasına ilişkin 26.4.2004 günlü, 5859 sayılı Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaa-
tı Genel Müdürlüğü işlemi ile tersane alanında rıhtım inşaatına başlanmasının uygun 
görülmesine ilişkin 26.4.2004 günlü, 1132 sayılı Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlı-
ğı işleminin iptali istemiyle açılan bu davada yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi ince-
lemesi sonucu düzenlenen rapor sonucu dava konusu imar planlarının şehircilik ilke-
lerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı, kurulması amaçlanan 
tesisin Göksu Deltasına, Özel Çevre Koruma Bölgesine, Ramsar Sözleşmesi ile koru-
ma altına alınan sulak alanlara, çevrenin ekosistem dengesine olumsuz etkisinin ola-
cağı sonucuna ulaşıldığından dava konusu planlar ve plana dayalı olarak tesis edilen 
tersane alanında yapılacak rıhtım inşaatına ait uygulama projelerinin onaylanmasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü işlemi ile tersane alanında rıhtım 
inşaatının yapılmasının uygun görülmesine ilişkin işlemin açıkça hukuka aykırı ol-
duğu ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı sonucuna 
ulaşıldığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle, bu aşa-
mada davadan feragat edilmesinde yukarıda açıklanan nedenlerle kamu yararı bulun-
madığından anılan davacıların feragat istemleri yerinde görülmeyerek uyuşmazlığın 
esasına geçildiği; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenle-
nen raporla dosyanın birlikte değerlendirilmesinden imar planlarının süreç ve teknik 
olarak planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına aykırı ve avan yerleşim planında 
önerilen yapılaşmaların ve yapı yüksekliklerinin uygulama imar planına aykırı oldu-
ğu ve kurulması amaçlanan tesisin Göksu Deltasına, özel çevre koruma bölgesine, ta-
rımsal niteliği korunacak alanlara, çevrenin ekosistem dengesine, çevresel faktörler 
açısından olumsuz etki yaratacağı, çevrenin korunmasında üstün kamu yararı olduğu 
ve dava konusu imar planları ve bu plana dayalı olarak tesis edilen işlemlerde mev-
zuata uyarlık bulunmadığı; diğer taraftan, Danıştay Altıncı Dairesinin E:2006/6956 
sayılı dosyasının incelenmesinden Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve 
Orman Bakanlığına karşı açılan davada Mersin, Silifke İlçesine bağlı Taşucu Belde-
sinde … Akdeniz Taşucu Gemi San.A.Ş. tarafından yapılması planlanan tersane pro-
jesi hakkında Çevresel Etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmesine ilişkin Çev-
re ve Orman Bakanlığının 3.9.2004 günlü, 6655 sayılı işleminin Mersin İdare Mah-
kemesinin 21.7.2006 günlü, E:2004/1514, K:2006/1337 sayılı kararıyla iptaline ka-
rar verildiği, bu kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 25.4.2007 günlü, E:2006/6956, 
K:2007/2203 sayılı kararıyla onandığı, Danıştay Altıncı Dairesinin E:2006/7168 sa-
yılı dosyasının incelenmesinden Taşucu Belediye Başkanlığı tarafından 1994 yılında 
sulak alanlarla ilgili Ramsar sözleşmesi listesine dahil edilen Mersin-Göksu Deltası 
koruma bölgesi sınırlarının belirlenmesine ilişkin Çevre ve Orman  Bakanlığı, Ulu-
sal Sulak Alan Komisyonunun 12.10.2004 tarihli kararının iptali istemiyle, söz ko-
nusu işlemin Taşucu ilçesinde kurulması planlanan tersane projesiyle ilişkilendirildi-
ği ve tampon bölge sınırlarının yapılması planlanan tersane alanını kapsamaması için 
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hukuka aykırı belirlendiği iddialarıyla Çevre ve Orman Bakanlığına karşı açılan da-
vada, Mersin İdare Mahkemesinin 21.7.2006 günlü, E:2006/1088, K:2006/1338 sa-
yılı kararıyla tampon bölge sınırlarının Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde 
öngörülen amaç ile koruma bölgelerinin tespitinde gözetilmesi gereken  ilke ve esas-
lara uygun olarak belirlenmediği gerekçesiyle 12.10.2004 günlü Ulusal Sulak Alan 
Komisyonu kararının iptaline karar verildiği, bu kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 
25.4.2007 günlü, E:2006/7168, K:2007/2204 sayılı kararıyla onandığı anlaşıldığın-
dan belirtilen iptal kararları nedeniyle tesisin bu haliyle çevre mevzuatı açısından da  
dava konusu alanda yapılamayacağının açık olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem-
lerin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idareler ve davalı idareler yanında  davaya katılan; davacılardan … ve … 
feragat istemlerinin kabul edilmesi gerektiğini, diğer davacı Kum Mahallesi Kültür 
ve Güzelleştirme Derneği adına açılan davanın ise ehliyet yönünden reddine karar ve-
rilmesi gerektiğini, dava konusu işlemlerin mevzuata uygun olduğunu belirterek ka-
rarı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Altıncı Daire-
since verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçelerde ileri sürülen tem-
yiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, 
davalı idareler ile davalı idareler yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin red-
dine, Danıştay Altıncı Dairesinin 25.4.2007 günlü, E:2004/4515, K:2007/2205 sayılı 
kararının ONANMASINA, 21.10.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

K A R Ş I  O Y

X-Temyize konu Daire kararının karşı oyunda yer alan gerekçelerle davacılar-
dan … ve … davalarından feragat istemleri kabul edilerek anılan davacılar açısından 
feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına 
karar verilmesi gerektiğinden kararın bu davacılarla ilgili kısmının bozulması gerek-
tiği oyuyla, karara bu yönden katılmıyoruz. 

K A R Ş I  O Y

XX- Bakılan uyuşmazlıkta davacı Dernek tüzel kişiliğinin menfaatini ihlal eden 
bir işlemin bulunmadığı; bu nedenle, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiğinden, 
kararın bozulması gerektiği oyuyla, kararın bu kısmına katılmıyoruz.

•	 DİDDK, 22.12.2011, E. 2010/1321, K. 2011/1650 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Vekili    : Av…. 

Karşı Taraf (Davalı)   : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Davalı Yanında Davaya Katılan : Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
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Vekili    : Av. …

İstemin Özeti   : Rize İdare Mahkemesinin 29.1.2010 
günlü, E:2009/613, K:2010/31 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, 
davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti   : İdare Mahkemesince verilen kararın usul 
ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın 
bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerek-
tiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahke-
mesince verilen ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Danıştay Altıncı Dairesinin 7.4.2009 
günlü ve E:2008/8890, K:2009/3498 sayılı  bozma kararının dayandığı hukuki ve ya-
sal nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesince verilen ısrar kararı-
nın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gere-
ği görüşüldü:

Dava; Rize İli, Kalkandere İlçesi, Aksu Mahallesinde bulunan 196, 197 ve 205 
sayılı parsellerin organize sanayi bölgesi alanı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin 
20.2.2002 günlü, 1939 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Rize İdare Mahkemesi 30.5.2008 günlü, E:2007/204, K:2008/477 sayılı kara-
rıyla; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda düzenlenen bilirki-
şi raporu ile dosyanın birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu alanın (organize 
sanayi bölgesi) OSB olarak kullanılmasının, topoğrafya, toprak yapısı, bitki örtüsü 
ve yapılaşma maliyeti açısından kamu yararına uygun olmadığı belirtilmiş ise de, ra-
por içeriğinde dava konusu alanın belirlenmesinde jeolojik açıdan bir sakıncanın bu-
lunmadığı, bu alanın Devlet Karayoluna uzaklığının olması gereken mesafeden faz-
la olmasına rağmen bunun Doğu Karadeniz Bölgesi koşullarında kabul edilebilir ni-
telikte olduğu, iklim verileri dikkate alındığında hakim rüzgar yönünden Kalkandere 
yerleşim alanının OSB’den olumsuz etkilenmeyeceği hususlarına yer verildiği dikka-
te alındığında dava konusu alanın OSB alanı olarak beilrlenmesinde temel bir sakın-
canın bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı; bilirkişilerce öne sürülen, söz konusu alanda 
eğimin fazla olması nedeniyle maliyetin artacağı çekincesine ilişkin olarak ise, Doğu 
Karadeniz’in coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu maliyetin katlanılması zo-
runlu bir maliyet olduğunun kabulü gerektiği, yine bilirkişi raporunda her ne kadar 
toprağın milyonlarca yılda oluşan değerli ve kıt kaynak olduğu ve toprağın muha-
fazasının OSB kurulmasının kısa vadede sağlayacağı yarardan çok daha fazla yarar 
sağlayacağı belirtilmiş ise de, dava konusu arazilerin yörede mevcut tüm topraklar-
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da yetiştirilebilen çay üretimine elverişli araziler olduğu, son yıllarda çay üretimin-
de ülkemizde arz fazlalığı oluştuğu, bu nedenle yeni çay bahçeleri kurulmasına izin 
verilmediği, hatta mevcut bahçelerin sökülerek alternatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik 
edildiği, buna karşın Rize İli sınırları içerisinde kurulacak bir OSB’nin yörenin eko-
nomisine ve istihdama sağlayacağı katkı dikkate alındığında OSB kurulmasında üs-
tün kamu yararı bulunduğu, yer seçimi aşamasında mevzuatta öngörülen tüm prose-
dürün yerine getirildiği anlaşılan Rize Organize Sanayi Bölgesi kurulması amacıyla 
tesis edilen kamulaştırma işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle da-
vanın reddine karar vermiştir.

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Altıncı Dairesinin 7.4.2009 
günlü, E:2008/8890, K:2009/3498 sayılı kararıyla; Mahkemece mahallinde yaptırı-
lan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen bilirkişi raporunda, dava konu-
su taşınmazların bulunduğu alanın OSB olarak seçilmesinde jeolojik açıdan herhan-
gi bir sorun bulunmadığı, ancak, yapılaşmaya açılmadan önce, belirtilen alanda ay-
rıntılı zemin etüdünün mutlaka yapılması gerektiği, dava konusu alanın devlet yo-
lundan erişilebilirliğinin OSB işlevi için önemli bir sorun taşımadığı, iklimsel açıdan 
OSB’nin konumunun, olası hava kirliliğinin vadi boyunca yayılmasını teşvik edece-
ği, bu nedenle, bölgede yerleşecek sanayi türünün atık özellikleri dikkate alınarak se-
çilmesinin yörede bitki örtüsü için önem taşıyacağı, dava konusu alanın bazı özel-
likleri açısından OSB’ye uygun olsa bile topoğrafya-eğim özellikleri açısından ke-
sinlikle uygun olmadığı, bölgenin OSB olarak kullanılmasının hem tesis ölçeğinde, 
hem de sanayi arsası üretim süresince doğanın yeniden biçimlendirilmesini gerekti-
receği, bu işlemlerin bir yandan yüksek maliyete neden olurken, diğer yandan doğa-
da afet riskini önemli düzeyde arttırarak, dolaylı maliyetler yaratacağı, dava konusu 
arazilerin, yüzey topoğrafyası, etkili toprak derinliği, drenaj, bitki kök gelişimi ve fi-
zikokimyasal toprak özellikleri açısından yörenin hakim bitki örtüsüne uygun alan-
lardan olduğu, dava konusu toprakların, iyi nitelikli ve özel ürün (çay) için uygun ko-
şullara sahip olduğu, bitkisel üretimde bazı toprak özellikleri açısından düzeltilme-
si gereken durumlar olmakta birlikte (örneğin toprak reaksiyonu), modern tarım tek-
niklerinin uygulanması halinde (örneğin kireçleme) bitkisel üretimin artırılabileceği, 
toprağın oldukça uzun sürelerde (binlerce hatta milyonlarca yılda) oluşan fakat çok 
kısa süreler içerisinde (on yıllar) kayba uğrayan, doğal yaşayan bir varlık olduğu, bu 
değerli fakat kıt kaynağın en ekonomik olarak kullanımının ancak onun özellikleri-
nin korunması ile mümkün ve tarımsal üretim potansiyeline sahip alanların, tarımsal 
amaç dışında kullanımının engellenmesinin toprağın sürdürülebilirliğinin sağlanma-
sı açısından önemli bir çözüm olduğu, dava konusu taşınmazlardan elde edilen labo-
ratuar sonuçları ve arazide saptanan morfolojik verilerin dava konusu toprakların yö-
rede hakim çevre koşullarının ortak etkisini yansıttığı ve yörede hakim bitki örtüsü-
ne uygun özellikler taşıdığını gösterdiği, OSB alanı tesisinde, ilgili Bakanlık tarafın-
dan kamu yararı ifade edilmekle birlikte seçilecek alanın tarımsal açıdan kıymetinin 
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de mutlaka değerlendirmeye alınması gerektiği, arazi kullanım planlaması ilkelerine 
göre, çay bitkisinin yöre için özel ürün grubu içerisinde değerlendirilmesi gerektiği, 
böylece alan mevcut durumuyla (toprak yapısı ve bitki örtüsü özellikleriyle) korun-
duğu takdirde OSB’nin yaratacağı kısa dönemli (jeolojik dönemler dikkate alındığın-
da) yarardan daha büyük kamu yararı sağlayacağı, toprak koruma projeleri uygulan-
mak şartıyla, OSB olarak kullanılmasının, topoğrafya, toprak yapısı, bitki örtüsü ve 
yapılaşma maliyeti açısından kamu yararına uygun olmadığının belirtildiği, dosyanın 
yukarıda anılan bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konu-
su alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak kullanılmasının topoğrafya, toprak yapısı, 
bitki örtüsü, toprağın milyonlarca yılda oluşan değerli kıt kaynak niteliği ile tarımsal 
amaçlı kullanımında üstün kamu yararı bulunduğu sonucuna varıldığından, dava ko-
nusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolundaki idare mah-
kemesi kararında isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkeme-
si, bozma kararına uymayarak Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair 
Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile arazinin toprak yapısı dikkate alındığında, dava ko-
nusu arazinin tarım dışı amaçlarla kullanılmaya tahsis edilemeyecek arazilerden ol-
madığı, aksine ilgili Yönetmeliğin tarım dışı amaçlarla kullanılabilecek kuru tarım 
arazileri başlıklı 10. maddesinde belirtildiği üzere bu arazinin kamu yararının göze-
tilmesi ve tarımsal faaliyetlere zarar vermeyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, Be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kurulacak organize sanayi bölgele-
ri ve küçük sanayi siteleri kurulması amacıyla tarım dışı faaliyetlere tahsis edilebile-
cek arazi niteliğinde olduğu sonucuna ulaşıldığı, bu durumda, dava konusu arazile-
rin yörede mevcut tüm topraklarda yetiştirilebilen çay üretimine elverişli araziler ol-
duğu, son yıllarda çay üretiminde ülkemizde arz fazlalığı oluştuğu, bu nedenle yeni 
çay bahçeleri kurulmasına izin verilmediği, hatta mevcut bahçelerin sökülerek alter-
natif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edildiği, buna karşın Rize İli sınırları içerisinde ku-
rulacak bir OSB’nin, 38 şirketin burada faaliyette bulunmak için başvuru yaptığı ve 
bu şirketlerin oluşturacağı istihdam ve yörenin ekonomisine sağlayacağı katkı dikka-
te alındığında, kurulmasında üstün kamu yararı bulunduğu sonucuna ulaşıldığı ge-
rekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Mahkemenin bilirkişi raporunu yeterli görmüyorsa yeniden inceleme 
yaptırmasının gerektiğini, adli yargıda açılan bedel tespiti ve tescil davasının redde-
dildiğini, bu nedenle kamulaştırma yapılamayacağını ileri sürerek Rize İdare Mahke-
mesinin 29.1.2010 günlü, E:2009/613, K:2010/31 sayılı ısrar kararını temyiz etmek-
te ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Rize İdare Mahkeme-
since verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen tem-
yiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığın-
dan, davacının temyiz isteminin reddine, Rize İdare Mahkemesinin 29.1.2010 günlü, 
E:2009/613, K:2010/31 sayılı kararının ONANMASINA, 22.12.2011 gününde oy-
çokluğu ile karar verildi
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K A R Ş I   O Y

X- Danıştay Altıncı Dairesinin İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilşkin 
kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda davacı temyiz isteminin kabulü ile Rize 
İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

•	 D. 6. D., 27.02.2009, E. 2007/3384, K. 2009/1829

Davacı : … Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Santralı Ltd.Şti.

Vekili  : Av.…

Davalı : Çevre ve Orman Bakanlığı - ANKARA

Davanın Özeti : Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 12.02.2004 gününde onayla-
nan 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hü-
kümlerinin Mutlak Koruma Alanı başlığı altındaki 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerinin; rüz-
gar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak ve üretim faaliyeti göstermek üzere lisans 
alındıktan sonra planın yürürlüğe girdiği, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun ge-
çici 1. ve Milli Parklar Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesi uyarınca kazanılmış hak-
lar korunduğu halde imara ilişkin düzenlemede dikkate alınmadığı, 2863 sayılı Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Yüksek Kurulu’nun pek çok kararlarında bu tür alanlarda santral yapıla-
bileceğinin düzenleme altına alındığı, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim sant-
ralının çevreye hiçbir olumsuz etkisinin olmayacağı, aksine kirletici elektrik enerjisi 
üretimini azaltacağı, korunan endemik bitki örtüsü yapısına ayrı bir koruyucu unsur 
olacağı, görsel olarak da katkı sağlayacağı, bölgenin rüzgar enerjisi açısından en ve-
rimli alan olduğu, farklı idari organlar tarafından alınan ve birbiriyle çelişen kararlar 
idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu gibi karmaşa da yarattığı, 5346 sayılı Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İliş-
kin Kanun’un 4.maddesi uyarınca plan hükümlerinin uygulama olanağının kalmadı-
ğı, bu plana dayalı alt ölçekli plan yapılamayacağı, işlemin hukuka aykırılık taşıdığı 
ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Uyuşmazlığa konu olayda asıl olanın planın onay tarihi de-
ğil, bölgenin milli park ilan edilmesi olduğu, milli park ilanı ile alanın yönetiminin 
Bakanlığa geçtiği ve idarelerince davacıya kazandırılmış bir hakkın söz konusu olma-
dığı, 2873 sayılı Yasanın geçici 1.maddesinin davacıya uygulanabilmesi için idarele-
rinden izin alınması gerektiği halde böyle bir izin alınmadığından bu maddeye daya-
nılmasının mümkün olmadığı, planın koruma kurulunca da uygun görüldüğü, planla-
ma süreci içerisinde Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. tarafından üretim santralı-
nın kendisi ya da bağlantı hattı hakkında da bilgi verilmediği, rüzgar enerjisine daya-
lı elektrik santralinin tabii denge ve manzara bütünlüğünü bozacağı, mevcut flora ve 
faunayı tahrip edecek, özgün doğal ve görsel peyzaj özelliklerini yok edeceği, işlem-
den sonra yürürlüğe giren 5346 sayılı Yasanın uygulanma olanağının bulunmadığı, 
işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
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Danıştay Tetkik Hakimi … Düşüncesi : Dava konusu edilen ve rüzgar enerjisi 
kurulmak istenilen Tabiat Parkının mutlak koruma alanına ilişkin plan notlarına konu 
yerin 1.derece doğal sit alanı olduğu gibi orman alanı niteliği de taşımakta, alanın nü-
vesini oluşturmaktadır.

Uyuşmazlık konusu plana ait çalışmalar sonucunda düzenlenen analitik etüt ve 
sentez çalışmalarının da ışığında özgün doğal-görsel peyzaj özelliklerinin korunma-
sı için gerekli önlemlerin alınması gerekliliği sonucuna varılarak dava konusu edilen 
plan ile plan notlarının düzenlendiği, bu plan ve plan notları 2873 sayılı Yasada ta-
nımlanan ilkelerin Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yaşama geçirilmesi, öngördüğü 
yasakların ise uygulanmasına dönük kuralları kapsamaktadır. Plan kararları ile özel-
likle mutlak koruma alanında yapılması yasak unsurların belirlendiği, dolayısıyla yö-
netmelikte ifadesini bulan “kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunlu-
luk taşıyan” özellikle olağan dışı durumlarda meydana gelebilecek unsurlara yöne-
lik olarak da bir değerlendirmeyi içerdiği, bu alanlarda rüzgar enerjisi de dahil olmak 
üzere manzara bütünlüğünü bozacak, mevcut flora ve faunayı tahrip edecek, özgün 
doğal ve görsel peyzaj özelliklerini yok edecek konularda yasaklama getirildiği gö-
rülmektedir.

Bu durumda, dava konusu edilen plan notlarında 2863 ve 2873 sayılı yasalar ile 
öngörülen çevre ve koruma ilkelerine aykırılık bulunmadığından davanın reddi ge-
rektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı … Düşüncesi : Dava, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 12.2.2004 
tarahinde onaylanan, 1/25.000 ölçekli “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devre-
li Gelişme Planı” Plan Hükümlerinden, “Planda belirtilen faaliyetler ve bölgede icra 
edilecek askeri maksatlı faaliyetler dışında hiçbir faaliyete izin verilmez.” kuralının 
yer aldığı 4.1.1. maddesi ile “Doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmez.” 
kuralının yer aldığı 4.1.2. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’ nun 2. maddesinde, tabiat parkı, bitki örtüsü 
ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğ-
lenmesine uygun tabiat parçaları olarak tanımlanmış, Yasa’ nın “Planlama” başlıklı 
4.maddesinin 1. fıkrasında, milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri 
göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuru-
luş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planının, ilgili bakanlıkların olum-
lu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlan-
ması ve yürürlüğe konulması öngörülmüş, Kanunun bu alanlarda gerçek ve özel hu-
kuk tüzel kişilerine verilecek izinleri düzenleyen 8.maddesinde: “Turizm bölge, alan 
ve merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şar-
tıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişileri lehine Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca izin verilebileceği belirtilmiş; “Petrol ve Madenlerin Aranması ve İşle-
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tilmesi İçin İzin Verilmesi” başlıklı 11.maddesinde ise, “Bu Kanun kapsamına giren 
yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve işletme ruhsatnamesi veya 
imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir.” kuralı  yer almıştır.

Öte yandan 2873 sayılı Kanunun 14. maddesinde, bu Kanun kapsamına giren 
yerlerde; tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerinin bozulamayacağı, yaban 
hayatının tahrip edilemeyeceği, bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiş-
tirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava 
kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamayacağı, tabii 
dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaya-
cağı hükmü getirilmiş, aynı maddenin (e) bendinde ise, onaylanmış planlarda belir-
tilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığı’nca ihtiyaç duyulacak savunma sis-
temi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zo-
runluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamayaca-
ğı ve işletilemeyeceği veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan ya-
pılamayacağı belirtilmiştir.

Anılan Kanun hükümlerinde, tabiat parkı alanlarında turizm faaliyetleri ile pet-
rol ve maden aramaları dışında kalan faaliyetler tümüyle yasaklanmamıştır. Kanunun 
“Yasaklanan faaliyetler” başlıklı 14. maddesinin (e) bendinde, “kamu yararı açısın-
dan vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunması” durumu ayrık tutularak, bu Yasa 
kapsamına giren yerlerde onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ile Genel-
kurmay Başkanlığı’nca gereksinim duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler 
dışında yapı ve tesis kurulması ve işletilmesi veya bu alanlarda var olan yerleşim sa-
haları dışında iskan yapılması yasaklanmıştır. Böylece tabiat parkı alanlarında, Yasa-
da izin verilenler dışında, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunlulu-
ğun gerektirdiği yapı ve tesislerin kurulmasına da olanak tanınmıştır. 

Bu hükme paralel olarak da, “Milli Parklar Yönetmeliği” nin 4. maddesinin (B) 
fıkrasının 4. bendinde, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk 
doğması durumunda, planda yer almayan herhangi bir yatırım projesinin uygulanma-
sına, projenin çevreye yapacağı etki etüd edilerek, çevre ve koruma politikalarıyla ka-
bul edilemez bir çelişki oluşturmadığının belirlenmesi koşuluyla, planda gerekli de-
ğişiklikler yapıldıktan sonra Bakanlıkça izin verilebileceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin rüzgar enerjisine dayalı üretim tesi-
si kurmak istediği yörenin Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi sınırları içindeki 17.950 hek-
tarlık alan içerisinde kaldığı, alanın arazi formunun farklılaşması ve buna bağlı ola-
rak ortaya çıkan fizyolojik çeşitlilik ile sahip olduğu özgün biyotası nedeniyle Ba-
kanlar Kurulu’nun 30.3.1995 günlü, 95/6717 sayılı kararı ile “Ayvalık Adaları Tabiat 
Parkı” olarak ilan edildiği; 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Dev-
reli Gelişme Planının Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tara-
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fından 12.2.2004 gününde onaylandığı, davacı şirket tarafından Alibey Adasında 24 
adet rüzgar türbini konuşlandırılmak istenildiği, rüzgar türbini konulmak istenen bu 
alanların Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.10.1989 gün-
lü, 795 sayılı kararı ile 1. derece doğal sit olarak ilan edilmiş bölgede ve aynı zaman-
da 1/25000 ölçekli Planda “mutlak koruma alanı” içerisinde kaldığı; davacının rüz-
gar enerji santraline ait türbin konulması isteminin Çanakkale Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.9.2005 günlü, 1377 sayılı kararı ile reddedil-
diği; davacı tarafından bu karara yapılan itirazın da aynı Kurulun 17.11.2005 günlü, 
1576 sayılı kararı ile reddi üzerine bu işlemle birlikte Plan hükümlerinin dava konu-
su edildiği; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2577 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin 1. fık-
rası uyarınca her iki işlemin ayrı yargı yerinin görevine girmesi nedeniyle dilekçenin 
reddine karar verilmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“Ayvalık Adaları Tabiat Parkı”nın; ormanlar, endemik bitki alanları, yaban ha-
yatı için öncelikli alanlar gibi korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve 
ulusal değer taşıyan alanları içeren mutlak koruma alanı niteliği taşıdığı dikkate alın-
dığında, Planda belirtilen faaliyetler ile bölgede icra edilecek askeri maksatlı faaliyet-
ler dışında hiçbir faaliyete ve doğal yapıyı değiştirici hiç bir faaliyete izin verilemeye-
ceği yolundaki Plan hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan söz konusu tabiat parkı içinde rüzgar enerji santrali kurulup kurula-
mayacağı, 2873 sayılı Kanunun 14. maddesinin (e) bendi kapsamında davacının kur-
mak istediği rüzgar santralının kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorun-
luluk taşıyıp, taşımadığına, faaliyetin tabii ve ekolojik dengeyi ve çevreyi olumsuz et-
kileyip etkilemeyeceğine bağlı olup, bu hususun ancak davacının bu konuda yapaca-
ğı plan değişikliği istemi durumunda incelenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşü-
nülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı ve Onuncu Daireleri Müşterek Kurulunca önceden 
belirlenen 25.02.2009 gününde yapılan tebligat üzerine davacı vekili ile davalı ida-
reyi temsilen Hukuk Müşaviri … ve Bakanlığın teknik elemanı … geldiği görülerek 
Savcı … katılımı ile duruşma yapıldı. Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenildikten 
ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 12.02.2004 gününde onaylanan 1/25.000 
ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hükümlerinin Mut-
lak Koruma Alanı başlığı altındaki 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerinin, davanın özeti bölü-
münde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarenin görülen davanın süresi içerisinde açılmadığı yolundaki itirazı, 
dava konusu edilen düzenleyici işlemle uygulama işlemine karşı birlikte süresi içeri-
sinde dava açılması karşısında yerinde görülmemiştir.
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1/25.000 ölçekli plana ait hükümlerin “4.Özel Hükümler” başlıklı kısmı altında-
ki “Bölge1-Mutlak Koruma Alanı”nda; Mutlak koruma alanı olarak tanımlanan böl-
gede: ormanlar, endemik bitki alanları, yaban hayatı için önemli alanlar, kıyı, kumul 
veya kaya vejetasyonu alanları, adalar ve Cunda adasının bir kısmının yer aldığı belir-
tilerek bu alanlarda: dava konusu edilen plan notlarında sırasıyla “4.1.1. Planda be-
lirtilen faaliyetler ve bölgede icra edilecek askeri maksatlı faaliyetler dışında hiçbir 
faaliyete izin verilmez” ve “4.1.2 Doğal yapıyı değiştirici hiçbir faaliyete izin veril-
mez” kuralları yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından rüzgar enerjisine dayalı üre-
tim tesisi kurmak ve üretim faaliyeti göstermek istenilen yerin, Balıkesir İli, Ayva-
lık İlçesi sınırları içinde, 17.950 hektarlık alanda kaldığı, alanın arazi formunun fark-
lılaşması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik çeşitlilik ile sahip olduğu öz-
gün biyotası nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun 30.03.1995 günlü, 95/6717 sayılı kara-
rı ile tabiat parkı olarak belirlenerek Ayvalık Adaları Tabiat Parkı olarak ilan edildi-
ği, 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının Ça-
nakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.08.2003 günlü, 2361 
sayılı kararı ile kimi paftalar ile plan hükümlerinin düzeltilerek uygun görülmesi üze-
rine 12.02.2004 günü onaylandığı ve planın 14.06.2004 ile 14.07.2004 günleri arasın-
da ilan edildiği, uyuşmazlık konusu Tabiat Parkının planlama çalışmalarına 2001 yı-
lında davalı idare tarafından başlanıldığı, plan yapım süreci içerisinde davacının Sis-
tem Kurulum ve Bağlantı Anlaşması yaptığı Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.nin 
06.06.2001 günlü, 1689 sayılı yazı ekinde davalı Bakanlığa gönderdiği Enerji İletim 
Hatları ve Trafo Merkezlerine ilişkin bilgilerin plana işlendiği, ancak anılan idare ta-
rafından gönderilen bilgi paftalarında rüzgar enerjisinden elektrik üretim santraline 
yapılacak bağlantı hattı ya da üretim santrali ile ilgili herhangi bir bilginin yer alma-
dığı, davacı şirket tarafından Alibey Adasında Derviştepe, Alibeytepe, Çömtepe, De-
veboynutepe, Aktepe mevkiilerinde 24 adet türibünün konuşlandırılmak istenildiği, 
bu alanların Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.10.1989 gün-
lü, 795 sayılı kararı ile 1.derece doğal sit olarak ilan edilmiş aynı zamanda 1/25000 
ölçekli planda mutlak koruma alanı içerisinde kaldığı, davacının rüzgar enerji santra-
line ait türibün konulması isteminin Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 16.09.2005 günlü, 1377 sayılı kararı ile reddedildiği, davacı tara-
fından bu karara yapılan itirazın da aynı Kurulun 17.11.2005 günlü, 1576 sayılı kara-
rı ile reddi üzerine bu işlemle birlikte düzenleyici işlemin anılan hükümlerinin dava 
konusu edildiği, 2577 sayılı Yasanın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca her iki işleme 
ayrı ayrı ve ayrı yargı yerlerinde dava açılması yolundaki Bursa 2. İdare Mahkemesi-
nin 04.04.2007 günlü, E:2006/2, K:2006/628 sayılı dilekçe ret kararı üzerine görül-
mekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın dava konusu işlemin hazırlık sürecinde 
ilgili kuruluşu olan Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.nin de görüşü alınarak hazır-
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lanan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının mutlak koruma 
alanına ilişkin olarak planda yer alan ve yukarıda aktarılan ‘notlar’, davacının, Alibey 
Adasının Derviştepe, Alibeytepe, Çömtepe, Deveboynutepe, Aktepe mevkiilerinde 
konuşlandırılmak istediği rüzgar enerji santrali kurulmasına engel oluşturmaktadır.

Esasen davacının başvurusu da Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nca, anılan plan notlarından hareketle reddedilmiştir. Dolayısıyla da-
vacı şirketin rüzgar enerji santralı kurmasına engel oluşturan, anılan plan notlarının 
hukuka uygun olup olmadığından kaynaklanan dava konusu uyuşmazlığın, Ayvalık 
Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının Mutlak Koruma Alanında ener-
ji santralı kurulup kurulamayacağı hususu irdelenerek çözümlenmesi gerekmektedir.

Bu aşamada, davacının Mahkemede görülmekte olan dava ile bu davanın birleş-
tirilmesi yolundaki isteminin ele alınması gerekmektedir.

Bakanlığın düzenleyici işlemi olan plan notlarının iptali istemiyle açılan davanın 
görüm ve çözümü 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24. maddesinin (c) fıkrası uya-
rınca ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’a, Koruma Bölge Kurulu kararının ip-
tali istemiyle açılan davanın ise 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Ver-
gi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca 
idare mahkemesine ait bulunmaktadır.

Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.09.2005 
günlü, 1377 ve 17.11.2005 günlü, 1567 sayılı kararları ile 12.02.2004 gününde onay-
lanan 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı hü-
kümlerinin Mutlak Koruma Alanı başlığı altındaki 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerinin ipta-
li istemiyle Bursa 2.İdare Mahkemesinde açılan davada, 2577 sayılı Yasanın 5.mad-
desinin 1.fıkrası uyarınca her iki işleme ayrı ayrı ve ayrı yargı yerlerinde dava açıl-
ması gerektiği yolundaki 04.04.2007 günlü, E:2006/2, K:2007/628 sayılı dilekçe ret 
kararı üzerine görülmekte olan davanın açılması karşısında, davanın, anılan Yasanın 
38.maddesine göre bağlantılı davalar olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadı-
ğından davacının bu yoldaki istemi yerinde görülmemiştir.

Uyuşmazlığın çözümü açısından davada, 2873 ve 2863 sayılı Yasalar kapsamın-
da iki aşamalı olarak değerlendirme yapılması yoluna gidilmiştir.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2.maddesinde, Tabiat parklarının; bitki 
örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme 
ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, ifade edeceği belirtilmiş; Planlama başlıklı 
4.maddesinin 1.fıkrasında ise: “Bu Kanun hükümlerine göre milli park olarak belir-
lenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaç-
larını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme 
planı, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla, Tarım ve 
Orman Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.” kuralına yer verilmiştir.
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Anılan Yasanın Taşınmazların Tahsisi başlıklı 7.maddesinde: “Milli park, tabi-
at parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıp da, bu Kanunun uygulanma-
sı için gerekli olanlardan; a) Hazineye ait taşınmaz mallar, Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının talebi üzerine, b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Ha-
zine adına tescilini takiben, c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenenler dışın-
da, kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar ve irtifak hak-
ları, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, belirlenecek bede-
lin ödenmesi şartıyla tahsis edilir.” kuralı bulunmakta, Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel-
kişilerine Verilecek İzinleri düzenleyen 8.maddesinde: “Turizm bölge, alan ve mer-
kezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve 
plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tü-
zelkişileri lehine Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığın-
ca izin verilebilir. Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine tesis edi-
lecek intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün tesisler ek-
siksiz olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakan-
lığınca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle doksandokuz seneye kadar 
uzatılabilir. Bu durumda Hazineye devir işlemi bu uzatma sonunda yapılır. Milli park 
ve tabiat parklarının gelişme planları kesinleşmeden bu Kanunda sözü edilen izin ve-
rilemez.”, Petrol ve Madenlerin Aranması ve İşletilmesi İçin İzin Verilmesi başlıklı 
11.maddesinde: “Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları ge-
reğince araştırma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar 
Kurulu kararı ile verilebilir.”, Yasaklanan Faaliyetler başlıklı 14.maddesinde ise: “Bu 
Kanun kapsamına giren yerlerde; a) Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri 
bozulamaz, b) Yaban hayatı tahrip edilemez, c) Bu sahaların özelliklerinin kaybolma-
sına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile top-
rak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapıla-
maz, d) Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma 
yapılamaz, e) Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Baş-
kanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu ya-
rarı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olur-
sa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yer-
leşim sahaları dışında iskan yapılamaz.” kuralları yer almıştır.

Görüldüğü gibi anılan yasal düzenlemede, turizm ile petrol ve maden araması, 
milli savunmayla ilgili ihtiyaçlar dışında milli park ve tabiat parkında tesis kurulabil-
mesi, kamu yararı açısından vazgeçilmezlik ve kesin zorunluluk şartına bağlanmıştır. 
Vazgeçilmezlik ve kesin zorunluluk, olağan dışı durumları ifade etmekte olup, olağan 
şartlarda gerçekleştirilen enerji konulu bir yatırımın, tabiat parkının mutlak koruma 
alanında gerçekleştirilmesinin, kamu yararı açısından vazgeçilmezlik ve kesin zorun-
luluk kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.



250 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                    Aksoylu

Üstelik bu durumu destekleyici düzenlemelerin yer aldığı anılan Yasanın, yasak-
lanan faaliyetler başlıklı 14.maddesi, rüzgar enerjisi santralini yasak kapsamı dışında 
sayılan faaliyetler arasında göstermemektedir.

2873 sayılı Yasa uyarınca yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5. maddesi, 
yönetmeliğin uygulandığı yerlere ilişkin temel ilkeleri belirlemiştir. Bu Temel İlkeler:

“A) Genel olarak; 1- Kanunun 14 üncü maddesi ile yasaklanan faaliyetler yapı-
lamaz. 2- Kaynak değerleri ile koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesinde, ilmi 
ve teknik araştırmalara en geniş ölçüde yer verilir. 3- Kaynakların tabii karakteri-
nin mutlak korunması ve devamlılığı sağlanır. 4- Tabii kaynakların işletilmesi yasak-
tır. 5- Tabii denge ve manzara bütünlüğünü bozacak ve tabii çevrenin bakir karakte-
ri ile bağdaşmayacak hiçbir faaliyete izin verilmez. 6- Bu yerler sadece koruma, yö-
netim, araştırma, ziyaretçi, tanıtım tesis ve hizmetleri ile donatılır; bu tesisler ile kay-
nak amenajmanı ve restorasyon esasları planlarında belirtilir. 7- Kullanma ve yarar-
lanma şartları ve seviyesi idarece belirlenir ve taşıma kapasitesinin dışına çıkılmaz. 
8- Tabii ve kültürel kaynaklara, kaynak değerini bozmayacak, ancak tamamlayıcı ve 
restorasyon amaçlı müdahalelerde bulunulabilir. 9- Tabiatı mutlak koruma zonların-
da, tabii kaynaklar insan etkisi olmaksızın tabii haline bırakılır. 10- Devlet mülkiyeti 
ve yönetimi ile kaynak, manzara, mülkiyet ve yönetim bütünlüğü esastır. Ancak milli 
parklarda devlet mülkiyeti aranmayabilir. 11- Kamulaştırma ve Tahsisler Kanunun 5 
inci ve 6 ncı maddelerine göre yapılır. 12- Planların gerektirdiği her türlü yapı, tesis, 
hizmet ve faaliyetlerin yapılması, yönetilmesi ve işletilmesi Kanunun 12 nci madde-
sine göre düzenlenir.

B) Özel hallerde; 1- Düzenli tarım ve mevcut iskan alanları ile bunları çevrele-
yen kırsal manzara dokusu, kültürel ve tabii kaynakların korunması ve değerlendiril-
mesinde tezat teşkil etmemesi halinde bu arazi kullanımlarının devamlılıklarını temin 
etmek üzere planlarında gerekli hükümler getirilir ve bu hükümlere göre özel mülki-
yet tasarruflarına izin verilebilir. 2- Milli parklar ve tabiat parklarında gerçek ve tü-
zel kişiler lehine verilecek izinlere dair esaslar, bu Yönetmeliğin 22 inci maddesin-
de belirtilmiştir. 3- Üretim, otlatma ve avlanma faaliyetlerine ve kaynakların korun-
ması geliştirilmesi ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetlere, Kanunun 13 üncü 
maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ve mutlak koruma zonları dışında izin verile-
bilir. 4- Kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir mecburiyet doğması halinde, 
planda yer almayan herhangi bir yatırım projesinin uygulanmasına, projenin çevreye 
yapacağı tesir etüd edilerek, çevre ve kaynak koruma politikalarıyla kabul edilemez 
bir tezat teşkil etmeyeceğinin tespit edilmesi halinde, planda gerekli değişiklikler ya-
pıldıktan sonra Bakanlıkça izin verilebilir.” yolundadır.

Yönetmelikte sayılan bu ilkeler, yasanın öngördüğü hedeflerin tabiat parkı ala-
nında yaşama geçiriliş biçimini göstermekte ve bu alanda yapılacak planların taşıma-
sı gereken temel unsurları içermektedir.



251

Tabiat parkı olarak belirlenen yerlerin önem ve özellikleri göz önünde bulun-
durularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştir-
me ve işletilmelerini kapsayan gelişme planlarının yapılması yasa gereğidir. Kulla-
nılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve ulusal bir değer taşı-
yan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın özelliklerinin de dikkate alınması suretiyle ko-
ruma ve kullanma koşullarının ana çerçevesi uzun devreli gelişme planı ile belirlen-
miş bulunmaktadır.

Dava konusu edilen plan notları ile mutlak koruma alanına ilişkin olarak getiri-
len yasaklamalar yukarıda aktarılan çerçevede irdelendiğinde, mutlak koruma alan-
larının 2873 sayılı Yasa ve yönetmeliğin ilkelerini gösterdiği şekilde, planda belirti-
len faaliyetler ve bölgede icra edilecek askeri maksatlı faaliyetler dışında doğal yapı-
yı değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmemesi yolundaki kurallarında hukuka aykırı 
bir yön bulunmamaktadır.

Dava konusu edilen plan notları; 2873 sayılı Yasanın 14.maddesinin e) bendi ile 
Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5.maddesinin B) fıkrasının dördüncü bendi uyarınca 
değerlendirildiğinde, 1995 yılında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ilan edildikten son-
ra 2001 yılında bu Parkın planlama çalışmalarının başlatıldığı, alana yönelik olarak 
analitik etüd ve sentez çalışmaları yapılarak bu çalışmaların ışığında yapılan değer-
lendirmeler sonucu belirlenen sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla plan kararla-
rının ilgili Bakanlıkların uygun görüşleri de alınarak geliştirildiği, uyuşmazlık konu-
su alanın Bölge-1 Mutlak Koruma Alanı olarak tanımlandığı, bu alanın aynı zaman-
da 1.derece doğal sit ve orman alanı olduğu, özgün doğal-görsel peyzaj özelliklerinin 
korunması için gerekli önlemlerin alınması yolundaki değerlendirmelere dayalı pla-
nın ana hedeflerini gerçekleştirmek üzere dava konusu plan notlarının da aralarında 
yer aldığı plan kararlarının Yasa ve Yönetmelikle getirilen ilkelerin yaşama geçiril-
mesine dönük olarak getirilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, olağan dönemde gerçekleşebilecek olan yatırım projeleri arasın-
da yer alan rüzgar enerjisi santrallerine ait tesislerin, ancak olağan dışı, “kamu yara-
rı açısından vazgeçilmez ve kesin bir mecburiyet doğması” halleri kapsamında, uyuş-
mazlığa konu edilen tabiat parkının mutlak koruma alanında gerçekleştirilebilecek 
bir faaliyet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, davacının dosyaya sunmuş olduğu Yenilenebilir Kaynak Olarak 
Rüzgar Enerjisinin Elektrik Üretiminde Kullanımına İlişkin Analiz Raporunda, 2020 
yılı Enerji Kaynak Projeksiyonunda tüketim talebinin (520,0 GW h/yıl) %6’sını (31,3 
GW h/yıl) rüzgar enerjisinin karşılayacağı, Alibey Adası RES Projesinin ise 30 MW 
(Megavat) (1GW=1000MW) olacağı öngörülmektedir. Uyuşmazlık konusu yatırımın 
üreteceği elektrik enerjisi öngörüsü, yaratacağı diğer etkilerle birlikte ele alınması 
halinde dahi, ‘kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir mecburiyet’ kapsamın-
da olağan dışı bir büyüklüğü ifade açısından yeterli bulunmamaktadır.
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Uyuşmazlığın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgi-
li mevzuatı yönünden irdelenmesi aşamasına gelince;

2863 sayılı Yasanın 2.maddesinde “Tabiat Varlıkları”, jeolojik devirlere, tarih 
öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri 
bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan de-
ğerlerdir, “Koruma” ve “Korunma”; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafa-
za, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlık-
larında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleridir, “Korunma Alanı” ise, 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korun-
malarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alanlardır şeklinde tanımlanmıştır.

Sözü edilen Yasanın Koruma Alanı ile Karar Alma Yetkisi başlıklı 8.maddesin-
de: “Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkla-
rının korunma alanlarının tespiti ve bu alanlar içinde inşaat ve tesisat yapılıp yapıla-
mayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir. Koruma Kurul-
larının kararına 61 inci maddenin ikinci fıkrasına göre itiraz edilebilir.” kuralına yer 
verilmiştir.

2863 sayılı bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve 
tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak 
üzere Yasanın 51. maddenin 1.fıkrasına göre Yüksek Kurul ile Bölge Kurulları ku-
rulmuş ve yetkili kılınmıştır.

Rüzgar Enerji Santralleri konulu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 20.07.2001 günlü, 688 sayılı İlke Kararında: “Dünyada çevreyi olumsuz 
etkilemeyecek kaynaklardan yararlanmanın küresel ölçekte çevrenin korunabilmesi 
için giderek önem kazandığı bir süreçte, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rüzgar 
enerjisi santrallerinin yapımının prensip olarak uygun görüldüğüne, genelde destek-
lenmesi ve özendirilmesi politikası kapsamında; Doğal sit alanlarında, rüzgar enerjisi 
santralleri yapılacak yerlerin özellikleri ve konumları, alana ilişkin daha önce alınmış 
koruma kurulu kararları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları görüşleri, gözönüne alına-
rak koruma kurullarınca değerlendirilebileceği” öngörülmüştür.

Uyuşmazlığa konu planlama alanının, aynı zamanda daha önce 1.derece doğal sit 
olarak belirlenmiş olması nedeniyle plan onay sürecinde yetkili Koruma Kurulu’nun 
plan ve plan notlarında düzeltme içeren uygun görüşünün alınarak anılan plan ve 
plan notlarının onaylandığı, Koruma Kurulunca bu alanlarda gösterebilecek faaliyet-
ler arasında rüzgar enerjisi santrallerine olanak tanıyacak bir düzenlemeye yer ve-
rilmediği gibi, davacı tarafından rüzgar enerjisi santralleri yapılmak istenilen yerle-
re ilişkin olarak yapılan başvurunun da yukarıda anılan 688 sayılı İlke Kararına göre 
1.derece doğal sit alanına ait özellikler ve konumlar değerlendirilmek ve 1/25.000 öl-
çekli planda mutlak koruma alanında kalması ve buna ilişkin bağlayıcı hükümler uya-
rınca reddedildiği görülmektedir.
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Olayda, 2863 sayılı Yasa kapsamında Koruma Kurulunca uygun görülmesi üze-
rine onaylanan dava konusu plan ve plana ait hükümlerin Koruma Kurulunu da bağ-
layıcı hukuksal bir belge niteliği kazandığı, bu plan hükümlerine göre mutlak koru-
ma alanlarında yapılmasına olanak bulunmayan rüzgar enerjisi santrallerinin yeni bir 
Kurul kararı ile planda değişiklik anlam ve sonucu içerecek şekilde kabul edilmesinin 
hukuken mümkün olmadığı, 1.derece doğal sit ve mutlak koruma alanında düzenleyi-
ci işlemle öngörülen yasaklamalarda bu yönüyle de hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlemden sonra yürürlüğe giren 5346 sayılı Yasa hükümlerinin 
olayda uygulanmasına olanak bulunmadığından davacının bu yöndeki iddialarının 
hukuken kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde 
bırakılmasına, artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine, 27.02.2009 gü-
nünde gerekçede ve esasta oyçokluğuyla karar verildi.

 (X) KARŞI OY : Dava, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 12.02.2004 gününde 
onaylanan 1/25.000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Pla-
nı hükümlerinin Mutlak Koruma Alanı başlığı altındaki 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerinin 
iptali istemiyle açılmıştır.

Uyuşmazlık, I.derece doğal sit olarak ilan edilen ve 1/25.000 ölçekli planda mut-
lak koruma alanı içerisinde kalan alanda, davacının rüzgar enerji santraline ait tü-
ribün konulması isteminin Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 16.09.2005 günlü, 1377 sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine doğmuştur.

Dava konusu plan notları 2873 sayılı Yasanın 14.maddesi hükmüne uygun ola-
rak hazırlanmış olduğundan, bu notların iptali istemiyle açılan davanın hukuki daya-
nağı bulunmamaktadır.

Ancak, uyuşmazlık konusu alanda yapılmak istenilen rüzgar enerjisi santralinin, 
anılan Yasanın 14.maddenin e) fıkrası kapsamında, “kamu yararı açısından vazgeçil-
mez ve kesin zorunluluk” taşıyıp taşımadığı konusunun bu dava kapsamında değer-
lendirilemeyeceği görüşüyle davanın reddi yolundaki karara bu gerekçeyle karşıyım.

 (XX) KARŞI OY : Uyuşmazlık, birinci derece doğal sit ve aynı zamanda tabi-
at parkı mutlak koruma alanında kalan yerlerde, rüzgar enerjisi santralinin kurulma-
sının, bu alanın niteliklerinde değişikliğe yol açıp açmayacağı, dolayısıyla plan notu 
ile kısıtlama getirilip getirilemeyeceği noktasından kaynaklanmaktadır.

Rüzgar enerjisi santrali kurulmak istenilen yer 2863 sayılı Yasa uyarınca ilan 
edilen birinci derece doğal sit ve 2873 sayılı Yasa uyarınca belirlenen tabiat parkı ala-
nında kalmakta olup, söz konusu bölge, planda da tabiat parkın mutlak koruma ala-
nı olarak belirlenmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 20.07.2001 günlü, 
688 sayılı İlke Kararı ile Rüzgar Enerji Santralleri konusunda düzenleme getirilmiş-
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tir. İlke Kararı: Dünyada çevreyi olumsuz etkilemeyecek kaynaklardan yararlanma-
nın küresel ölçekte çevrenin korunabilmesi için giderek önem kazandığı bir süreçte, 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rüzgar enerjisi santrallerinin yapımının prensip 
olarak uygun görüldüğüne, genelde desteklenmesi ve özendirilmesi politikası kapsa-
mında; doğal sit alanlarında, rüzgar enerjisi santralleri yapılacak yerlerin özellikle-
ri ve konumları, alana ilişkin daha önce alınmış koruma kurulu kararları, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları görüşleri, göz önüne alınarak koruma kurullarınca değerlendi-
rilebileceğini öngörmüştür.

2863 sayılı Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılan İlke Kararları, 2873 sayılı Yasa 
ile bu Yasa uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarın-
ca, bu faaliyetin plan notuna yansıtılması durumunda, bu alanların önem ve özellik-
leri de gözetildiğinde, plan açısından sakınca yaratıp yaratmayacağı, başka bir anla-
tımla, gelecek kuşaklara aktarılacak bir değer olarak bu alanın, sürdürülebilir ekolo-
jik denge açısından rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminden ne yönde etkileneceğinin 
belirlenmesi ancak yerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çı-
kacağından, davanın esasının, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasından sonra alı-
nacak bilirkişi raporu da değerlendirilerek karara bağlanması gerekeceği oyuyla ka-
rara karşıyız.
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Askeri Disiplin Amirinin Hürriyeti Kısıtlayıcı 
Ceza Verme Yetkisinin Anayasa Hukuku 

Bakımından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR*

Giriş

Askeri Disiplin Amirinin maiyetindeki askeri personele hürriyeti kısıtla-
yıcı ceza verebilme yetkisi; diğer kamu personeline uygulanan disiplin rejim-
leri ile karşılaştırıldığında oldukça özgün bir düzenleme olarak tanımlanabi-
lir. Silahlı Kuvvetler’in toplumumuz bakımından önemi yadsınamayacak işle-
vi ve bu işlevin yerine getirilmesi bakımından disipline verilen önemle açıkla-
nabilecek bu sıra dışı yetkilendirme, doğrudan kişi güvenliği ve hürriyeti hak-
kı ile bağlantılıdır. Günümüzde farklı ulusüstü yargı organlarının bu konuya 
ilişkin standartları ve ilkeleri belirleyen kararları birbiriyle paralellik gösterir-
ken, başta 1982 Anayasası olmak üzere ulusal mevzuata yansıyan yaklaşım 
farklı bir algıyı ortaya koymaktadır. Türkiye’nin imzalamış olduğu insan hak-
ları sözleşmeleri ile iç hukukun çatıştığı bu konuda ciddi anayasal problemler 
ortaya çıkmaktadır. Yeni bir anayasa yapımının eğişinde olduğumuz bu gün-
lerde, konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapılmasına yönelik bir ihtiyaç ken-
disini göstermektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak, söz konusu yetkilendirmenin gerekçesini açık-
layabilmek adına; disiplin kavramının silahlı kuvvetler bakımından önemi ve 
disiplin amirinin süreç bakımından sahip olduğu kritik rol anlatılacaktır. Bu 
bağlamda amire yüklenen sorumlululuğun gereği olarak öngörülen hürriyeti 
kısıtlayıcı ceza verme yetkisi ve yetkinin kapsamı incelenecektir. İkinci baş-
lık altında, bu yetkinin anayasal dayanakları ve askeri disiplin hukukuna iliş-
kin Anayasa’nın kabul ettiği kendine özgü rejimin unsurları ortaya konularak 

*  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.



256 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                     Güngör

değerlendirilecektir. Bir sonraki başlıkta ise; Türkiye’nin artık iç hukukunun 
birer parçaları olan Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 
ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin konuya ilişkin düzenlemeleri ve bu 
sözleşmelerin yargısal nitelikteki organları olan BM İnsan Hakları Komitesi 
ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ele alınacaktır. Son olarak 
da, Anayasa’nın 90/4. maddesi bakımından değerlendirmede bulunulacaktır.

I- Askeri Disiplin Hukukuna Göre Disiplin Kavramı, Disiplin 
 Amirinin Sorumluluğu ve Ceza Verme Yetkisinin Kapsamı

Silahlı Kuvvetler bakımından kurum içerisinde disiplinin sağlanması ve 
muhafazasının taşıdığı önem, konuya ilişkin askeri mevzuata açık bir biçim-
de yansımıştır. İç Hizmet Kanunu (İç Hz. K.)  ve Yönetmeliği’nin (İç Hz. Y.)  
ilk maddelerinin disiplin bahsine ayrılması ve de yine söz konusu düzenleyi-
ci işlemlerin pek çok maddesinde disipline ilişkin doğrudan ve dolaylı yolla-
maların yapılması, düzenlemelerin içeriği henüz değerlendirilmeden, bu kav-
ramın kurum bakımından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Disipli-
ne içerik olarak verilen önem ise herhalde en açık biçimde; İç Hz. K. madde 
13’deki Silahlı Kuvvetler’in ana fonksiyonu olan askerlik hizmetinin temeli-
ni “disiplin”in oluşturduğuna ilişkin düzenlemedir. 

Silahlı Kuvvetler’de disipline neden bu ölçüde önem verildiğinin gerek-
çesi mevzuatla kuruma yüklenen vazifelerden anlaşılabilir. İç Hz. K. madde 
35’e göre Silahlı Kuvvetler’in yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak mükellefiyetinin yanı sıra,  İç Hz. 
Y. madde 1’e göre de yurdun ve milletin saadet ve selametini ve istikbalini 
temin etmek görevleri vardır. Önemi hiçbir şekilde inkar edilemeyecek olan 
bu vazifelerin askerlik mesleği dâhilinde gereği gibi yerine getirilebilmesi de 
İç Hz. Y. madde 1’e göre ancak disiplini mükemmel olan Silahlı Kuvvetler-
le mümkündür.1  

1 Nitekim Anayasa Mahkememiz de bir kararında benzer bir yorumda bulunmuştur: “Her 
kurumun, iyi işleyebilmesi için konulması ve korunması gereken vazgeçilmez ilkeleri, 
kuralları vardır. Silahlı Kuvvetler’de, söz konusu ilke ve kuralların başında, hiç kuşkusuz 
“disiplin” gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanunu, askerliği “Türk Vatanını, is-
tiklal ve Cumhuriyetini korumak için, harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümü” ola-
rak tanımlıyor. Bu çok ağır görevin başarıyla yerine getirilmesi, askerlik görevinin ciddi-
yet ve önemiyle orantılı ağırlıkta yöntem ve önlemleri gerektirir... Disiplin, Silahlı Kuv-
vetlerin “olmazsa olmaz” koşuludur. Yukarıdan aşağı otorite, aşağıdan yukarı itaat esası-
na dayanır. Bunun için, askerî kurum ve kuruluşların kendine özgü ve çok güçlü bir bü-
tünlük oluşturma zorunlulukları vardır.” Bkz. Any.Mah.11.12.1990, Esas No: 1989/17, 
Karar No: 1990/33, R.G. Tarih-Sayı :15.06.1991-20902.
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Görüldüğü üzere disiplin kavramı, diğer idari müesseselerden farklı ola-
rak sadece bir iç düzen meselesi olarak görülmemekte; yürütülen hizmetin ni-
teliği ve Silahlı Kuvvetlere yüklenilen fonksiyonlar dikkate alındığında, disip-
linin bozulması ile devlet ve milletin bekası arasında doğrudan bağlantı ku-
rulabilmektedir. İşte bu nedenle Anayasa Mahkeme’ne göre de Silahlı Kuv-
vetler bakımından disiplinin sağlanması için özel düzenlemelere ihtiyaç du-
yulması normaldir.2 Nitekim askeri disipline ilişkin bu algı ileride ifade edi-
lecek olan farklılıkların ya da kendine özgü düzenlemelerin temel dayanağı-
nı oluşturmaktadır.3

Anayasa Mahkemesi tarafından da özel düzenlemelerle korunması gerek-
tiği düşünülen disiplinin tanımı İç Hz. K. madde 13’de şu şekilde ifade edil-
mektedir; kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astın ve üstü-
nün hukukuna riayet. Bu tanım esas olarak Türk idaresinin temel niteliklerin-
den olan iki prensibi akla getirmektedir. Kanunlara ve nizamlara itaat huku-
ka bağlı idareyi; amirlere itaat ve de astın ve üstün hukukuna riayet ise hiye-
rarşiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda kurallar çerçevesinde Silahlı Kuvvet-
ler mensuplarının bir taraftan hiyerarşik olarak üste koşulsuz itaat etmesi ge-

2 “Anayasa’nın 145. maddesinde “askerlik hizmetinin gerekleri” ne ayrıca yer verilmiş 
bulunması, askerliğe ilişkin yerleşmiş gelenek ve göreneklerin ve bu suretle kurulmuş 
olan düzenin bozulmadan korunması amacının bir sonucudur. Durum bu olunca, askerli-
ğe ilişkin düzenlemelerde, elbetteki kimi değişik yönler ve tutumlar bulunacaktır. Her ku-
rumun, iyi işleyebilmesi için konulması ve korunması gereken vazgeçilmez ilkeleri, kural-
ları vardır. Silahlı Kuvvetler’de, söz konusu ilke ve kuralların başında, hiç kuşkusuz “di-
siplin” gelir… disiplinin korunması ve sürdürülmesi konusunda özel yasa ve nizamlarla 
cezaî ve idarî önlemler alınır. İtaat hissini tehdit eder her tür görünüm, söz, yazı, eylem 
ve davranış cezaî yaptırımlarla yasaklanır. Disipline aykırı gördüğü durumlara karışma-
ya ve emir vermeye her üst yetkili ve görevli kılınmıştır.” Bkz. Any.Mah.11.12.1990, Esas 
No: 1989/17, Karar No: 1990/33, R.G. Tarih-Sayı :15.06.1991-20902.

3 Disipline ilişkin kurallar sadece silahlı kuvvetler özgü değildir. Hatta diğer kamu görev-
lilerinin uyması gereken disiplin kurallarının yanı sıra yarı kamusal ya da   özel teşekkül-
lerde personelin uyması gereken disiplin kuralları mevcuttur. O. SANCAKTAR; Disiplin 
Yaptırımı olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetim, Yetkin Yayınla-
rı, Ankara, 2001, sf.119. Çünkü temelde disiplin kuralları ile korunmak istenen esas de-
ğer kısmi bir sosyal grubun temel düzenidir. Örneğin memurlarla ilgili disiplin kuralla-
rı meslek disiplinini sağlama, meslek çıkarlarını koruma ve meslek düzenine aykırı dav-
ranışları önleme amacını taşımaktadır. K.İÇEL-S.DONAY: Ceza Hukuku, Filiz Kitapevi, 
İstanbul, 1993, sf. 35. Bu noktada yukarıda ifade edilmek istenen farklılık, silahlı kuvvet-
ler mensupları için öngörülen kurallar ile diğer kamu görevlileri bakımından kabul edilen 
disiplin kuralları arasındadır. 
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rekmekte, diğer taraftan da astlarının hem üstlerine hem de kanun ve nizamla-
ra itaat etmesini sağlaması yani disiplini koruması gerekmektedir. Dolayısıy-
la disiplinin sağlanması ve muhafazası bakımından ast ile üst arasındaki iliş-
kinin Silahlı Kuvvetler bakımından hayati öneme sahip olduğu söylenebilir.

Üstün maiyetindeki askeri şahıslar arasında disiplini korunması bir görev 
olarak kabul edilmekte ve bu sorumluluğunu yerine getirirken disiplin ami-
ri sıfatı ile hareket etmektedir.4 Disiplinin bozulduğunu veya gevşediğini se-
zen her amirin söz konusu durumun maddi ve manevi nedenlerini araştırarak 
gidermek ve disiplinin korunması için icabında kanun ve nizamlar dairesinde 
her türlü tedbirleri almağa ve yetkilerini tamamıyla kullanarak disiplini sağla-
mağa mecbur olduğu açık bir biçimde İç Hz. Y. madde 3’de dile getirilmiştir. 
Dolayısıyla disiplinin tekrar sağlanması amirin sorumluluğunda olup, bu sü-
recin seyrini de kendisi belirlemektedir. Olaydan haberdar olmasıyla birlikte 
vakayı nitelendirerek; meseleyi askeri mahkemeye ya da disiplin mahkemesi-
ne taşıması veya eğer kendi yetki alanında ise disiplini bozan askeri şahsa biz-
zat ceza vermesi gerekmektedir.

Mevzuatta ve mahkeme kararlarında disiplinin ne ölçüde Silahlı Kuvvet-
ler bakımından önemli olduğu çok net bir biçimde ifade edilmektedir. Disip-
linin muhafazası ve bozulduğu anda en kısa sürede tekrar sağlanması açısın-
dan da en kritik rol disiplin amirlerine düşmektedir ve bu konuda doğrudan 
sorumluluğu vardır. Amirin disiplinin tekrar sağlanması için yasa ile kendisi-
ne sunulan imkanlardan bu çalışmanın konusunu oluşturması nedeniyle; sade-
ce doğrudan ceza verme yetkisinin kapsamı ele alınacaktır.

Askeri disiplin amirinin doğrudan ceza verebileceği eylemler Askeri Ceza 
Kanunu’nun 162. maddesinde üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlardan 
ilki Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan kabahatlerdir. Askeri Ceza Kanunu’nun 
18. maddesine göre, bu kanunda yazılı olan bir ceza ancak bir mahkemenin 
kararıyla infaz olunabilir. Fakat aynı maddenin devamında; iki bent halinde 
bu kuralın istisnaları tek tek sayılmıştır. Buna göre kanunun 82, 96 ve 136’ncı 
maddelerinin 1 numaralı ve 93, 116, 117, 150’nci maddelerinin 2 numaralı 
fıkralarında ve de 68, 83, 108, 130, 137, 145’inci maddelerde yazılı kısa hapis 
cezalarının disiplin cezalarıyla mücazatı mümkündür. Daha açık bir ifade ile 
yukarıda sayılan suçlar bakımından amirlerin suçluyu mahkemeye sevk etme-
den eylemin niteliği ile ilgili bir değerlendirmede bulunarak, doğrudan doğ-

4 İ.POLATCAN; Notlu-Açıklamalı-İçtihatlı Askeri Ceza Kanunu, Bayrak Matbaacılık ve 
Yayımcılık Ltd.td., İstanbul, 2008, sf.27.
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ruya cezalandırabilmesi mümkündür. Fakat yasada yapılan değişiklikle sayı-
lan ve kabahat olarak nitelendirilen eylemlerin büyük bir kısmı 477 Sayılı Di-
siplin Mahkemeleri Kanunu’nun kapsamına alınarak birer disiplin suçu hali-
ne getirilmiştir.

Disiplin amirinin doğrudan ceza verebileceği ikinci tür eylemler ise 477 
Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve 
Cezaları Hakkındaki Kanun’un (Dis. Mah. K.) 47-61’inci maddeleri arasında 
yer alan disiplin suçlarıdır. Disiplin amiri bu suçlardan birinin maiyetindeki 
askeri şahıslar tarafından işlendiğini öğrendiğinde kanuna göre önünde iki se-
çenek vardır. Dis. Mah. K. madde 14’e göre eğer disiplin amiri bizzat kendisi 
cezalandırmayı uygun görmez ise suçluluk sebeplerini ve suç delillerini kap-
sayan bir vaka raporu düzenleyip bunu silsile yolu ile nezdinde disiplin mah-
kemesi kurulan komutan veya askeri kurum amirine en geç üç gün içinde gön-
dermesi gerekmektedir. Dolayısıyla amir isterse kendisi bizzat ceza verebilir, 
eğer kendisinin ceza vermesini uygun bulmazsa meseleyi disiplin mahkeme-
sine havale edebilir.5

“Disiplin tecavüzleri” disiplin amirinin doğrudan doğruya cezalandırabi-
leceği son eylem grubudur. Askeri Ceza Kanunu’nun 162. maddesine göre di-
siplin tecavüzü “Askeri terbiyeyi, disiplini bozan ve hiçbir ceza maddelerine 
uymayan fiiller ve tekasüllerdir”. Yine aynı maddeye göre disiplin tecavüzü 
söz konusu olduğunda bu fiilleri işleyenler amirleri tarafından yetkileri çerçe-
vesinde cezalandırılabilirler. Başka bir ifade ile kanun ile disiplin suçu sayı-
lan eylemler dışında amir eğer bir eylemin askeri terbiyeyi, disiplini bozdu-
ğu kanaatine varmışsa ilgili personele ceza verme yetkisine sahiptir. Dolayı-
sıyla kanun koyucu hangi hallerin disiplin tecavüzü oluşturacağına ilişkin tü-

5 Amirin bizzat kendisinin ceza vermeyi uygun bulmamasının farklı gerekçeleri olabilir. 
Amir genellikle hukuk mesleğinden olmadığı için eylemin askeri mahkemenin mi yok-
sa disiplin mahkemesin mi görev alanına girdiğini bilemeyebilir. Askeri ceza mahkeme-
sinin görev alanına giren bir suçun sevk edilmemesi ise başlı başına bir suç oluşturaca-
ğından amirin bizzat cezalandırma yoluna gitmemesi mümkündür. Bir başka ihtimal ise 
bir disiplin suçu oluşup olmadığı konusunda emin olamaması düşüncesine dayanabilir. 
Dolayısıyla şüphelinin yargılanması yoluna gidilip bu konuda disiplin mahkemesinin ka-
rar vermesi amire göre daha uygun olabilir. Bu konuda akla gelen son ihtimal ise olayın 
niteliğine göre mahkemenin verebileceği cezanın çok daha etkili olabileceği düşüncesi 
yer alabilir. Örneğin amirin hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza vermesi durumda ceza süresi as-
kerlik hizmetinden sayılmaktadır. Halbuki eğer disiplin mahkemesi aynı cezayı verecek 
olursa infaz müddetince geçen süre askerlik hizmetinden sayılmamakta, başka bir ifade 
ile askerlik süresi uzamaktadır. 
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ketici bir liste vermeksizin amire kişisel bakış açısına göre ceza verme yetki-
sini tanımıştır. Ancak amirin bir eylemi disiplin tecavüzü olarak görmesi di-
siplin suçları ve kabahatlerden farklı olarak mutlaka o eylem ile ilgili bir yap-
tırımda bulunma ya da ilgili mekanizmaları harekete geçirme zorunluluğunu 
ortaya çıkarmamaktadır. Ceza verme yetkisine sahip olan kişi bu konuda tam 
bir takdir hakkına sahiptir.

Disiplin tecavüzünü örnekler ile ifade etmeye çalışan yazarlar kılık kıya-
fetin bozuk olmasını, mesaiye geç gelinmesini, verilen görevi layıkıyla yap-
mamayı ya da basit saygısızlığı bu kavram içerisinde değerlendirmektedirler.6 
Fakat kanunda diğer kamu görevlileri bakımından kabul edilen benzer dü-
zenlemelerden farklı olarak disiplinsiz hareketlere örnek olabilecek eylemler 
açıkça ifade edilmediğinden, neyin disiplin tecavüzü olacağına ilişkin herhan-
gi bir kıstas belirlenebilmesi mümkün değildir.7 Dolayısıyla disiplin amirinin 
eylemi disiplin tecavüzü olarak nitelendirmesi bakımından tam bir takdir yet-
kisine sahip olduğu söylenebilir. 

Askeri disiplin hukukunda amirin kendi başına verebileceği cezalar, di-
siplin hukukuna özgü olarak kabul edilen uyarı, aylık kesilmesi gibi yaptı-
rımların yanı sıra askeriyeye özgü rütbenin geri alınması, izinsizlik, sıra hari-
ci hizmet ve göz hapsi cezalarını içermektedir.8 Fakat bu yaptırımların dışında 

6 İ.POLATCAN; sf. 482.
7 Örneğin Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde önce disiplin cezası gerektiren 

eylemler sıralanmış, daha sonra nitelikleri ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bu-
lunanlara da aynı neviden disiplin cezası verileceği ifade edilmiştir. Fakat bu düzenleme 
de dahi ceza vermeye yetkili olan makam yine kanundan aldığı davranış örneklerini tes-
pit ederek kanundaki disiplin cezasına hükmedebilecektir. Y.YAYLA; İdare Hukuku, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2009, sf. 287.

8 Bunların dışında 2000 yılında yapılan değişikliğe kadar “Katıksız Hapis” uygulanabil-
mekteydi. Askeri Ceza Kanunu’nun yürürlükten kaldırılan 26. Maddesinde katıksız ha-
pis “mahkûma bir katı minder ve gıda olarak yalnız su ve istihkak miktarı kesmek veril-
mek ve tütün ve saire verilmemek suretiyle tenfiz olunur. Bu mahkûmiyetler hapsin dör-
düncü, sekizinci, on ikinci günleriyle bundan sonra mahkûmiyet müddetince her üç gün-
de bir kaldırılır.” şeklinde cezanın infaz biçimi tarif edilmekteydi. 1965 tarihli bir kara-
rında Anayasa Mahkemesi, kendisine “Katıksız Hapis Cezası”nın anayasaya aykırı ol-
duğu iddiasını redederken ileri sürmüş olduğu ilginç gerekçelerden bir tanesi şu şekilde-
dir:”…Her ceza, cezalıya bir acı getirir. Bu, daha çok bir takım yoksunlukların sonucu-
dur. Cezanın konulmasında ve uygulanmasında daima böyle bir erek kendini hissettirir. 
Ancak acının mâkul, insani bir sınırı aşmaması, eziyet ve işkence niteliğine varmaması 
şarttır… Nihayet halkının büyük çoğunluğunun, ne yazık ki başlıca gıdasını ekmek teş-
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niteliği itibariyle diğerlerinden çok daha ağır bir ceza olan “Oda Hapsi” ce-
zası da amirler tarafından verilebilmektedir. Askeri Ceza Kanunu’nun 24 ve 
25. maddelerine göre oda hapsi cezası şu şekilde tatbik olunmaktadır; “Subay, 
astsubay, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli dev-
let memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; mümkün olduğu takdirde 
cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler, emir veremezler, ge-
nel hizmet yapamazlar, askeri öğrenciler, oda hapsi cezasını belirli hapis oda-
larında topluca geçirirler. Hapis odalarının kapısında bir nöbetçi bulundu-
rulur… Onbaşı ve erler ağır askeri hizmetlerde kullanılabilirler.” Yaptırımın 
tatbikine ilişkin kanunun yaptığı izahattan anlaşılacağı üzere oda hapsi ceza-
sında kişi kapısında nöbetçi bulundurulmak üzere bir odaya hapsedilmekte ve 
fiilen özgürlüğü kısıtlanmaktadır.9 

Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesinde oda hapsi cezalarının üst had-
leri de belirlenmiştir. Verilebilecek olan cezanın ağırlığı cezayı verecek olan 
amirin rütbesine göre belirlenmektedir. Kısaca cezanın azami haddi rütbe bü-

kil eden bir ülkede bir cezalının üç gün yalnız bu gıda ile yetinmek zorunda bırakılması-
nı eziyet ve işkence saymak gerçekçi bir görüş ve anlayış olamaz. Ahlâkça çeşitli kimse-
leri içinde barındırmak zorunda bulunan asker ocağından, bir takım ağır askerlik hiz-
metlerinden sıyrılabilmek için hapse girme yollarını arayacakların ve oda hapsini nimet 
sayacakların çıkabileceğini ve bu gibileri ancak katıksız hapsin yola getirebileceğini de 
ayrıca gözönünde tutmak gerekir.” Any.Mah. 27.12.1965 Esas no: 1963/57, Karar no: 
1965/65, R.G. Tarih/sayı: 6.2.1967/12520

9 Askeri Ceza Kanunu’nun 169. Maddesi aynı cezanın hiyerşik olarak üst olan askeri şa-
hıs tarafından emri altında olmayanlara verebilmesine de imkan tanımaktadır. Bu durum-
da kanuna göre uygulanan disiplin tedbirinin adı “tutuklama” şeklinde ifade edilmek-
tedir. 1961 Anayasası döneminde bahsi geçen tutuklama işleminin anayasaya aykırılığı 
ileri sürülmüş fakat mahkeme şu gerekçe ile bu iddiayı reddetmiştir; “askerlik disiplini-
ni bozan bir olayda, üstlerin emirleri altında bulunmayanlara doğrudan doğruya disip-
lin cezası vermeye yetkili olmayışlarından doğabilecek sakıncaları gidermektedir. Mad-
denin işleyebilmesi için disiplinin sağlanmasının gerekli oluşu ve müdahalede böyle bir 
maksadın güdülüşü şarttır. “Disiplinin sağlanması için” deyimi hükmün ereğini ve kap-
samını açıkça ve kesinlikle çizer. Bu, disiplini bozan eyleme, olayı gören bir üstün el koy-
ması, eylemi durdurması ve disiplini yeniden kurması demektir; disiplin hukuku kapsa-
mına giren bir davranıştır. Anayasa’nın 30. maddesinde kabul edilen kavramı içinde tu-
tuklama ve yakalama ile hiç bir ilişkisi yoktur. Yine Anayasa’nın 14. maddesinin 2. fık-
rasındaki kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti ile ilgili kurala gelince askerî disiplin huku-
ku alanında bu kuralın 118. maddenin son fıkrası hükmü ile yumuşatılmış olduğunu ka-
bul etmek gerekir.” Aym.Mah. 28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. 
Tarih-Sayı:15.06.1991-20902.
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yüdükçe yükselmekte, rütbe küçüldükçe de alçalmaktadır. Örneğin bir orge-
neral amir sıfatı ile 28 güne kadar hapis cezası verebilirken, binbaşı ya da yar-
bay rütbesindeki bir asker 14 güne kadar hapis cezası verebilmektedir. Dola-
yısıyla cezanın ağırlığı eylemin ağırlığına bağlı olmaksızın sadece ceza verme 
yetkisine sahip amirin rütbesinin büyüklüğüne göre değişmektedir. 

Cezanın ağırlığını ve hatta varlığını etkileyen bir başka durum ise cezayı 
alacak olan kişinin rütbesidir. 171. maddede yer alan cetvele ilişik not kısmı-
nın 1. bölümünde albayların yarbaylara, tuğgeneral ve tuğamiraller ile tümge-
neral ve tümamirallerin albaylara, milli savunma bakanı, mareşal, büyük ami-
ral, oramiral ve orgeneral ile korgeneral ve koramirallerin, tuğgeneral ve tu-
ğamiral ile tuğgeneral ve tuğamirallere sadece uyarı cezası verilebileceği ön-
görülmektedir. Başka bir ifade ile maddede rütbeleri belirtilen askerler bakı-
mından verilebilecek disiplin cezaları sadece uyarı ile sınırlı olmaktadır. Ör-
neğin bir tuğgeneral ile bir binbaşı iştirak halinde bir disiplin suçu işlemele-
ri durumda disiplin amirleri tuğgeneral rütbesindeki askere sadece uyarı ceza-
sı verebilirken, binbaşı için cezayı verecek olan amirin rütbesine göre 28 gün 
oda hapsi cezası öngörebilir. 

Disiplinin muhafazası ve bozulduğu zaman tekrar sağlanması bakımından 
daha önce de ifade edildiği üzere disiplin amirinin sistem içerisindeki önemi 
büyüktür. Nitekim kendisine tanınan yetkiler de bu önemi pekiştirecek nite-
liktedir. Disiplin amirinin olayı nitelendirmesi neticesinde özelikle Dis. Mah. 
K.’nın 47-61 arasındaki maddelerde ifade edilen eylemler bakımından biz-
zat kendisinin ceza verebilmesi mümkündür ve hatta Anayasa Mahkemesi’ne 
göre uzun yargı sürecinin beklenilmesindense doğrudan doğruya amirin ken-
disinin cezalandırması büyük fayda sağlamaktadır.10 Dolayısıyla askeri disip-

10 Aym.Mah. 28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. Tarih-
Sayı:15.06.1991-20902. İnsan Hakları Hukukunun dünyadaki silahlı kuvvetler etkisini 
inceleyen bir çalışmada, genel olarak disiplin cezası alan askeri personelin konuyu yar-
gıya taşımasına askeri makamlar tarafından olay sonrasında aynı birlik içerisinde disip-
lini sağlamayı zorlaştırdığı bu nedenle askeri disiplini zayıflattığı, uzun hukuki süreçle-
rin hızlı biçimde disiplinin sağlanmasına göre tasarlanmış olan askeri sisteme ters düş-
tüğü ve de ceza verilmesini talep eden komutanın olası red cevabı karşısında otoritesi-
nin zayıflayacağı gerekçeleri ile sürecin hukuki platforma kaydırılmasına her zaman sı-
cak bakılmayabileceği ifade edilmiştir. P.ROWE; The Impact of Human Rights Law On 
Armed Forces, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 77. Bu saptama her ne 
kadar verilmiş olan cezanın yargıya taşınmasına ilişkin askerlerin yaklaşımını aktarıyor 
olsa da, elinde bu konuda seçme şansı bulunan disiplin amirlerinin tercihlerini ne yönde 
kullanabileceklerini tahmin edebilmek adına bir veri olarak değerlendirilebilir.  
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lin amirlerinin kendi sorumluluğu altında olan askeri personelin disiplinin bir 
an önce sağlamak adına kendisinin ceza vermeyi seçmesi doğaldır. Diğer ta-
raftan amirin verebileceği cezalar içerisinde hürriyetin kısıtlanması sonucunu 
doğuran oda hapsi cezasının olması ve hatta disiplin tecavüzlerinin bu yaptı-
rıma konu olabilmesi anayasa hukuku ve özelde de kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkı bakımından ciddi sorunlara işaret etmektedir.

II- Askeri Disiplin Amirinin Hürriyeti Kısıtlayıcı Ceza Verme 
 Yetkisinin Anayasal Dayanakları

Diğer kamu görevlileri için kabul edilmeyen hürriyeti kısıtlayıcı yaptı-
rımlar, askeri disiplin hukukunda yer almakta ve oldukça geniş bir takdir yet-
kisine sahip olan disiplin amirinin idari bir işlemi ile maiyetindeki askeri şa-
hıslar üzerinde sonuç doğurabilmektedir. Dolayısıyla bu durum askeri disip-
lin hukukunun, genel olarak disiplin hukuku bakımından kabul edilen pren-
siplerden ayrıldığını ortaya koymaktadır. Çünkü kamu personeli bakımından 
disiplin kuralları mesleğe ilişkin değerleri korumaya yönelmiştir. Bu nedenle 
söz konusu kuralların ihlali halinde öngörülebilecek olan yaptırımların büyük 
ölçüde mesleksel hakları etkilemesi gerekmektedir.11 Bu nedenle ceza kanun-
larında yer alan ve hürriyetlerinin sınırlanması sonucunu ortaya çıkarabile-
cek ağır yaptırımların idari bir işlem ile tesis edilebilmesi ciddi bir sapmadır. 

Nitekim 1961 Anayasası döneminde, askeri disiplin amirlerine tanınan 
hürriyeti kısıtlayıcı ceza verme yetkisinin Anayasa’ya aykırılık teşkil etti-
ği iddiası Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirilmiştir. Bu iddianın temeli-
ni, Anayasa’nın 14. Maddesindeki “kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanu-
nun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça 
kayıtlanamaz” hükmü oluşturmaktadır. Bu görüşe göre disiplin amirleri ha-
kim olmadıkları için hürriyeti kısıtlayıcı cezalar verebilmeleri Anayasa’ya ay-
kırlık teşkil etmektedir. Ayrıca yine Anayasa’nın 138. Maddesine göre aske-
ri yargının askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütüle-
ceği bildirildiğinden ve asker kişilerin kısa hapis cezası ile cezalandırılması-
nın bir yargılama işi olduğundan bu kararın amirlerce değil fakat Anayasa’ya 
göre disiplin mahkemeleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Ancak Anaya-
sa Mahkemesi’nin çoğunluk görüşü bu düşünceyi paylaşmamış ve konuyu şu 
şekilde yorumlamıştır: “...disiplinin ölüm kalım derecesindeki önemine ve di-
siplini koruyabilmek için askerliğe özgü cezaların ve cezalandırma yollarının 

11 İ.GİRİTLİ-P.BİLGEN-T.AKGÜNER; İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2008, sf. 
715, 716.
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gerektiğine değinilmişti. Askerî yargının, askerî mahkemeler ve disiplin mah-
kemeleri eliyle bu ereğin gerçekleşmesine büyük yardımı olacağından şüphe 
edilemez. Herhalde yargı sisteminden en yüksek derecede yararlanılması ye-
rinde olur. Ancak yargı yolu daima uzunca süren bir yoldur. Buna karşılık di-
siplini bozan pek çok davranışların, çevresine kötü örnek olmadan, geciktiril-
meksizin bastırılması ve cezalandırılması gerekir. İşin yargılama usullerinin 
uygulanmasıyla geçirilecek zamana tahammülü yoktur. Disiplin amirliği mü-
essesesi ve disiplin âmirlerinin cezalandırma yetkileri işte böyle bir zorunlu-
luğun sonucu ve disiplinli bir asker topluluğunun başlıca inancasıdır... Askerî 
kabahatler ve 477 sayılı Kanunun kabul ettiği deyimle, disiplin suçları için 
mahkemelerin ve disiplini bozan eylemler için disiplin âmirlerinin hürriyeti 
bağlayıcı ceza olarak ayni kısa hapis cezalarını vermeleri bu karışıklığın ne-
denlerinden biridir. Ancak üzerinde durulursa görülür ki ayni adı taşıyan bu 
cezaların, mahkemelerce veya disiplin amirince verildiğine göre, hukukî so-
nuçları değişmektedir. Söz gelimi: disiplin mahkemesince verilen ve çektirilen 
bir oda hapsi cezası yedek subayların, erbaş ve erlerin askerlik hizmeti sü-
relerinden indirilir. Yine disiplin mahkemesince verilen ve çektirilen bir oda 
veya göz hapsi cezası, yükselmelerde nazara alınmak üzere, muvazzaf subay-
ların, askerî memurların, astsubayların, sivil personelin, uzatmalı ve uzman 
çavuşların sicillerine işlenir. (477 sayılı Kanun madde 62). Disiplin amirince 
verilen ayni cezaların ise böyle bir etkisi ve sonucu yoktur. Demek ki söz konu-
su cezaların adları bir, fakat hukukî nitelikleri ayrıdır. Böyle olunca da disip-
lin âmirlerinin mahkemelerin uyguladıkları cezaları verebildikleri düşünüle-
mez… Konunun incelenmesini tamamlamak üzere bir de disiplin âmirlerinin 
hapis cezası verme yetkilerinin tartışılması gereklidir. Bu cezaların hiçbir za-
man ceza hukuku anlamında hürriyeti bağlayıcı ceza niteliği taşımadığının, 
bir disiplini koruma ve bozulan disiplini onarma tedbirlerinden ileri gitme-
diğinin hatırlanması ve disiplin amirlerinin kullandıkları yetkinin bir yargı 
yetkisi olmadığının göz önünde bulundurulması tartışmayı kolaylaştıracak ve 
kısaltacaktır.”12 

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki; Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’ya 
uygunluk sorunun çözümünde ilgili olmamasına rağmen, askerlik müesse-
sesinin özelliklerinden, orduda bulunması gerekli disiplin nedenlerinden, iç 
hizmet kanunundan bahsederek dava edilen hükümlerin anayasaya uygunlu-
ğunun askerlik mesleğinin gereklerine dayandırması bizzat Anayasa Mahke-

12 Aym.Mah. 28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. Tarih-
Sayı:15.06.1991-20902.
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mesi üyeleri tarafından eleştirilmiştir.13 Mahkemenin disiplin amirinin vermiş 
olduğu cezanın niteliğine ilişkin değerlendirmesi ise yine ilginç bir yönteme 
dayanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, cezaların hukuki sonuçlarının farklı ol-
masından yola çıkarak bu cezanın hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza olmadığı sap-
tamasında bulunmuştur. Bu düşünceye göre amirin tek başına vermiş oldu-
ğu bu cezalar hürriyetin kısıtlanması sonucunu doğuran ceza hukuku anla-
mında bir yaptırım değil; sadece disiplini koruma ve bozulan disiplini yerine 
getirme gayesi ile uygulanan bir tedbirdir. Disiplin amirlerince verilen ceza, 
Mahkeme’ye göre yargısal nitelik taşımadığından Anayasa’nın 138. madde-
sinde yer alan askeri yargının askeri mahkemelerce ve disiplin mahkemele-
ri tarafından yürütüleceğine ilişkin hükme de aykırılık teşkil etmemektedir.14 
Anlaşıldığı kadarıyla Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluğu ilginç bir biçimde 
bu cezaya uğrayan kişilerin fiilen hürriyetlerinden yoksun bırakıldıkları ger-
çeğini atlamış ve hukuki sonuçları bu fiili gerçeğin önüne geçirmişlerdir. Hal-
buki Anayasa’nın kişi hürriyeti ve güvenliğini garanti altına alan maddesi, fi-
ilen hürriyeti kısıtlanan kişileri koruma amacıyla düzenlenmiştir. Herhalde bu 
cezayla karşı karşıya kalan kişi açısından cezanın disiplin hukuku anlamında 
tedbir mi yoksa ceza hukuku anlamında bir yaptırım mı olduğu tartışması pek 
önem taşımasa gerek.

Anayasa Mahkemesi’nin en hafif tabiriyle zorlama olarak nitelendirile-
bilecek olan bu kararı muhtemelen 1982 Anayasası’nı yapan kurucu iktidarı 
etkilemiş olacak ki; konunun herhangi bir anayasal problem teşkil etmemesi 
için bir taraftan kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen 19. maddede kişi hür-
riyetinin ancak mahkeme kararıyla sınırlandırılabileceğini belirtmiş fakat di-
ğer taraftan suç ve cezalara ilişkin esasların düzenlendiği 38. maddede idare-
nin kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulaya-
macağını belirtirken, silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme ka-
nunla istisnalar getirilebilmesi imkanını tanımıştır. Bu düzenlemeyi daha il-
ginç kılan husus maddenin ilgili fıkrasına ilişkin gerekçenin şu şekilde ifade 
ediliyor olmasıdır:“…kişi hürriyetinin ağır tahdidini teşkil eden hapis ceza-
larının yalnız mahkemelerce hükmedilebileceği; yani bunun bir idari müeyyi-
de olarak (mesela disiplin cezası) idare tarafından uygulanamayacağı esasını 

13 Bkz. Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhittin Gürün’ün muhalefet şerhi, Aym.Mah. 
28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. Tarih-Sayı:15.06.1991-20902. 

14 Karara bu gerekçelerle muhalefet şerfi koyan Anaysa Mahkemesi Üyeleri İhsan Ke-
çeçioğlu, Celalettin Kurmanel ve Muhittin Gürün’ün görüşleri için bkz. Aym.Mah. 
28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. Tarih-Sayı:15.06.1991-20902.
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getirmektedir.”15 Hapis cezalarını hürriyetin ağır tahdidi olarak gören kurucu 
iktidar, bu yaptırımların sadece mahkemelerce verilebileceğini belirtirken, di-
siplin cezalarını örnek göstererek idarenin bu tür bir müeyyide uygulayama-
yacağını belirtiyor. Ama diğer taraftan farklı bir disiplin rejiminin gerekli ol-
duğu düşüncesi ile silahlı kuvvetlerin bu yasağın dışında bırakıldığı yine aynı 
gerekçede dile getirilmektedir.16 

Bu düzenleme 1966 yılında Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluk görüşün-
de ortaya çıkan anlayışın anayasal temellerini sağlamlaştırırken, askeri disip-
lin amirine maiyetindeki kişilere hürriyeti kısıtlayan cezalar verme yetkisi ta-
nıyan Askeri Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kanunu’nda yer alan hü-
kümlerin de anayasal meşruiyetleri sağlanmış olmaktadır. 1982 Anayasası ile 
pekiştirilen bu anlayışa paralel olarak Anayasa Mahkemesi’nin de askeri di-
siplin amirinin verdiği hürriyeti kısıtlayıcı cezaların nitelendirilmesi konusun-
daki içtihadını da aynen takip ettiğini 2005 yılında vermiş olduğu bir karar-
dan anlamaktayız.17 

1982 Anayasası’nı yapan irade, kişi hürriyeti konusunda 1961 
Anayasası’ndan farklı olarak Silahlı Kuvvetler bakımından yukarıda ifade 
edilen istisnayı kabul etmiş fakat konuyla ilgili yeni anayasada ek bir güvence 
getirme ihtiyacı duymayarak; 1961 Anayasası’nın 118. maddesinde yer alan 
disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağını fakat asker ki-
şiler hakkındaki hükümlerin saklı olduğuna ilişkin kuralı 1982 Anaysasası’da 
da aynen benimsemiştir. Başka bir ifade ile disiplin kovuşturmalarına ilişkin 
güvencelerin düzenlendiği 129. madde disiplin cezaları bakımından yargısal 
güvenceyi garanti altına alırken, silahlı kuvvetler mensupları hakkındaki hü-
kümleri saklı tutmuştur. 

Aslında silahlı kuvvetlerin iç düzeni bakımından idarenin hürriyeti bağ-
layıcı ceza verebileceğine ilişkin kuralı anayasal bir ilke haline getiren ku-
rucu iktidarın, bu kararları yargı denetimine açmaması şaşırtıcı değildir. Ni-

15 M. AKAD-A. DİNÇKOL; 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Der Ya-
yınları, İstanbul, 2007, sf. 269.

16 Aynı yer.
17 “Dava konusu kurallarla, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarına veri-

lebileceği öngörülen göz veya oda hapsi cezaları, niteliği, yerine getirilmesi ve sonuçla-
rı bakımından ceza hukuku anlamında özgürlüğü bağlayıcı ceza niteliği taşımayan sade-
ce disiplini koruma ve bozulan disiplini sağlama niteliğinde olan cezalardır.”bkz. Aym.
Mah. 25.11.2005, Esas No:2000/34, Karar No:2000/91, R.G. Tarih/sayı: 08.11.2006-
26340.
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tekim Anayasa’nın 129. Maddesindeki “Uyarma ve kınama cezaları hariç, 
disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz” hükmünün gerekçe-
sinde disiplin kararlarının yargı denetimi dışında tutulamayacağı prensibinin 
tereddüte yer bırakılmaksızın bu düzenleme ile gerçekleştiği ifade edilmek-
te; uyarma ve kınama cezaları özellikleri dolayısıyla bu kuralın dışına çıka-
rıldığı belirtilmektedir.18 Anayasa Mahkemesi’nin yorumu ile bu madde ge-
rekçesi birlikte ele alındığında uyarma ve kınama cezaları bakımından kuru-
cu iktidarın kastettiği özellikler, bu yaptırımların diğerlerine oranla daha ha-
fif olmalarıdır.19Dolayısıyla kurucu iktidar yaptırımlar bakımından kendi de-
ğerlendirmesine göre netice itibariyle ağır nitelikte olanlar için yargısal dene-
timi zorunlu kılarken, uyarma ve kınama cezaları için bu durumu bir gerek-
lilik olarak görmemiştir. Yaptırımların ağırlığına göre güvenceleri güçlendi-
ren anlayış, hukukumuzdaki en ağır disiplin yaptırımı olan hürriyeti kısıtlayı-
cı cezaların yargı denetimi dışında bırakılmasını mümkün kılmıştır. Bu istis-
na da anlamını 1602 Sayılı Yüksek Askeri İdare Mahkemeleri Kanunu’nun 
21. maddesinin 3. fıkrasındaki “...disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disip-
lin amirlerince verilen cezalar yargı denetimi dışındadır.” hükmüyle anlam 
bulmuştur. Bu düzenleme ile askeri disiplin amirlerince verilen cezalar ağırlı-
ğı ne olursa olsun yargı denetimi dışına çıkarılmıştır.20 

1982 Anayasası’nı yapan iradenin disiplin cezalarının yargı denetimi dı-
şında bırakılmama konusundaki hassasiyetinin silahlı kuvvetlere kadar uzan-

18 M. AKAD-A. DİNÇKOL; sf. 684.
19 “Yargısal denetim bakımından uyarma ve kınama cezalarının, genel kural kapsamı dışın-

da tutulmasının sebebi olarak madde gerekçesinde bu cezaların “özellikleri” gösterilmiş-
tir. Disiplin cezalarının ağırlıkları birbirinden farklı olup, uyarma ve kınama cezaları en 
hafif disiplin cezalarını oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda disip-
lin cezaları olarak, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve 
Devlet memurluğundan çıkarma cezaları öngörülmüştür. Anılan Yasa’da “uyarma” ceza-
sı, “memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bil-
dirilmesi”, “kınama” cezası ise “memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu oldu-
ğunun yazı ile bildirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Uyarma ve kınama cezasını gerektiren 
fiiller aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çı-
karma cezalarını gerektiren fiil ve hareketlere nazaran çok daha hafif nitelikteki kusurlu 
davranışlardır.” Aym.Mah. 27.11.2007, Esas No:2002/169, Karar No:2007/88, R.G. Ta-
rih/sayı: 19.02.2008 – 26792.

20 Disiplin suç ve tecavüzlerinden dolayı disiplin amirlerince verilen cezaların yargı de-
netimi dışında tutulacağına ilişkin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararı için bkz. 
AYİM.2.D. 25.09.1996 Karar No: E.1996/89 Karar No: K.1996/746.
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madığı bir gerçektir; fakat daha sonraki tali kurucu iktidarların da bu kadar 
hasas olmadığının belirtilmesi gerekir. Özellikle 2010 yılında yapılan anaya-
sa değişikliği ile yeniden düzenlenen 129. maddede yargı denetiminin kapsa-
mı uyarma ve kınama cezalarını da içine alacak kadar genişletilmiş ama Si-
lahlı Kuvvetler bakımından ifade edilen istisnaya dokunulmamıştır. Başka bir 
ifade ile tali kurucu iktidar da gerek Anayasa Mahkemesi’nin gerekse 1982 
Anayasası’nı yapan iradenin bu konudaki görüşlerini paylaşmaktadır. Ancak 
değişikliğe ilişkin gerekçede ifade edilen düşüncenin ayrıca değerlendirilme-
si gerekmektedir. 129. maddede yapılan değişiklik şu şekilde gerekçelendiril-
miştir; “Anayasanın 129’uncu maddesinin üçüncü” fıkrasında disiplin karar-
larının yargı  denetimine tabi olduğu belirtilmekte, ancak uyarma ve kınama 
cezaları  yargı  denetimi dışında tutulabilmekteydi. Cezanın hafifliğinin, in-
san onurunu zedeleme niteliği yönünden diğer cezalara göre daha az etki do-
ğurmayacağı  dikkate alınarak, maddenin üçüncü” fıkrasında yapılan deği-
şiklikle, memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama ce-
zalarının da yargı  denetimine açılması öngörülmektedir.”21 Tali kurucu ikti-
dar disiplin cezalarının insan onurunu zedeleme  ihtimalinden yola çıkarak, 
cezanın hafif ya da ağır olmasının önemli olmadığını, bunu önlemenin yolu-
nun da bu kararların yargı denetiminden geçirilmesi olduğu doğru bir şekilde 
ifade etmiştir. Fakat uyarma ve kınama gibi nitelik itibariyle gerçekten hafif 
olan yaptırımların insan onurunu zedeleyebileceği düşünülürken, en ağır yap-
tırım olan hürriyeti kısıtlayıcı cezaların bu çerçeve içerisinde ele alınmaması 
gerçekten düşündürücüdür. 

Bununla birlikte yargısal denetime ilişkin yasağın mutlak olmadığının da 
belirtilmesi gerekir. Anayasa’nın 129. maddesinde ifade edilen kamu görevli-
lerinin disiplin kovuşturulması sürecindeki güvencelerden bir diğeri de savun-
ma hakkının tanınmasıdır. Silahlı Kuvvetler bakımından bu konuda herhangi 
bir istisna getirilmediğinden, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi’nin içtihadın-
da, her ne kadar disiplin cezaları yargı denetimi dışında olsa da yazılı savun-
ma alınmaksızın bu cezaların verilmesi halinde işlemin esas unsurlarından bi-
risi olmadığı için söz konusu disiplin cezaları yok hükmünde sayılmaktadır.22

21 https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/gerekceli_1982_anayasasi.pdf, 01.05.2012.
22 “…söz konusu ceza verilmezden evvel davacıya savunma hakkı tanındığı, verilen 

cezanın davacıya tebliğ edildiği ve cezanın infaz edildiğine dair herhangi bir belgenin 
bulunmaması, davacının dilekçesinde herhangi bir suç işlediğine dair ne şifahen ne de 
yazılı olarak bir bildirimde bulunulmadığını, ayrıca bu konuda kendisinden savunma 
alınmadığı gibi cezalandırıldığı konusunda da herhangi bir bildirim yapılmadığını ve 
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1982 Anaysası’nda disiplin kovuşturmaları bakımından sınırlı bir güven-
ce sistemi öngörülürken, ikili bir rejim takip edilmekte ve Silahlı Kuvvetler 
Mensupları bakımından ayırıma gidilmektedir. Silahlı Kuvvetler mensupları 
ile diğer kamu görevlileri bakımından sağlanan güvenceler sistemi birbirin-
den büyük ölçüde farklılık taşımaktadır. Diğer kamu görevlilerine nazaran ko-
vuşturma sürecinde daha az güvenceye sahip olan Silahlı Kuvvetler mensu-
bu, suçlar için öngörülen ve hürriyetin kısıtlanması sonucunu doğuracak yap-
tırımlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Başka bir ifade ile ceza hukukunun 
tür olarak en ağır yaptırımı, bu yaptırımın ağırlığı gözetilerek kabul edilmiş 
olan başta “kanunilik” ve “kıyas yasağı” gibi güvenceler tanınmadan ve hatta 
diğer kamu görevlileri bakımından öngörülen disiplin kovuşturmasına ilişkin 
temel güvenceler olmaksızın uygulanabilmektedir. 

III- Askeri Disiplin Amirlerince Verlilen Hürriyeti Kısıtlayıcı Cezaların 
  Ulusalüstü İnsan Hakları Sözleşmeleri Bakımından İrdelenmesi

Askeri disiplin amirlerinin vermiş olduğu hürriyeti kısıtlayıcı cezaların 
Anayasa Mahkemesi tarafından ceza hukuku anlamında bir yaptırım olmadı-
ğı, dolayısıyla sadece idari bir işlem ile bu cezanın tesis edilmesinin kişi hür-
riyetini ihlal etmediğine ilişkin yaklaşımı, 1961 Anayasası’ndan günümüze 
kadar devam etmiştir. Mevzuat gözönüne alındığında askeri disiplin amirine 
bu yetkiyi veren Askeri Ceza Kanunu ve Disiplin Mahkemeleri Kanunu’daki 
hükümlere dayanılarak verilen cezaların yargı denetiminden muaf tutulması 
nedeni ile zaten Anayasa Mahkemesi tarafından yeni bir yorum üretilebilme-
si mümkün değildir. Diğer taraftan bugüne kadar birçok anayasa değişikliğini 
gerçekleştiren tali kurucu iktidarlar da konu ile ilgili düzenlemelerden mem-

söz konusu cezayı çekmediğini iddia ettiği halde, davalı idarenin bunlara dair hiçbir 
açıklama getirmediği gibi tebellüğ belgelerini de ibraz etmemesi neticesinde, söz konusu 
ceza verilmezden evvel davacıya savunma hakkı tanınmadığı, verilen cezanın davacıya 
tebliğ edilmediği ve cezanın infaz edilmediği, anlaşılmaktadır.Mesele bu şekilde ortaya 
konduğunda, mevcut belgelere göre savunma hakkı tanınmaksızın tesis edilen disiplin 
cezasının, şekil unsuru yönünden ağır ve apaçık hukuka aykırı bulunmakla yok hükmünde 
sayılmasının gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.Usul bakımından, idari yargıda 
tespit davası mümkün olmadığından yokluk denetimi iptal davası çerçevesinde görülüp 
sonuçlandırılmış, bu bağlamda yok hükmünde bulunan işlemin iptali cihetine gidilmiştir.
Yukarıda açıklanan sebeplerle;Davacının hakkında disiplin cezasının yok hükmünde 
olduğunun tespiti ile iptaline...” AYİM 3. D. 07.04.2005, Karar No: E.2004/677, Karar 
No: K.2005/505.
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nun olmalılar ki; herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı duymamışlardır. Hat-
ta konu basit bir yasal değişiklikle bile halledilebilecek niteliğe sahip olması-
na karşın, ne Askeri Ceza Kanunu ne de Disiplin Mahkemeleri Kanunu’nda 
bir değişiklik yapılmıştır. Dolayısıyla hem pozitif hukuku yaratan irade hem 
de bu kuralları denetiminde uygulayan yargının bu konu bakımından aynı fi-
kirde olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin imzalamış olduğu temel hak ve özgürlükle-
re ilişkin ulusalüstü sözleşmelerin bu mesleye bakışı iki açıdan önem taşımak-
tadır. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeleri imzalarken, sözleş-
meye uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Dolayısıyla, devletin ulusla-
rarası planda bu konuyla ilgili sorumluluğu söz konusudur.23 İkincisi ise; 2004 
anayasa değişikliği ile kanun ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin Türkiye’nin 
imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerin çatışması durumunda, sözleşme-
lere öncelik tanıyan anlayışın anayasal bir kural haline gelmesidir. Bu düzen-
lemenin kendisi bir takım sorunlar barındırıyor olsa bile,24 bu değişiklik ile in-
san hakları konusunda ulusalüstü sözleşmelerin anayasamız bakımından an-
lamının daha da pekiştirildiği söylenebilir. Dolayısıyla, sadece idari bir iş-
lem ile kişilerin hürriyetinin kısıtlanmasının ne ölçüde insan haklarına uygun 
olduğu sorusuna verilecek olan yanıt, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının 
yanı sıra ilgili sözleşmelerin metinlerinde ve yargısal nitelikteki organlarının 
vermiş olduğu kararlarda da aranmalıdır. Bu çerçevede ele alınacak olan ilk 
sözleşme Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’dir (BM 
MSHS). 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tarafından 1989 yılında ka-
rara bağlanan bir başvuruda, askerlik hizmeti sırasında bir disiplin işlemi so-
nucunda 10 gün kapalı tutukluluk cezasına çarptırılan  Antti Vuolanne’nin, 
BM MSHS’nin Kişi Güvenliği ve Hürriyeti hakkını düzenleyen 9. madde-

23 “Mahkeme, Sözleşme’nin ya da ek Protokollerinin ihlali hakkındaki kararın, Savunmacı 
Devleti yalnızca hakkaniyete uygun tatmin kapsamında belli bir miktar para ödemekle 
yükümlü kılmayıp aynı zamanda, Bakanlar Komitesi’nin denetimi altında, Mahkeme 
tarafından tespit edilen ihlalin ortadan kaldırılması amacıyla iç hukukunda gerekli ge-
nel ve/veya imkan olduğu takdirde bireysel tedbirleri alma yargısal yükümlülüğü altına 
soktuğunu hatırlatır.”, Pulatlı-Turquie, Requête no 38665/07, avril 26, 2011, prg. 36.

24 B.TANÖR-N.YÜZBAŞIOĞLU; Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, 
sf. 504-507, K.GÖZLER; Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 
Bursa, 2011, sf. 280, 281.
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nin 4. fıkrasının ihlal edildiği savı ele alınmıştır.25 Başvuruya konu olan olay-
da başvurucu 10 günlük kapalı tutukluluk cezasına çarptırılmış ve ceza der-
hal uygulamaya konulmuştur. Cezasını çekerken tek başvuru yolu olan bir üst 
askeri yetkiliye itiraz hakkını kullanmış fakat olumlu bir sonuç elde edeme-
miş; cezası onanmıştır. Sözkonusu onama kararına karşı iç hukukta kendisine 
herhangi bir mahkemeye başvuru imkanı tanınmadığı için de Sözleşmenin 9. 
maddesinin ilk fıkrasının ihlal edildiğini öne sürmüştür.26

Komite yapmış olduğu değerlendirmede, askerlik hizmetini ifade edenle-
rin belirli özgürlüklerinin kısıtlanmasını her zaman 9. maddenin ihlali anla-
mına gelmediğini işaret etmiş, fakat bu durumun her kısıtlama için geçerli ol-
madığını da belirtmiştir. Komiteye göre, bir ceza ya da tedbir normal askerlik 
hizmetlerinin gereği dışına çıkarsa ve bu kısıtlama taraf devletin silahlı kuv-
vetler içerisindeki günlük yaşam koşullarından uzaklaşılmasına neden oluyor-
sa 9. madde kapsamında değerlendirilebilir. Olayda ilgili kişinin olağan gö-
revlerini yerine getirmesinden alıkonulduğunu, 10 gün boyunca 6 metrekare-
lik bir hücrede gün boyunca tutulduğunu, sadece yemek yemek, tuvalet ihti-
yacını gidermek ve günde yarım saat hava almak için dışarı çıkabildiğini, di-
ğer tutuklularla konuşmasının ve ses çıkarmasının yasaklandığını, haberleş-
mesine müdahale edildiğini dikkate alan Komite; bu uygulamanın olağan hiz-
metin ve askeri yaşamın getirdiği normal kısıtlamaları aştığına karar vermiş-
tir. Dolayısıyla 9. maddenin 4. fıkrası anlamında tutuklama yolu ile özgürlük-
ten yoksun bırakılma hali olduğunda kanaat getirilmiştir.27

Bu davada Finlandiya hükümeti, Sözleşme’nin 9. maddenin 4. fıkrasın-
da yer alan güvencelerin bu olay bakımından gerekli olmadığı savını, 1982 ta-
rihli kişi hürriyeti ve güvenlik hakkıyla ilgili 8. Genel Yoruma dayandırmıştır. 
Buna göre 9. maddenin 4. fıkrasının kapsadığı tutulma halleri akıl hastalığı, 
serserilik, uyuşturucu bağımlılığı, eğitim amacı ile tutulma, göçmenlik dene-

25 BM MSHS’nin 9. Maddesinin 4. Fıkrası: “Yakalama ya da tutuklama yoluyla gözaltına 
alınan herkesin, mahkemenin gecikmeksizin tutuklamanın yasallığı konusunda karar ver-
mesi ve yakalamanın yasal olmaması halinde, salıverilmesini kararlaştırması için mah-
kemeye başvurma hakkı vardır.”

26 Antti Vuolanne-Finland, CCPR/C/35/D/265/1987, prg.2.1-2.2, kararın Türkçe çevirisi 
için bkz. R.HANSKİ-M.SCHIN (Derleyenler); İnsan Hakları Komitesi’nin Emsal Karar-
ları, Çev. D.ORHUN, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, sf.177-187.

27 Antti Vuolanne-Finland, prg. 9.4-9.5.
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timi gibi ortak yönü uzun, sınırsız tutulma olasılığının bulunduğu hallerdir.28 
Oysa askeri disiplin işlemlerinde süreler kesin ve sınırsız değildir.29

Finlandiya Hükümetinin yapmış olduğu bu savunmaya katılmayan Komi-
te, yine genel yoruma atıfta bulunarak, her türlü özgürlükten yoksun bırakıl-
ma olayında 9. madde hükümlerinin pekçoğunun uygulanacağını, ne zaman 
idari bir organ ya da makam kararıyla bir kişi özgürlüğünden yoksun kalır-
sa, 9. maddenin 4. fıkrası uyarınca ilgili taraf devletin tutuklanan kişinin bir 
hukuk mahkemesine başvurma hakkından yararlanmasını sağlama yükümlü-
lüğü altında olduğunu belirtmiştir. Somut olayda başvurucunun bir üst askeri 
yetkiliye başvuru hakkının olmasının bu koşulu karşılamadığını belirten Ko-
mite, üst askeri yetkilinin değerlendirmesini yargısal bir denetim olarak ka-
bul etmemiştir. Bu nedenle de tutukluluk kararına bir mahkeme önünde itiraz 
edebilme imkanı olmadığı için 9. maddenin 4. fıkrasının ihlal edildiği sonu-
cuna varmıştır.30

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi bu kararı ile Anayasa 
Mahkemesi’nin yaklaşımından farklı olarak, disiplinin askerlik hizmeti bakı-
mından önemi gibi gerekçelere dayanmadan, askerlik hizmeti esnasında nor-
mal yaşamdan farklı olarak bir takım özgürlüklerin kısıtlanabilmesinin müm-
kün olabileceğini, ama eğer verilecek olan ceza ya da uygulanacak olan tedbir 
normal askerlik yaşamının dışına çıkılmasına yol açıyorsa ve de kişinin tecrit 
altında hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuruyorsa, bunun hürriyetin kı-
sıtlanması anlamına geleceğini ve Sözleşmenin 9. Maddesi kapsamına girece-
ğini ifade etmektedir. Başka bir ifade ile tesis edilen işlemin ceza hukuku an-
lamında bir yaptırım mı yoksa disiplin hukuku anlamından bir tedbir mi oldu-
ğuna veya doğurduğu hukuki sonuçlarla ilgilenmemektedir. Bunun neticesin-
de de idare tarafından cezanın verilmesini değil, fakat bu cezanın bir mahke-
me tarafından denetlenmemesini bir hak ihlali olarak görmektedir. 

Bu bağlamda ele almamız gereken ikinci sözleşme Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi (AİHS) ve Sözleşmenin resmi yorum organı olan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin değerlendirmeleridir. Özgürlük ve güvenlik 
hakkının düzenlendiği Sözleşmenin 5. maddesinde herkesin özgürlük ve gü-

28 CCPR General Comment No. 08: Right to liberty and security of persons (Art. 9): 
30.06.1982, prg. 1, 8 Numaralı Genel Yorumun Türkçe çevirisi için bkz. L.UYAR (Der-
leyen), Birleşmiş Milletlerde İnsan Hakları Yorumları, (Çev.L.UYAR), Bilgi Üniversite-
si Yayınları, iSTANBUL, 2006, sf. 14, 15.

29 Antti Vuolanne-Finland, prg. 6.3.
30 Antti Vuolanne-Finland, prg. 9.5-10.
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venlik hakkı vardır denildikten sonra, bu hakka getirilebilecek istisnalar sıra-
lanmıştır. Dolayısıyla, hürriyetin Sözleşme’ye uygun bir biçimde kısıtlanabi-
leceği haller bir liste halinde ifade edilmiştir. Bu anlamda bir yaptırım olarak 
kişinin hürriyetinin  kısıtlanması da bu listede yer alan bir hal olmasına kar-
şın; özgürlükten yoksun bırakılması için yetkili mahkeme tarafından bu ka-
rarın verilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle yetkili mahkeme dışında herhangi 
bir makamın; örneğin idari bir merciinin hürriyeti kısıtlayıcı bir yaptırım uy-
gulaması Sözleşme’nin ihlali anlamına gelmektedir ki; askeri disiplin amirle-
rinin bu anlamda vermiş oldukları cezaların da hiç kuşkusuz Sözleşmeye ay-
kırı olduğu ortadadır.

Nitekim, 1976 tarihli Engel & Others-Netherland31 kararında Mahke-
me bu meseleyi ele almıştır. Hollanda ordusunda görevli olan ve askeri di-
siplin hukukuna göre ceza alan beş askerin başvurularının birleştirilerek gö-
rüldüğü davada Mahkeme, konumuz bakımından önemli iki sorunun üzerin-
de durmuştur. Bunlardan ilki başvurularda dile getirilen cezaların ne zaman 
hürriyeti kısıtlayıcı bir nitelik taşıdığıdır? Diğeri ise elbette bu kapsam içeri-
sine giren cezaların askeri disiplin amirleri tarafından verilmesi sonucunda 
Sözleşme’nin ihlal edilip edilmediği sorusudur. 

Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmede Sözleşme’nin 5. maddesinin 
ilk fıkrasında kişi özgürlüğünün klasik anlamıyla kişinin fiziksel özgürlüğü 
biçiminde düşünüldüğünü; ilgili fıkranın amacının ise bir kimsenin keyfi tarz-
da özgülüğünden yoksun bırakmaya karşı korumak olduğu belirtmiştir. Mah-
kemeye göre, bu hakkın askerlik hizmeti bağlamında ele alınmasında, askeri 
disiplin sisteminin doğası gereği sivil şahısların hak ve özgürlüklerine konu-
lamayacak sınırlamaların silahlı kuvvetler mensuplarına konulması mümkün-
dür ve de devletler askeri disiplin sistemlerini düzenlemekte takdir yetkisine 
sahiptirler. Bu bağlamda sivil şahsa uygulandığı zaman özgürlükten yoksun 
bırakma oluşturabilecek bir disiplin cezası veya tedbiri asker kişilere uygulan-
dığında özgürlükten yoksun bırakma niteliğinde olmayabilir. Fakat bu tür bir 
ceza veya tedbir, sözleşmeci devletlerin silahlı kuvvetlerindeki normal yaşam 
şartlarından açıkça ayrılan kısıtlama biçimini aldığında, Sözleşmenin 5. mad-
de hükümlerinden kurtulamaz. 

Anlaşılabileceği üzere meselenin değerlendirmesinde, Birleşmiş Millet-
ler İnsan Hakları Komitesi’nin 1989 tarihli kararı ile AİHM’in 1976 yılında 

31 Engel and Others- Netherland, Application no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 
5370/72, 8 June 1976.
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vermiş olduğu karar paralellik göstermektedir. İki kararda da askeriye içeri-
sindeki normal yaşam standartlarının sivil hayata göre farklılıklar gösterebile-
ceği kabul edilmektedir. Yani silahlı kuvvetler mensuplarının özgürlükleri do-
ğası gereği sivil hayata göre daha fazla kısıtlanabilmektedir. Fakat ne zaman 
bu özgürlükler tedbir ya da ceza uygulaması ile askeriye içerisindeki normal 
yaşamın dışına çıkılması sonucunu doğurursa, sözşelemelerin kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının ihlali ihtimali de ortaya çıkabilmektedir. 

Kriter bu şekilde belirlendikten sonra Mahkeme, bir sonraki aşamada ve-
rilmiş olan disiplin cezalarının hangilerinin özgürlükten yoksun bırakma ola-
rak nitelendirilebileceğinin tespitine geçmiştir. Mahkemeye göre; kişilerin az 
veya çok askeri yaşamın olağan sistemi içinde kalmaya devam edebildikle-
ri hafif göz hapsi; yani mesai saatleri dışında kilit altında olmaksızın aske-
ri binalarda bulunma zorunluluğu gibi cezalar, özgürlükten yoksun bırakma 
olarak yorumlanamaz. Yine kilit altında olmaksızın, kantin sinema ve gezin-
ti yerlerine gidememe yasağını da içeren kışla içerisinde belirli bir alanda bu-
lunma zorunluluğu şeklindeki sıkı göz hapsi de Mahkeme tarafından özgür-
lükten yoksun bırakma olarak değerlendirilmemiştir. Bizim hukuk sitemimi-
zi bu bağlamda değerlendirecek olursak; göz hapsi cezalarının normal asker-
lik yaşamının dışında özgürlüğün kısıtlanması sonucunu doğuracak yaptırım-
lar olmadığı görülmektedir. Buna karşın mahekemeye göre kişilerin belirli bir 
binayı uzun süre terkedememesi ve de kilit altında tutulması özgürlükten yok-
sun bırakan bir ceza olarak kabul edilmiştir. Çünkü daha önce de belirtildiği 
üzere, göz hapsi cezalarında bu yaptırıma maruz kalan personel sadece kışla 
dışında çıkamamakta ama günlük hizmetine devam edebilmektedir. 

Mahkeme bir sonraki aşamada bu cezaların ne ölçüde sözleşmenin kişi 
özgürlüğünü düzenleyen 5. Maddesi ile uyumlu olduğunu incelemeye geç-
miştir. Bu bağlamda ilk ele alınan husus bu cezaların gerçekten ilk fıkranın 
(a) bendinde belirtildiği gibi yetkili bir mahkeme tarafından verilip verilme-
diği hususudur. Yapılan değerlendirmede Mahkeme iki vaka bakımından ko-
mutanın vermiş olduğu cezanın temyiz edilmesi ve askeri mahkemenin kara-
rına kadar bu cezaların infaz edilmemesi; yani askeri mahkemenin mahkumi-
yet kararından sonra kişilerin özgürlüklerinden yoksun kalmaları nedeni ile 
5. maddenin ilk fıkrasının (a) bendine aykırılık oluşmadığı kararını vermiştir. 
Dolayısıyla her ne kadar komutan ilk olarak bu cezaya hükmediyor olsa bile 
ilgili yaptırımın yetkili mahkeme kararıyla kesinleşiyor olması yeterli görül-
mektedir.
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Mahkeme bu davada ele aldığı bir diğer vakada ise; 5.maddenin ilk fık-
rasının (b) bendinin uygulama alanını hürriyeti yoksun bırakan cezalar bakı-
mından ele almıştır. Zira başvuruculardan Engel’e uygulanan iki günlük ha-
pis cezasının, bu bende göre “hukuken öngörülmüş bir yükümlülüğün yerine 
getirilmesini sağlamak” amacıyla hukuka uygun bir tutma olduğu ilgili hükü-
met tarafından öne sürülmüştür. Mahkeme “hukukun öngördüğü yükümlülü-
ğü yerine getirmek” ifadesini, sadece hukukun bu aşamaya kadar bir kimsenin 
yerine getirmediği belirli bir yükümlülüğü yerine getirmeye zorlamak için tu-
tulması şeklinde yorumlamıştır. Oysa ilgili vakada tutma “Astların askeri di-
sipline karşı ciddi bir suç işlediğine dair yeterli belirtilerin bulunması” nede-
ni ile uygulanmıştır. Yani cezai nitelikte bir işlemdir. Bu bağlamda Mahke-
me bu “tutma” işlemini Sözleşme’nin 5. maddesinin ilk fıkrasında sayılı ne-
denler içerisinde yer almadığına işaret ederek, hakkın ihlal edildiği sonucu-
na varmıştır.32 

Engel ve Diğerleri-Hollanda kararından sonra, AİHM’in doğrudan bu 
konuya ilişkin içtihadını büyük ölçüde Türkiye aleyhine yapılan başvurular 
meydana getirmiştir. Şu ana kadar A.D.-Türkiye33, Pulatlı- Türkiye34 ve Ten-
gillimoğlu ve Diğerleri-Türkiye35 kararlarında mahkeme Engel ve Diğerleri-
Hollanda kararında ortaya koymuş olduğu kriterlere göre değerlendirmede 
bulunmuştur. Bu kararlara konu olan vakalar, taraf devlet savunması, mahke-
menin kararı ve gerekçeleri büyük ölçüde benzerlik taşımaktadır. Başvurucu-

32 Anayasa Mahkemesi üyesi Muhittin Gürün’ün daha önce ifade edilen karardaki mu-
halefet şerhi yazısında da konuya ilişkin benzer nitelikte şu ifadeler bulunmaktadır: 
“Anayasa’nın 60 ncı maddesi hükmü ile, yurt savunmasına katılmanın her Türke ödev 
olarak verildiği ve bu Ödevin ve askerlik yükümünün kanunla düzenleneceği, askerlik yü-
kümünün kişi hürriyetlerinde bizatihi kayıtlamadan başka bir şey olmadığı, bu yükümün 
gereği gibi yerine getirilebilmesi için zorunlu bulunan tedbirlerin ve bu meyanda disip-
lin kurallarının gerektireceği kayıtlamaların da Anayasa’nın 60 ncı maddesinin genel sı-
nırları içerisinde Anayasa ile verilmiş bir müsadeye dayandığı düşüncesi hatıra gelebilir.
Ancak bu noktada, askerlik yükümü ve onun yerine getirilmesinin gerektireceği genel ka-
yıtlamalar ile bu yükümü ifa ettikleri sırada suç işliyenlere veya yükümün kaidelerini bo-
zanlara verilecek şahsî cezaların birbirile karıştırılmaması gerekmektedir.” Aym.Mah. 
28.06.1966, Esas No:1963/132, Karar No:1966/29, R.G. Tarih-Sayı:15.06.1991-20902. 

33 A.D.-Turquie, Requête no 29986/96, 22 décembre 2005.
34 Pulatlı-Turquie, Requête no 38665/07, avril 26, 2011.
35 Tengilimoğlu et Autres-Turquie, Requêtes nos 26938/08, 41039/09, 66328/09 et 

66451/09, 5 juin 2012. Bu davada 4 ayrı başvuru mahkeme tarafından birleştirilerek gö-
rülmüştür. Bunlar Necmi Tengillioğlu, Mehmet Duduklar, Emrah Çerezci, Salih Gazi 
başvurularıdır. 
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ların ortak özelliği, Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesine göre komutan-
ları tarafından oda hapsi cezasına çarptırılmış olmalarıdır. Bunun üzerine il-
gili kişiler itirazlarını bir üst komutana bildirmişler fakat kendileri açısından 
olumlu bir sonuç elde edememişlerdir. Daha sonra bir kısmı Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ancak yukarıda da değinildiği üzere bu iş-
lemler bakımından yargı denetimi söz konusu olmadığı için başvuruları red-
dedilmiştir. Başvurucular hakkında öngörülen cezalar da infaz edilmiştir. 

Türkiye’nin savunmasında ilk dikkati çeken husus; başvurucuların bir 
kısmının iç hukuk yollarını tüketmemesi nedeni ile başvurunun kabul edilmez 
olduğu iddiasıdır. Pulatlı v Türkiye davasında, bu sav bir üst komutana başvu-
ruda bulunmuş olmasına karşın yargı yoluna gitmemiş başvurucu için dile ge-
tirilmiştir. Mahkeme Sözleşme’nin 35. maddesinde yer alan iç hukuk yolunun 
tüketilmesi yükümlülüğünün ancak bu yolların açık, ulaşılabilir, etkili ve ye-
terli olması durumunda söz konusu olduğunu, Anayasa’nın 129. maddesi ile 
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemeleri Kanunu’nun 21. maddesi ne-
deni ile başvurucunun böyle bir yükümlülüğü olmadığı sonucuna varmıştır.36 

İç hukuk yollarının tüketilmediği iddiası savunma tarafından Tengillioğ-
lu davasında da ileri sürülmüştür. Fakat bu sefer yargı yoluna başvurmadığı 
için değil; İç hizmet Kanunu’nun 26. maddesine37 göre başvurucunun şika-
yet hakkını kullanmaması nedeni ile bu itiraz dile getirilmiştir.38 Ayrıca Salih 
Gazi hakkında disiplin işlemi 23 Şubat 2009 yılında gerçekleştirilmiş olma-
sına karşın, başvurusunu 2 Aralık 2009 tarihinde yapması da 6 aylık sürenin 
geçirilmiş olması nedeni ile itiraza neden olmuştur.39 Ancak Mahkeme, askeri 
disiplin amirlerinin vermiş oldukları cezalar bakımından iç hukukta etkin bir 
yolun olmadığından hareketle hem İç Hizmet Kanunu’nunda düzenlenen şi-
kayet yolunu dikkate almamış hem de bu şartlar altında işlemin yapıldığı tari-
hi değil, kişinin cezasını tamamladığı tarihi yani 24 Ağustos 2009’u esas aldı-
ğını belirterek, 6 aylık süreye riayet edildiği sonucuna varmıştır.40

Türkiye öne sürdüğü iddialardan bir diğeri de, Sözleşme’nin askeri disip-
lin usulüne uygulanamayacağı ve Sözleme’nin kapsamının bu alanı içine al-

36 Pulatlı-Turquie; prg. 23-25.
37 İç Hizmet Kanunu Madde 26: “Her asker, gerek hizmete ve gerek zati işlerine ait kanun 

ve nizamların kendisine vermiş olduğu hak ve salahiyetler her hangi bir surette haksız 
olarak ihlal edilirse veya ihlal edildiğini zannederse şikayet etmek hakkını haizdir.”

38 Tengilimoğlu et Autres-Turquie, prg. 17.
39 Tengilimoğlu et Autres-Turquie, prg. 26.
40 Tengilimoğlu et Autres-Turquie, prg. 18, 27-31.
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madığıdır. Mahkeme ise; devletlerin disiplin ya da suç olarak tanımlamala-
rından bağımsız olarak, her türlü hapis sonucunu doğuran mahkumiyetin 5. 
maddenin kapsamı altında olduğunu vurgulayarak bu itirazı da reddetmiştir.41 

Türkiye cezaların niteliğine ilişkin savunmasında, askeri disiplin amir-
lerinin vermiş oldukları bu cezaların Sözleşme’nin 5. maddesinin ilk fıkrası-
nın (b) bendi uyarınca bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için uygulandığı-
nı, dolayısıyla Sözleşme’nin ilgili hükmünde yer alan bir istisna olduğunu ve 
Sözleşme’nin ihlal edilmediğini ileri sürmüştür. Mahkeme ise; 5.maddenin 
ilk fıkrasının (b) bendinde yer alan “yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün 
uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanma ve tutuk-
lanma” halinin, ancak somut ve belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmeme-
si durumunda, kişinin bu eksikliği kapatana değin yasalar tarafından tutulma-
sı hali ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Somut olaylarda kişiler ileriye dönük 
bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla tutulmadıklarını; aksine geç-
mişe dönük eylemler nedeni ile kişilere bu cezaların verildiği ifade edilmiştir. 
Mahkeme’ye göre 5/1 (b)’nin kapsamına girmesi için uygulamanın bastırıcı 
ve cezalandırıcı olmaması gerekmektedir.42

AİHM 5.maddenin ilk fıkrasına göre özgürlükten yoksun bırakılma du-
rumu ancak yargı kararı ile olabilir ve ancak yürütmeden bağımsız ve yar-
gı teminatına sahip bir mahkeme tarafından verilebilir. İncelenen olaylarda, 
ceza askeri hiyerarşi içinde bulunan ve bağımsız olmayan bir makam tarafın-
dan verilmiştir. Tek başvuru yolu da üst makama şikayet olduğundan ve de bu 
makam da askeri hiyerarşi içersinde bulunduğundan 5/1 kapsamında değildir. 
Dolayısıyla Mahkeme’ye göre hürriyetin kısıtlanması sonucunu doğuran bu 
cezalar, gerekli niteliklere sahip yargı makamları tarafından verilmediği için 
Sözleşme’nin 5. Maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinin ihlal edilmiştir.43

Netice itibariyle hem AİHM hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakla-
rı Komitesi’nin kabul ettiği kriterler gözönüne alındığında Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde uygulanan oda hapsi cezasının hürriyetin kısıtlanması anla-
mına geldiği ortadadır. Bunun yanında, eğer bir kişinin hürriyeti kısıtlana-
caksa bu kararın ancak bir mahkeme tarafından verilmesi gerektiği de  kabul 

41 Pulatlı-Turquie; prg. 15-19, Tengilimoğlu et Autres-Turquie, prg. 19-23.
42 A.D.-Turquie ; prg. 19-20, Pulatlı-Turquie; prg. 28-30, Tengilimoğlu et Autres-Turquie; 

prg. 33-34. 
43 A.D.-Turquie ; prg. 21-22, Pulatlı-Turquie; prg. 31-34, Tengilimoğlu et Autres-Turquie; 

prg. 37-39.
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edilmektedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi’nin içtihadı farklı bir anlayı-
şı ortaya koysa da, Türkiye’nin imzalamış olduğu bu iki sözleşmeye göre as-
keri disiplin amirinin vermiş olduğu oda hapsi cezaları bu şekliyle kişi hürri-
yeti hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bu noktada şu soru akla gelmekte-
dir: “Anayasamızın 90/4 maddesini de dikkate aldığımızda, temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin Türkiye’nin imzaladığı iki milletlerarası sözleşme ile iç hu-
kukumuz çatıştığında acaba özgürlüklerden yana bir tavır konularak sözleş-
meler esas alınabilir mi?”

IV- Anayasanın 90/4. Maddesi Karşısında Askeri Disiplin Amirinin 
 Hürriyeti Kısıtlayıcı Ceza Verme Yetkisi

Anayasamızın 90. Maddesine 2004 yılında yapılan değişiklik ile “usu-
lüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerara-
sı andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşmaların hükümleri esas alı-
nır” ifadesi eklenmiştir. Bunun anlamı normlar hiyerarşisinde temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmaların Türk normlar hiyerarşisinde 
kanunların üzerinde ancak Anayasa’nın altında olduğudur.44 Dolayısıyla te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin kanun ile milletlerarası andlaşma çatışıyorsa, 
yapılması gereken andlaşmanın uygulanmasıdır. Fakat eğer Anayasa ile mil-
letlerararası andlaşma açıkça çatışıyorsa; hiyerarşide anayasa üstte bulunduğu 
için anayasanın esas alınması gerekmektedir.45 Bu bağlamda cevap verilme-
si gereken kritik soru; konumuz bakımından açıkça iç hukukumuz ile çatışan 
AİHS ile BM MSHS’nin kanunlarla mı yoksa hem anayasa hem de yukarıda 
ifade edilen kanunlarla mı çatıştıklarıdır.  

Konuyla ilşkin bir yaklaşım şu şekildedir; “...Anayasanın 19. maddesi-
ne kişi hürriyeti ve güvenliği konusu düzenlenirken AİHS m. 5 kaynak olarak 
kullanılmış ve kişi hürriyetinin kısıtlanacağı haller sayılarak ifade edilmiştir. 
Bununla birlikte Anayasanın m.38’de ise ayrı bir sınırlama sebebi ifade edil-
miştir. Anayasal çerçevede AİHS m.5’te düzenlemelerin kişi hürriyeti ve güve-
liği konusunda m. 38 düzenlemesi ayrık ve bütünüyle ters bir durumu ortaya 
çıkarmaktadır. Madde 5 hükümlerinin sınırlı sayıda kabul edilmemesi ve istis-
naların getirilebileceğinin kabulü halindeyse anayasal düzenleme mantığının 

44 B.TANÖR-N.YÜZBAŞIOĞLU; sf. 503-507, E.ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, 
Yetkin Yayınları, Ankara, 2010, sf. 413, K.GÖZLER; sf. 279.

45 N.YÜZBAŞIOĞLU; Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1993, sf. 60, 61.
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AİHS ile çelişmesi durumu baş göstermektedir...”46  Bu görüşe göre Sözleşme 
ile sadece yasa değil, fakat aynı zamanda anayasa da açık bir çelişme halinde-
dir ve yapılması gereken şey Sözleşme ile hem yasal düzenlemelerin hem de 
Anayasa’nın uyumlu hale getirilmesidir.47

Bununla birlikte öğretide çatışmanın Anayasa ile Sözleşme arasında de-
ğil; sadece yasa ile Sözleşme arasında gerçekleştiği düşüncesi de ileri sürül-
müştür. Bu çerçevede askeri disiplin amirlerinin verdikleri oda hapsi cezala-
rıyla ilgili uyuşmazlıklar Türk yargıcının önüne getirildiğinde hak ve özgür-
lüklere ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanması gerekiği şu 
gerekçeler ile savunulmuştur: “Oda hapsini öngören yasal düzenlemeler, son 
tahlilde, Anayasaya uygun fakat AİHS’yle uyumsuz yasal düzenlemelere ör-
nek teşkil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu yazıda incelenen konu çerçeve-
sinde, Anayasada yer alan emredici bir normun AİHS’yle bağdaşmazlığı söz 
konsu değildir. Buna karşılık, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir uluslarara-
sı antlaşmayla (AİHS’yle) aynı konuda farklı hükümler içeren bir kanun hük-
mü mevcuttur. Öyleyse, Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında, bu tür bir 
nedenle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hüküm-
lerinin esas alınması gerektiği vurgulandığına göre, disiplin amirlerince ve-
rilen oda hapsi cezalarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, yargı organının, uluslara-
rası andlaşma hükümleriyle çatışan kanunların yerine uluslararası andlaşma 
hükümlerini uygulaması gerekir”48  

İlk bakışta özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve AİHM’in kişi özgürlüğü 
ve güvenliği hakkına ilişkin standartlarının ülkemizde uygulanması için uy-
gun bir yaklaşım gibi görünen bu düşüncenin irdelenmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz; Anayasamız 38. ve 129. maddelerinde Silahlı Kuvvetler bakımın-
dan kabul etmiş olduğu istisnalar bize göre de mutlak nitelik taşımamakta, 
aksine yasama organına bu konuda takdir hakkı bırakılmaktadır. Yani yasama 
organı isterse Silahlı Kuvvetler bakımından idari işlemler ile hürriyeti kısıtla-
yıcı ceza verilebilmesini öngören ve askeri disiplin cezalarını yargı denetimi 

46 M.E.AKGÜL; “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Bağlamında AİHS ve Anayasa Hükümle-
ri Çatışmasında Öncelikli Uygulama Sorunu”, TBB Dergisi, Sayı 87, Ankara, 2010, s. 
130-131.

47 M.E.AKGÜL; 146-147. 
48 H.TÜLEN; “Disiplin Amirlerince Verilebilen Oda Hapsi Cezalarına Anayasa Mahkemesi 

ve AİHM’si Kararları Işığında Bir Bakış”, Prof: Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt II, 
Anayasa Hukuku, YetkinYayınları, Ankara, 2008, sf. 671, aynı görüşü paylaşan karşı oy 
yazısı için bkz. AYİM 3.D. 23.06.2010, Karar No: E. 2010/1133, Karar No: K. 2010/774.
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dışında tutan mevcut düzenlemeleri muhafaza eder, isterse de bu düzenleme-
leri kaldırarak Sözleşmey’e uygun yeni bir hukuksal yapı oluşturabilir. Dola-
yısıyla, bu konuda TBMM’nin tercih edebileceği iki yaklaşım da Anayasa’ya 
uygun olacaktır. 

Yargının durumu ise sadece 90. maddenin 4. fıkrası temel alındığında ol-
dukça açıktır; yargı organları uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili ka-
nunları değil sözleşmeleri esas alabilir ve hatta almak zorundadır. Çünkü il-
gili fıkra emredici niteliktedir ve uyuşmazlıkların çözümünde kanunla çatış-
ma halinde sözleşmelerin esas alınmasını buyurmaktadır. Yani mahkemele-
rin bu konuda bir takdir yetkisi söz konusu değildir. Bunun ötesinde, mahke-
meler 90.maddenin 4. fıkrasındaki emredici hüküm gereği, amire hürriyeti kı-
sıtlayıcı ceza verme ve bu cezaların yargı denetimi dışında bırakılabilmesine 
imkan tanıyan yeni kanunların yapılması durumunda dahi, bu kanunları uyuş-
mazlığın çözümünde esas alamayacak, yine sözleşmelere göre meseleyi de-
ğerlendirecektir. Çünkü, Anayasa açıkça temel hak ve hürriyetlere ilişkin söz-
leşmeleri kanunların üzerinde saydığından, yeni kanunun Sözleşme hüküm-
lerini geçersiz hale getirebilmesi mümkün olmayacak, yani AİHS’nin konuya 
ilişkin standartları yargının koruması altına girmiş olacaktır; ama kanaatimiz-
ce bu durum anayasa hukuku açısından başka bir sorunu ortaya çıkaracaktır. 

1982 Anayasası 38. ve 129. maddelerdeki düzenlemeleriyle kişi hürriye-
ti ve güvenliği hakkına özel bir anlam vermiş ve Türkiye’nin imzalamış oldu-
ğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan bu konudaki standart-
ları metne dahil etmemiştir. Yani Silahlı Kuvvetler bakımından idarenin hür-
riyeti kısıtlayıcı ceza verebilmesini ve de bu kararların yargı denetimi dışı-
na çıkarılmasını hakkın ihlali olarak görmemiştir. Yargının Anayasa’nın 90/4 
fıkrasını temel alarak uluslararası sözleşmelere göre uyuşmazlıkları çözme-
si ve 38. ve 129. Maddelerdeki düzenlemeleri temel alan kanunları ihmal et-
mesi, Anayasa’da yer verilen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin bu kı-
sıtlayıcı düzenlemeleri etkisiz hale getirmektedir. Zira yargının Sözleşme’yi 
esas almasıyla yasama organının Anayasa’ya uygun fakat Sözleşme’ye aykı-
rı herhangi bir düzenlemesi işlevsiz kalacak ve bu nedenle Sözleşme’nin içe-
riği uyuşmazlıkların çözümünde temel kural haline gelecektir. Başka bir ifa-
de ile aynı konu üzerindeki Sözleşme’nin kriterleri Anayasa’nın üzerinde ka-
bul edilmiş olacaktır. 

Bu durum bir taraftan Anayasa’da hakka verilen içeriğin reddi diğer taraf-
tan da 90/4 maddeye dayanılarak fiilen Anayasa’nın yasama organına 38. ve 
129. maddeleriyle tanımış olduğu takdir yetkisinin de kaldırılması anlamına 
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gelmektedir. Zira Anayasa’nın 38. ve 129. maddelerine dayanılarak çıkartılan 
kanunları ihmal eden yargının, aynı düşünce ile yasama organının daha son-
ra bu konularla ilgili çıkarabileceği yasaları da ihmal etmesi gerekmektedir; 
çünkü temel hak ve hürriyetlere ilişkin sözleşmeler kanunların üzerindedir. 
Örneğin Silahlı Kuvvetler bakımından idarenin hürriyeti kısıtlayıcı yeni yap-
tırımları kanunla düzenleyebilmesi mümkün olabilecek, fakat Sözleşme’ye 
aykırı olduğu için uyuşmazlıkların çözümünde bu kurallar yargı tarafından 
uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, Anayasa’nın vermiş olduğu yetki ile yasa-
ma organı sadece bu konuda uygulanmayan kurallar; yani ölü düzenlemeler 
yapabilecektir. Bu durum ise 90/4. maddenin 38 ile 129. maddeler karşısın-
da üstün sayılması ve Anayasa içerisindeki kurallar arasında hiyerarşi oluştu-
rulması anlamına gelmektedir. Söz konusu yaklaşımın doğal sonucu da AİHS 
ve BM MSHS’nin de 1982 Anayasası karşısında üstün olduğudur. Özellikle 
Anayasamızın egemenliğe ilişkin ilkeleri gözönüne alındığında bu iki sonu-
cun da hukuk sistemimizde varlığı kabul edilemez.49 

Kanaatimizce; Anayasa’nın 38. ve 129. maddelerinde yer alan istisnalar 
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı bakımından özel nitelikteki düzenlemelerdir 
ve 90/4’de temel hak ve hürriyetlere ilişkin genel düzenleme bu istisnalar çer-
çevesinde uygulanabilir. 90/4’ün yargı tarafından uyuşmalıklarda uygulanma-
sı Anayasa’nın kişi güvenliği ve hakkına ilişkin kabul ettiği içeriğe aykırı ola-
maz. Aksi takdirde Anayasa’ya aykırılık oluşacaktır. Başka bir ifade ile Ana-
yasanın Sözleşme ile uyumlu hale getirilebilmesi için yargının değil yasama 
organının faaliyette bulunması gerekmektedir.  

Diğer taraftan 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği meseleye ilişkin 
başka sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bilindiği üzere, son ya-
pılan anayasa değişikliği ile hukuk sistemimize giren bireysel başvuru yolu, 
AİHM’in önüne gelebilecek ihlal iddialarının iç hukukta çözümlenebilmesi, 
böylece bir taraftan Mahkeme’nin iş yükünün azaltılması, diğer taraftan hak 
ihlallerine ilişkin iddiaların daha kısa süre içerisinde çözümlenebilmesi için 
öngörülen bir mekanizmadır. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yolunun iç hukukta kabul edilmesi, bir nevi Anayasa Mahkemesi’nin 
de AHİM gibi faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir. Ancak sorun, özel-
likle konumuzla ilgili bireysel başvurular karşısında mahkemenin Anayasa’yı 
mı yoksa AİHM’in yorumlarıyla içeriği belirlenen AİHS’i mi temel alacağı-
dır. Zira askeri kişi hürriyeti ve güvenliği hakkında sözleşme ile anayasanın 
birbiriyle uyumlu olmadığı ortadadır. 

49  N.YÜZBAŞIOĞLU; sf.60.
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Bununla birlikte “Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usul-
leri Hakkındaki Kanun” un 45/3. maddesinde yer alan “Anayasanın yargı 
denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz” 
hükmü ile sorun iç hukuk bakımından çözülmüştür. Kabul edilen bu düzen-
lemeyle bireysel başvuru yolunun uygulaması ile 1982 Anaysası arasında tu-
tarlılık sağlanmış; Anayasamıza göre yargısal denetim dışında bırakılabilen 
askeri disiplin amirlerinin verebileceği hürriyetin kısıtlanması sonucunu do-
ğuracak olan idari işlemlerin bireysel başvuru yolu ile de Anayasa Mahkeme-
si tarafından denetlenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır. Fakat bu durumda da 
AİHM’nin yaklaşımı50 gözönüne alındığında, söz konusu işlemler nedeni ile 
AİHM’e yapılacak olan başvuruların kabul edilecek ve büyük ihtimalle Tür-
kiye aleyhine kararlar çıkacaktır. Dolayısıyla bireysel başvurunun kabul edil-
mesi ile elde edilmesi beklenen fayda en azından bu konu özelinde tam ola-
rak gerçekleşmeyecektir. 

SONUÇ

Silahlı Kuvvetler’in iç düzeninin korunması bakımından disiplinin ta-
şıdığı önem hiç kuşkusuz hayati bir nitelik taşımaktadır. Fakat bunu sağla-
mak adına tercih edilecek olan yolların günümüz insan hakları standartlarıy-
la uygun olması da en az askeri personelin disiplini kadar önemlidir. Nitekim 
Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan “İnsan Haklarına Saygılı Dev-
let” ilkesi de her türlü düzenlemede olduğu gibi Silahlı Kuvvetler’in iç düze-
ninin sağlanması adına kabul edilen tedbirlerin de insan haklarına uygun ol-
masını gerektirmektedir ki; zaten imzalanmış olan uluslararası insan hakları 
sözleşmeleri ile de bu durum uluslararası hukukta devletimiz tarafından taah-
hüt edilmektedir.

BMMSHS Sözleşmesi ve AİHS’i özellikle 1. kuşak haklar bakımından 
referans olarak alırsak; başta yargısal denetim olmak üzere gerekli güvence-
ler sağlanmadan idari bir işlem ile kişi hürriyetinin sınırlanması, açık biçim-
de insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, insan haklarına 
aykırılık teşkil eden bu düzenlemelerin mevzuatımızdan çıkarılması, “İnsan 
Haklarına Saygılı” bir devletin yerine getirmesi gereken bir sorumluluğudur. 
Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin, 1961 Anayasası döneminde imkanı olma-
sına rağmen bu yetkilendirmenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verme-
si ve o gerekçeleri de yakın zamana kadar hala sahip çıkıyor olması ilginç ol-

50  Bkz.Apostol-Georgia; Application no. 40765/02, 28 November 2006.
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manın ötesindedir. Fakat şu aşamada zaten yargının bu meseleyi çözebilmesi 
anayasal açıdan mümkün değildir. Çünkü; Anayasa’nın Kişi Hürriyeti ve Gü-
veliği hakkını düzenleyen 19. Maddesi,  38. ve 129. Maddeler ile birlikte yo-
rumladığında, Türkiye’nin imzalamış olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin 
uluslararası sözleşmelerden farklı bir içeriğin Anayasa tarafından kabul edil-
diği anlaşılmaktadır. 90/4. Maddeyi temel alarak Anayasa’dan farklı bir dü-
zenlemeye sahip olan bu sözleşmelerin mahkemeler tarafından konuya iliş-
kin uyuşmazlıkların çözümünde uygulanması, Anayasa’nın verdiği anlamın 
reddi sonucunu ortaya çıkaracaktır. Bu durum aynı zamanda fiilen 38 ve 129. 
Maddelerde yasama oraganına tanınan takdir yetkisinin de ortadan kaldırıl-
ması anlamına gelecektir; çünkü 90/4. Madde esas alındığında yasama orga-
nının 38. ve 129. Maddelerine uygun ama sözleşmelere aykırı bir düzenleme 
yapması halinde, yargının aynı düşünce ile bu düzenlemeleri de ihmal etmesi 
gerekecektir. Sözleşmeleri Anayasa’nın üzerine çıkaran ve Anayasa içerisin-
de maddeler arasında hiyerarşi kuran bu yaklaşımın kabul edilebilmesi müm-
kün gözükmemektedir. 

Sonuç olarak yargının mevcut düzenlemeler çerçevesi içerisinde bir fark-
lılık yaratabilmesi mümkün görünmediğinden; yasama organının gerekli dü-
zenlemeleri yapmasını beklemekten başka bir çare bir çare yoktur. AİHM’e 
bu konuyla ilgili sadece bu sene Türkiye aleyhine 4 kararın verilmiş olması 
ve kabul edilen anayasal şikayet ya da bireysel başvuru yolunun bu işlemlere 
kapatılmış olması, AİHM önünde konuyla ilgili Türkiye’nin çok fazla mesai 
harcayabileceğini düşündürmektedir.
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Kambiyo Senetlerine Rehin Cirosu ve 
Rehin Cirosunun Teminat İşlemi  

Yrd. Doç. Dr. Asuman Yılmaz*

I. GİRİŞ

Rehin cirosuna Ülkemizde özellikle bankacılık uygulamasında ol-
dukça sık rastlanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ciro türüne ilişkin ola-
rak çok sayıda yargı kararı mevcuttur. Rehin cirosu, 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun (eTTK) 601. maddesi hükmü ile düzenlenmişti. Anılan norm, 1 
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
(TTK) 689. maddesine dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. TTK m. 689, f. 
1 uyarınca ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya rehnet-
meyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün 
hakları kullanabilir; fakat, senedi ancak tahsil cirosuyla ciro edebilir. Aynı 
hükmün 2. fıkrasına göre, poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta ara-
sında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan def’ileri hamile karşı ile-
ri süremezler; meğerki, hamil poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun za-
rarına hareket etmiş olsun.

Bu çalışma kapsamında, TTK’nun 689. maddesinde düzenlenmiş olan re-
hin cirosu temel özellikleri, hükümleri ve oldukça tartışmalı olan teminat iş-
levi açısından incelenecektir. 

II. REHİN CİROSU VE REHİN CİROSUNUN HÜKÜMLERİ

1. Rehin Cirosu

a. Genel Olarak

Türk Ticaret Kanunu’nun 689. maddesi, poliçede rehin cirosunu düzen-
lemektedir. Rehin cirosu, poliçenin içerdiği alacak üzerinde rehin hakkı kur-
* İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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mak amacıyla yapılır1. Bononun niteliğine aykırı düşmemek koşuluyla uy-
gulanacak poliçe hükümlerinin sayıldığı TTK’nun 778. maddesinde TTK m. 
689’a atıfta bulunulduğu için, bononun da rehin cirosuyla devri mümkündür. 
Buna karşılık, poliçe ve bonodan farklı olarak, çekte rehin cirosu yapılamaz. 
Çünkü, çek hakkında uygulanacak hükümleri öngören TTK m. 818 düzenle-
mesinde, rehin cirosuna ilişkin TTK m. 689’a yer verilmemiştir. Dolayısıyla, 
çekin rehin cirosu ile devri mümkün değildir2. Bunun nedeni, görüldüğünde 
ödenmesi gereken (TTK m. 795, f. 1) ve kısa ibraz sürelerine tâbi olan çekin 
(TTK m. 796), bir ödeme aracı olmasıdır3. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de ilk 
kez 15.03.2002 tarih ve E. 2002/3254, K. 2002/5259 sayılı kararında bu ko-
nuda aynı yönde görüş bildirmiştir:

“TTK. 707. maddesinde de belirtildiği üzere çek görüldüğünde ödenme-
si gereken bir ödeme vasıtasıdır. Bu yapısı itibariyle çekte rehin cirosu yapı-
lamaz. Çekin ancak temlik veya tahsil cirosu ile devri mümkündür. Gerçek-
ten de kanun koyucu çeklerde uygulanacak poliçe hükümlerinin sayıldığı 730. 
maddede, rehin cirosuna ilişkin 601. maddeye atıfta bulunmamıştır. Bunun bir 
başka açıklaması da çekte rehin cirosu yapılmasına cevaz olmadığıdır. (…) 
Somut olayda ise; takip dayanağı çek hamiline düzenlenmiştir. Çek arkasın-
da (hamil olduğu anlaşılan) Soner’in bedeli teminattır şeklindeki cirosu temi-
nat cirosu niteliğinde olup, TTK. 730. maddesinde aynı kanunun 601. mad-
desine bir gönderme yapılmadığından geçerli değildir. Anılan cironun tahsil 
veya temlik cirosu olarak kabulü de mümkün olmadığından takip alacaklısı-
na yapılmış geçerli bir cirodan bahis olunamayacağı cihetle alacaklı yetkili 
hamil değildir”4. 

1 Locher, s. 107; Zöllner, § 14 X; Hueck/Canaris, § 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 3; 
MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 6; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 
32; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 1; Arslanlı, s. 116; 
Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 152; Poroy/Tekinalp, s. 174; Domaniç, TTK Şerhi, s. 171; 
Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (519); Kınacı-
oğlu, s. 152; Doğanay, s. 1885; Öztan, s. 625; Gürbüz, s. 77; Şimşek, s. 89; Ülgen/Hel-
vacı/Kendigelen/Kaya, s. 133. 

2 Aynı doğrultuda bkz. Doğanay, s. 1887; Öztan, s. 1147; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/
Kaya, s. 211; Reisoğlu, s. 173 vd.; Uyar, C. I, s. 559; Kendigelen, s. 176 vd.; Kubi-
lay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (501, 504); Seven, DEÜHFD 
2003, C. V, S. 2, s. 143 (147 vd.); aksi görüşte bkz. Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. 
Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (519, dn. 2); Arslanlı, s. 116.

3 Doğanay, s. 1887; Öztan, s. 1147; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 211 vd.; Kendige-
len, s. 176; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (501).

4 (YKD 2002, C. 28, S. 12, s. 1814-1815). Yargıtay 12. Hukuk Dairesi söz konusu görüşü-
nü, 26.06.2008 tarih ve E. 2008/10960, K. 2008/13565 sayılı kararında da tekrarlamıştır: 
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Yargıtay 12. Hukuk Dairesi söz konusu kararda isabetli olarak, çekte re-
hin cirosuna izin verilmemesi nedeniyle, bu tür bir ciro ile çeki devralan ki-
şinin yetkili hamil sıfatını kazanamayacağını ifâde etmektedir. Fakat, somut 
olaydaki çek, -karar metninde açıkça belirtildiği üzere- emre değil, hamiline 
düzenlenmiştir. Hamiline yazılı çeklerin devri için ise, yalnızca senet üzerin-
deki zilyetliğin nakli yeterlidir (TTK m. 647). TTK’nun 791. maddesi uyarın-
ca, hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı, başvurma hakları-
na ilişkin normlar gereğince sorumlu kılarsa da, senedin niteliğini değiştire-
rek onu emre yazılı bir çek hâline getirmez. Dolayısıyla, hamiline yazılı bir 
çek üzerine yapılan ciro, çekin hukukî niteliğini değiştirerek onu emre yazı-
lı bir çek hâline dönüştürmediği gibi, böyle bir cironun teşhis işlevi de bulun-
mamaktadır. Bir diğer ifâde ile, söz konusu ciro, hak sahibinin teşhisinde her-
hangi bir rol oynamaz. Anılan nedenle, Yüksek Mahkeme’nin, hamiline yazı-
lı bir çeki rehin cirosuyla devralan şahsın yetkili hamil sayılamayacağı doğ-
rultusundaki görüşüne katılmak mümkün değildir5. Seven’in de haklı olarak 
belirttiği gibi, hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciroya konulan “teminat 
içindir” kaydını, tahvil yoluyla, çekin Medeni Kanun hükümleri kapsamında 
rehnedildiğine yönelik bir irade beyanı olarak kabul etmek gerekir6.

b. Rehin Cirosunun Şekli

TTK’nun 689. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, “bedeli teminattır”, “be-
deli rehindir” ibaresini veya rehni ifâde eden diğer herhangi bir kaydı içeren 
ciro, rehin cirosu olarak kabul edilir. Dolayısıyla, rehin cirosunun söz konusu 
olabilmesi için, poliçenin (bononun) rehin için verildiği hususu senet üzerin-

“TTK.nun 707. maddesinde de açıklandığı üzere, çek görüldüğünde ödenmesi gereken bir 
ödeme vasıtasıdır. Bu yapısı itibariyle çekte rehin cirosu yapılamaz. Çekin ancak temlik 
veya tahsil cirosu ile devri mümkündür. TTK.nun 730. maddesinde rehin cirosuna ilişkin 
aynı Kanun.un 601. maddesine atıfta bulunulmamıştır.

 Yukarıda açıklanan cironun tahsil veya temlik cirosu olarak kabulü mümkün olmadığın-
dan mahkemenin alacaklının yetkili hamil olmadığından bahisle takibin iptali kararı yasa-
ya uygun olup onanması gerekirken Dairemizde bozulduğu anlaşılmakla borçlunun karar 
düzeltme istemi kabul edilmelidir.” Karar metni için bkz. www.hukukturk.com. Yargıtay 
19. HD ise, 12.05.2004 tarih ve E. 2003/8326, K. 2004/5493 sayılı kararında, çekin rehin 
cirosuyla devredildiğinden bahsetmektedir. Karar metni için bkz. www.hukukturk.com.

5 Aynı doğrultuda bkz. Seven, DEÜHFD 2003, C. V, S. 2, s. 143 (150 vd.); Kendigelen, s. 177.
6 Seven, DEÜHFD 2003, C. V, S. 2, s. 143 (150 vd.); aynı doğrultuda bkz. Öztan, s. 251; 

Kendigelen, s. 177, dn. 97.
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de açıkça belirtilmelidir7. Buna karşılık, güvence altına alınan alacağın rehin 
cirosunda belirtilmesi gerekmez8.

Öğretide bazı yazarlar9, beyaz ciroda teminat için verildiğini gösteren 
herhangi bir kayıt bulunmadığından, beyaz cironun temlik cirosu niteliğin-
de olduğunu; rehin cirosu için yeterli olamayacağı görüşünü ileri sürmüşleri-
dir. Oysa beyaz ciro, lehine ciro yapılan kişinin adı belirtilmeden yapılan ciro-
dur10. TTK’nun 683. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, beyaz ciro, senedin dev-
redildiğini gösteren bir ibare ile cirantanın imzasından veya sadece ciranta-
nın imzasından oluşur. Buna göre, senedi rehin cirosuyla devralan kişinin adı 
yazılmadan, yalnızca cironun rehin amacıyla yapıldığını ifâde eden bir ibare 
kullanmak suretiyle beyaz cirodan oluşan rehin cirosu yapılabilir11. Dolayı-
sıyla, rehin cirosunun geçerli olması için mutlaka tam ciro şeklinde yapılma-
sı zorunlu değildir; söz konusu ciro beyaz ciro şeklinde de olabilir. Senedi bu 
tür bir rehin cirosuyla devralan hamil, TTK’nun 689. maddesinin 1. fıkrasın-
da öngörülen hakları kullanma yetkisine sahiptir.

Rehin cirosunun hüküm ifâde edebilmesi için, ciro edilmiş poliçenin (bo-
nonun) zilyetliğinin geçirilmesi de gerekir12. Maddî açıdan hak sahibi olabil-
mek için, senedin verilmesine ilişkin aynî anlaşmanın (Begebungsvertrag) ya-
pılması zorunludur. Anılan anlaşma, rehin hakkının kurulması konusunda mu-

7 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin, 28.12.1967 tarih ve K. 12053 sayılı kara-
rı şu şekildedir: “Bir kambiyo senedi ancak; (Bedeli teminattır.), (Bedeli rehindir.) ibarele-
rini yahut terhini ifade eden diğer herhangi bir kaydı taşıyan ciro meşruhatıyla rehnedi-
lebilir. Senedin yüzüne Bankanın dâhili muamelelerini göstermek için, lâstik mühürle son-
radan konulmuş (teminat senetleri) ibaresi 601 inci maddede yazılı rehin cirosu hükmün-
de değildir.” Karar metni için bkz. Şimşek, s. 605 vd.

8 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 7; Münc-
hKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 7; Öztan, s. 626; Kubilay, Prof. Dr. Kudret 
Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (505).

9 Bkz. Öztan, s. 626; Gürbüz, s. 77. 
10 Domaniç, TTK Şerhi, s. 126 vd.; Öztan, s. 569; Şimşek, s. 90; Ülgen/Helvacı/Kendige-

len/Kaya, s. 131.
11 Aynı doğrultuda bkz. Bülow, § 19 WG Rn. 4; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB 

Rn. 7; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 4; Domaniç, TTK 
Şerhi, s. 173; Kınacıoğlu, s. 152; Şimşek, s. 90; Eriş, s. 3739; Pulaşlı, § 18 Kn. 62.

12 Locher, s. 107; Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Zöllner, § 14 X 2; Hueck/Canaris, § 
8 VIII 2 a; Arslanlı, s. 116; Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 152; Poroy/Tekinalp, s. 174; 
Domaniç, TTK Şerhi, s. 173; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Anka-
ra 1964, s. 519 (523); Doğanay, s. 1885; Öztan, s. 626; Gürbüz, s. 77 vd.; Pulaşlı, § 18 
Kn. 55.
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tabakat ve senedin rehin amacıyla verilmesi yoluyla gerçekleşir. Cirantanın ta-
sarruf yetkisi yoksa, ciro edilenin rehin hakkına sahip olabilmesi, TTK’nun 
686. maddesinin 2. fıkrası uyarınca iyiniyetli olması koşuluna bağlıdır13.

2. Rehin Cirosunun Hükümleri

a. Genel Olarak

Yukarıda da belirtildiği gibi, rehin cirosuyla ciro edilen poliçenin (bo-
nonun) zilyetliğinin geçirilmesi ile birlikte, senet üzerinde ciro edilen lehine 
bir rehin hakkı doğar. Poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, se-
net üzerinde mülkiyet hakkı elde etmez; mülkiyet hakkı, senedi rehin cirosuy-
la devreden cirantada kalır14. Bu yolla alacaklı, rehneden cirantanın senet ve 
senedin içerdiği alacak üzerindeki haklarından ayrı, bağımsız bir hak kazan-
maktadır15. Söz konusu hak fer’i bir hak olduğundan, güvence altına alınan 
alacak mevcut değilse, rehin hakkı da doğmaz16. 

Poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, alacağın tamamı tah-
sil edilinceye kadar rehneden cirantanın diğer alacaklılarına karşı senet bedeli 

13 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 8; Hueck/
Canaris, § 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 5; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB 
Rn. 8; Berner Komm/Zobl, Art. 901 N. 73; Öztan, s. 626; Gürbüz, s. 77.

14 “Türk Ticaret Kanununun 690. maddesi gereğince emre muharrer senetlere de uygulanan 
aynı kanunun 601. maddesinde öngörülen ve bir hakkın başkasına rehnedilmesi maksa-
dıyla yapılan ciro, rehin cirosu niteliğini taşır. Rehin cirosunda rehin hakkının doğabilmesi 
için poliçede (bedeli teminattır), (bedeli rehindir) ibarelerinin bulunması yahut terhini ifa-
de eden diğer herhangi bir kaydı ihtiva etmesi ve poliçenin de rehin alana teslim edilmesi 
gereklidir. Ancak teslim ve ciro, senet üzerindeki mülkiyet hakkını rehin alana intikal ettir-
mediğinden mülkiyet, ciro eden şahısta kalır.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.02.1975 
tarih ve E. 1974/4592, K. 1975/848 sayılı kararı (ABD 1976, S. 2, s. 278-280); aynı yön-
de bkz. Locher, s. 107; Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Zöllner, § 14 X 2; Baumbach/
Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 9; Hueck/Canaris, § 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 
5; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 7; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 
N 32; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 6; Arslanlı, s. 116; 
Kınacıoğlu, s. 152; Doğanay, s. 1886; Gürbüz, s. 78; Pulaşlı, § 18 Kn. 57.

15 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 9; Hu-
eck/Canaris, § 8 VIII 2 a; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 6; Basler 
Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 7; Kınacıoğlu, s. 152; Öztan, s. 
626 vd.; Gürbüz, s. 78.

16 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 8; Bü-
low, § 19 WG Rn. 5 vd.; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 
2; Öztan, s. 626 vd.
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üzerinde imtiyaz hakkına sahiptir. Cirantanın iflâsı durumunda, rehin hakkına 
dayanarak senedin iflâs masasına dâhil edilmemesini veya duruma göre, iflâs 
masasından çıkarılmasını talep edebilir17. Senedi rehin cirosuyla devralan ha-
milin iflâsı hâlinde ise, ciranta, senet hamili alacaklısını tatmin etmiş olmak 
koşulu ile, senedin masaya dâhil edilmemesi isteminde bulunabilir18.

TTK’nun 689. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, poliçeyi (bonoyu) rehin ci-
rosuyla devralan hamil, onu ancak tahsil cirosuyla devredebilir; temlik veya 
rehin cirosu yapma hakkına sahip değildir. Hamilin yaptığı cironun dış görü-
nüşü itibarıyla tahsil cirosu şeklinde olup olmaması önemli değildir. Senedi 
temlik veya rehin cirosuyla devretmiş olsa dahi, yaptığı ciro tahsil cirosu hük-
mündedir19. Poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, senet üzerin-
de mülkiyet hakkına sahip olmadığı için, senedin mülkiyetini devredemez. Bu 
durumda iyiniyetle iktisap dahi mümkün değildir. Güvence altına alınan ala-
cak muaccel hâle gelip, alacaklı rehin olunan senetten tatmin olmak hakkını 
elde ettikten sonra yaptığı ciroyla dahi, senedin mülkiyetini devredemez. Anı-
lan hâlde yapılan temlik cirosu da tahsil cirosu hükmündedir20.

b. Senedi Rehin Cirosuyla Devralan Hamilin Hakları Kendi Adına 
 Kullanması İlkesi

TTK m. 689, f. 1 hükmü uyarınca, tahsil cirosunda olduğu gibi rehin ci-
rosunda da ciro edilen, poliçeden (bonodan) doğan bütün hakları kullanabi-
lir21; fakat, senedi ancak tahsil cirosuyla ciro edebilir. Ancak, tahsil cirosun-

17 Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 13; Arslanlı, s. 117; Karayalçın, Ticarî 
Senetler, s. 153; Domaniç, TTK Şerhi, s. 174; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e 
Armağan, Ankara 1964, s. 519 (524); Öztan, s. 629; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Ar-
mağanı, Ankara 1988, s. 497 (506).

18 Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 13; Arslanlı, s. 117 vd.; Öztan, s. 629 vd.
19 Locher, s. 107; Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Zöllner, § 14 X 2 bb; Baumbach/He-

fermehl/Casper, § 19 WG Rn. 10; Hueck/Canaris, § 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 7; 
MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 7; Berner Komm/Zobl, Art. 901 N. 72; 
Guhl/Koller/Schnyder/Druey, § 87 N 28; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/
Roth, Art. 1009 N 6; Arslanlı, s. 117; Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 153; Doğanay, s. 
1887; Öztan, s. 630.

20 Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 10; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 
BGB Rn. 7; Arslanlı, s. 118; Öztan, s. 630.

21 “TTK’nun 690. maddesi yollaması ile bonolarda da uygulanması gereken aynı yasanın 
601. maddesine göre, “Bedeli teminattır” veya “Bedeli rehindir” ibarelerini içeren bir bo-
nonun hamili kendi cirantası hariç, diğer senet borçlularına karşı senetten doğan bütün 
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dan farklı olarak, rehin cirosunda ciro edilen, poliçeden (bonodan) doğan hak-
ları kullanırken ciranta adına değil, kendi adına hareket etmektedir22. Ciro edi-
len, senet bedelini tahsil ettiği takdirde, tahsil ettiği meblağ kendisinin rehin-
le güvence altına alınan alacak miktarını aşıyorsa, aşan kısım için senedi re-
hin cirosuyla devreden cirantanın temsilcisi durumundadır23. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan 
hamil, senetten doğan tüm hakları kendi adına kullanabilir. Bu kapsamda, se-
nedi ödenmek (poliçede, kabul edilmek ve ödenmek) üzere borçluya ibraz 
edebilir; ödenmemesi hâlinde protesto düzenlettirebilir; gereken durumlarda 
vadeden önce ya da sonra müracaat haklarını kullanabilir; senet bedelini tah-
sil ve dava edebilir24 ve senedin zıyaı hâlinde iptal davası açabilir25. Fakat, po-

haklarını kullanabilir. Mahkemece takip konusu senet getirtilip bankanın bu senedi temi-
nat cirosuyla iktisap edip etmediği, kredi borçlusu davalı İ… A.Ş. aleyhinde takip yapma 
yetkisi bulunup bulunmadığı üzerinde durularak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir 
karar verilmelidir.” Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 30.11.2000 tarih ve E. 2000/7879, K. 
2000/8257 sayılı kararı (YKD 2001, C. 27, S. 9, s. 1386-1387).

22 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 9; Hu-
eck/Canaris, § 8 VIII 2 a; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 32; Basler Komm OR II/
Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 7; Arslanlı, s. 116; Karayalçın, Ticarî Senetler, 
s. 153; Poroy/Tekinalp, s. 174; Doğanay, s. 1887 vd.; Öztan, s. 627; Gürbüz, s. 79; Şim-
şek, s. 90; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (509); Pulaş-
lı, § 18 Kn. 56.

23 Öztan, s. 627; Gürbüz, s. 79. 
24 Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 9; Ber-

ner Komm/Zobl, Art. 901 N. 71; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 
1009 N 7; Arslanlı, s. 116; Poroy/Tekinalp, s. 174; Doğanay, s. 1888; Öztan, s. 627; Gür-
büz, s. 82; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (509). Yargı-
tay 12. Hukuk Dairesi’nin bu konudaki 29.01.1985 tarih ve E. 1984/11269, K. 1984/658 
sayılı kararı şu şekildedir: “Alacaklı banka, borçluya 163 örnek ödeme emri gönderilen ta-
kibin dayandığı bonolarda, «teminat cirosu» ile yetkili hamil durumuna girmiştir. Alacak-
lı banka, kendi cirantasını değil senedin keşidecisi borçluyu takip etmiştir. Olaya çözüm 
getirmesi gereken TTK. 601. maddesi uyarınca alacaklı bankanın bu takibi açmaya ve yü-
rütmeye kanuni hak ve yetkisi bulunduğu halde, yasaya uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı 
biçimde karar verilmesi isabetsizdir.” Karar metni için bkz. Uyar, C. I, s. 657; aynı yönde 
bkz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.02.1986 tarih ve E. 1985/8254, K. 1985/1912 sa-
yılı kararı (Uyar, C. I, s. 656 vd.); Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2001 tarih ve E. 
2001/3720, K. 2001/4583 sayılı kararı (www.hukukturk.com).

25 Öztan, s. 627; Gürbüz, s. 82; Şimşek, s. 90. Bu konuda bkz. Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi’nin 12.04.2010 tarih ve E. 2008/13017, K. 2010/4114 sayılı kararı (www.hukuk-
turk.com).
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liçe (bono) üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmadığından, rehin amacı dı-
şında kalan feragat ve ibra gibi rehneden cirantayı zarara uğratacak işlemle-
ri yapma yetkisine sahip değildir26. Poliçe (bono) borçlusu da, edimini senedi 
rehin cirosuyla devralan hamile ifa etmekle yükümlüdür; aksi takdirde borç-
tan kurtulmuş olmaz27. 

Diğer taraftan, poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, ciran-
ta ile yaptıkları rehin sözleşmesi gereği, senedi vadede ödenmek üzere ibraz, 
ödenmemesi durumunda protesto düzenlettirmek ve gereken diğer hakkı ko-
ruyucu işlemleri yapmakla yükümlüdür (Diligenzpflichten)28. Bu yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cirantasına karşı rehin sözleşmesini ihlâl 
nedeniyle sorumlu tutulması mümkündür29.

c. Senedin Vadesinin Rehinle Güvence Altına Alınan Alacağın 
 Vadesinden Farklı Olması Durumu

Rehin cirosunda üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, rehin ci-
rosuyla devredilen senedin vadesinin, rehinle teminat altına alınan alacağın 
vadesinden farklı olması hâlidir. Poliçenin (bononun) vadesinin rehinle gü-
vence altına alınan alacağın vadesinden önce gelmesi durumunda, hamil ala-
cağın vadesini beklemeden senet bedelini tahsil edebilir. Çünkü, TTK’nun 
689. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, hamil, senetten doğan tüm hakları kul-

26 Aynı doğrultuda bkz. Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 
19 WG Rn. 9; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 7; Basler Komm OR II/
Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 7; Arslanlı, s. 117; Poroy/Tekinalp, s. 174; Do-
ğanay, s. 1888; Öztan, s. 627 vd.; Gürbüz, s. 82; Şimşek, s. 89; Kubilay, Prof. Dr. Kud-
ret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (509); Pulaşlı, § 18 Kn. 56.

27 Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 12; Bülow, § 19 WG Rn. 5; Basler Komm 
OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 7. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin bu ko-
nudaki 14.06.2001 tarih ve E. 2001/3720, K. 2001/4583 sayılı kararı şu şekildedir: “Da-
valı banka dava konusu senetlerin lehdar şirket tarafından rehin cirosu ile devredildiği-
nin, davacıya bu konuda 31.07.1997 tarihli ihbarla haber verildiğini, artık davacının mü-
vekkili bankaya ödeme yapması gerektiğini savunmuştur. Davalı banka tarafından senetle-
rin bankada bulunduğu, davacıya ihbar edilmişse davacının senet lehdarına değil, hami-
le ödeme yapması gerekir. Ancak bu şekilde senetteki borcundan kurtulabilir.” Karar met-
ni için bkz. www.hukukturk.com. 

28 Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 13; Bülow, § 19 WG Rn. 7; Basler Komm 
OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 2; Kınacıoğlu, s. 153; Öztan, s. 629.

29 Aynı doğrultuda bkz. Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 13; Bülow, § 19 WG 
Rn. 7.
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lanabilme yetkisini haizdir. Bu olasılıkta, rehin cirosuyla senedi devreden ci-
ranta tahsil edilen bedel üzerinde mülkiyet, ciro edilen ise sadece rehin hakkı-
na sahip olur30. Anılan durumda, rehinle güvence altına alınan alacağın vade-
si gelinceye kadar, tahsil edilen meblağın güvenilir bir yere (örneğin, bir ban-
kaya) faiz karşılığında tevdi edilmesi gerekir31. 

Doktrinde bazı yazarlar32, isabetli olarak, söz konusu olasılıkta rehinle 
güvence altına alınan alacak miktarı belirli olduğundan, böylesi dolambaç-
lı bir yol izlenmeden, tarafların alacağın vadesini senedin vadesine dönüştür-
dükleri varsayımından hareket ederek, rehin alacaklısına tahsil ettiği bede-
li alacağına mahsup etmek hakkının tanınmasını bir çözüm yolu olarak öner-
mektedirler. Bu çözüm yolu kabul edildiğinde, poliçe (bono) bedelinin tahsi-
li ile birlikte rehin hakkı sona erecektir. Senet bedelinin rehinle güvence altı-
na alınan alacak miktarından fazla olması ve bundan dolayı rehin alacaklısına 
alacağından fazla ödeme yapılması hâlinde, alacak miktarını aşan kısmın re-
hin borçlusuna ödenmesi gerekir33.

Rehinle teminat altına alınan alacağın vadesinin poliçenin (bononun) va-
desinden önce gelmesi durumunda ise, senedi rehin cirosuyla devralmış olan 
hamil iki seçeneğe sahiptir: İsterse, alacağın vadesi geldiği için kendi ciran-
tasından ödeme talep eder ve ödeme gerçekleşmezse, taşınır rehninin para-
ya çevrilmesi hükümleri uyarınca (İİK m. 145 vd.) senedin paraya çevrilme-
si yoluna başvurur34. Hamilin önündeki ikinci alternatif ise, poliçenin (bo-
nonun) vadesini beklemek ve vadede senedi ödenmek üzere düzenleyene ib-
raz etmektir35. Vadede tahsil edilen bedel rehin alacaklısına ait olur. Poliçe 

30 Weimar, WM 1967, s. 974 (975); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 12; Bü-
low, § 19 WG Rn. 5; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 32; Basler Komm OR II/Grü-
ninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 6; Domaniç, TTK Şerhi, s. 183; Domaniç, Ord. 
Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (533); Öztan, s. 628; Gürbüz, 
s. 90; Şimşek, s. 90.

31 Aynı doğrultuda bkz. Weimar, WM 1967, s. 974 (975); Baumbach/Hefermehl/Casper, § 
19 WG Rn. 12; Bülow, § 19 WG Rn. 5; Domaniç, TTK Şerhi, s. 183; Domaniç, Ord. Prof. 
Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (533); Öztan, s. 628; Gürbüz, s. 90.

32 Poroy/Tekinalp, s. 175; aynı yönde bkz. Domaniç, TTK Şerhi, s. 183; Domaniç, Ord. 
Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (533); Ülgen/Helvacı/Kendi-
gelen/Kaya, s. 135.

33 Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 135.
34 Aynı doğrultuda Domaniç, TTK Şerhi, s. 179; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e 

Armağan, Ankara 1964, s. 519 (529); Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 135.
35 Poroy/Tekinalp, s. 176; Domaniç, TTK Şerhi, s. 179; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. 

Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (529); Öztan, s. 628. 
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(bono) bedelinin alacak miktarını aşması durumunda, aşan kısım üzerinde se-
nedi rehin cirosuyla devreden ciranta mülkiyet hakkı kazanır. Bu nedenle, po-
liçe (bono) bedelini tahsil eden rehin alacaklısı, kendisine ait olmayan bu kıs-
mı cirantaya vermekle yükümlüdür36. 

d. Rehin Cirosunda Def’iler

TTK’nun 689. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, poliçeden sorumlu olanlar, 
kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan 
def’ileri hamile karşı ileri süremezler; meğerki, hamil poliçeyi iktisap ederken 
bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. Buna göre kural olarak, po-
liçe (bono) borçlusunun, senedi rehin cirosuyla devreden cirantaya karşı ileri 
sürebileceği şahsî def’ileri, ciro edilene karşı ileri sürmesi mümkün değildir. 
Rehin cirosu, bu özelliği itibarıyla tahsil cirosundan farklıdır. Tahsil cirosun-
da, senedi tahsil cirosuyla devralan hamil, cirantanın temsilcisi sıfatıyla hare-
ket ettiğinden, senet borçlusu, cirantaya karşı ileri sürebileceği şahsî def’ileri 
hamile karşı da dermeyan edebilir. Oysa, poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla 
devralan hamil, kendisine ait bir hakkın sahibi olduğundan ve kendi ad ve he-
sabına hareket ettiğinden, cirantaya karşı ileri sürülebilecek şahsî def’ilerin 
ona karşı ileri sürülmesi kural olarak mümkün değildir37. 

Poliçe (bono) bedelinin rehinle güvence altına alınan alacağın miktarın-
dan fazla olması durumunda ise, senet borçlusu, alacak tutarını aşan kısım 
için, cirantaya karşı ileri sürebileceği şahsî def’ileri hamile karşı da derme-
yan edebilir38. Çünkü anılan hâlde, poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devra-
lan hamil, alacak tutarını aşan kısım için cirantanın temsilcisi sıfatıyla hare-
ket etmektedir.

36 Öztan, s. 628.
37 Zöllner, § 14 X 2 bb; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 14; Hueck/Cana-

ris, § 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 8; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 
8; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 8; Poroy/Tekinalp, s. 
174; Domaniç, TTK Şerhi, s. 188; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, 
Ankara 1964, s. 519 (537); Kınacıoğlu, s. 152; Doğanay, s. 1887; Öztan, s. 628; Gürbüz, 
s. 88; Şimşek, s. 91, 93; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 134.

38 Zöllner, § 14 X 2 bb; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 14; Hueck/Canaris, 
§ 8 VIII 2 a; Bülow, § 19 WG Rn. 8; Basler Komm OR II/Grüninger/Hunziker/Roth, 
Art. 1009 N 8; Poroy/Tekinalp, s. 174; Öztan, s. 628 vd.; Gürbüz, s. 88; Şimşek, s. 91; 
Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 134 vd.
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TTK’nun 689. maddesinin 2. fıkrasında açıkça belirtildiği gibi, cirantaya 
karşı ileri sürülebilecek şahsi def’ilerin poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla dev-
ralan hamile karşı ileri sürülememesi kuralının istisnası, hamilin senedi ikti-
sap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmesi durumudur. Anılan 
hâlde, senet borçlusunun, cirantaya karşı dermeyan edebileceği şahsî def’ileri 
ciro edilene karşı ileri sürmesi mümkündür. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 
konuya ilişkin 07.04.1993 tarih ve E.1993/2315, K.1993/6229 sayılı kararı şu 
şekildedir: 

“TTK.nun 601/2. maddesine göre, rehin cirosu ile senedi alan bankaya 
karşı, poliçeden mesul olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğ-
ruya mevcut olan münasebetlere dayanan def’ileri ileri süremezler. Hamilin 
poliçeyi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olduğu da 
iddia ve isbat edilemediğine göre itirazın reddine karar verilmesi gerekir iken, 
TTK.nun 600/2. maddesinde yazılı olan ve tahsil cirosunda geçerli bulunan 
vekil-hamil sıfatındaki bankaya karşı ileri sürülebilecek def’ilerin rehin ciro-
sunda da kabulü isabetsizdir”39.

Poliçe (bono) borçlusu, cirantaya karşı ileri sürebileceği şahsî def’ileri se-
nedi rehin cirosuyla devralan hamile karşı kural olarak dermeyan etme hakkı-
na sahip olmamakla birlikte; rehin fer’i bir hak olduğu ve geçerli bir borç iliş-
kisinin varlığını gerekli kıldığı için, rehinle güvence altına alınan alacağa iliş-
kin def’ileri hamile karşı ileri sürebilir. Bu kapsamda örneğin, hamilin her-
hangi bir rehin hakkı bulunmadığını (bu hakkı hiç kazanmadığını veya rehin 
konusu borcun ödenmesi nedeniyle rehin hakkının sona erdiğini) veya alacak 
şarta bağlı ise, şartın henüz gerçekleşmediğini ileri sürebilir40.

39 Karar metni için bkz. YKD 1993, C. 19, S. 6, s. 889-890; aynı doğrultuda bkz. Yargı-
tay 12. Hukuk Dairesi’nin 17.06.1998 tarih ve 6848/7411 sayılı kararı (Uyar, C. I, s. 
597); Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2001 tarih ve E. 2001/3720, K. 2001/4583 
sayılı kararı (www.hukukturk.com); Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2004 tarih ve 
E. 2003/4476, K. 2004/2630 sayılı kararı (www.hukukturk.com); Yargıtay 12. Hukuk 
Dairesi’nin 12.12.2006 tarih ve 20446/23685 sayılı kararı (Eriş, s. 3741); Yargıtay 12. 
Hukuk Dairesi’nin 05.05.2009 tarih ve 1898/9896 sayılı kararı (Eriş, s. 3741 vd.).

40 Aynı yönde bkz. Baumbach/Hefermehl/Casper, § 19 WG Rn. 15; Bülow, § 19 WG Rn. 
8; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 8; Arslanlı, s. 117; Poroy/Tekinalp, 
s. 174; Doğanay, s. 1889; Öztan, s. 629, 631; Gürbüz, s. 89; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/
Kaya, s. 134; Eriş, s. 3739; Pulaşlı, § 18 Kn. 60.
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III. REHİN CİROSUNUN TEMİNAT İŞLEVİ

1. Genel Olarak

Poliçenin temlik cirosu ile devredilmesi durumunda, cironun teşhis ve de-
vir işlevi yanında teminat (garanti) işlevi de mevcuttur. Buna göre, temlik ci-
rosu ve zilyetliğin geçirilmesi ile birlikte, ciranta yalnızca poliçe üzerindeki 
mülkiyet ve senedin içerdiği alacak hakkını ciro edilene devretmez; aynı za-
manda, senedin ciro edildiği kişiye ve onu takip eden diğer senet alacaklıla-
rına karşı, senet bedelinin ödeneceği hususunda sorumluluk üstlenir41. Temi-
nat işlevi TTK’nun 685. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme-
nin 1. fıkrası uyarınca, aksi şart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilme-
mesinden ve ödenmemesinden sorumludur. Gerek bonoya uygulanacak poli-
çe hükümlerinin sayıldığı 778. maddede, gerekse çek hakkında uygulanacak 
hükümleri öngören 818. maddede, 685. maddeye atıfta bulunulduğu için, bu 
senetlerin temlik cirosu ile devri hâlinde de, cironun teminat işlevi mevcut-
tur. Dolayısıyla, bir kambiyo senedini temlik cirosuyla devreden ciranta, se-
net bedelinin ödeneceği (poliçede, kabul edileceği ve ödeneceği) konusunda, 
kendisinden sonra gelenlere ve hamile karşı bir teminat yükümlülüğü altına 
girer. Anılan yükümlülük, cirantanın iradesinden bağımsız olarak, kanun ge-
reği doğar42. 

TTK’nun 685. maddesinin 1. fıkrasında da ifâde edildiği gibi, ciranta, se-
net üzerinde açıkça belirtmek suretiyle söz konusu yükümlülüğü ortadan kal-
dırabilme olanağına sahiptir. Bunun için, senedi temlik cirosuyla devreder-
ken, “bilâ mesuliyet” veya “bilâ teminat” ibaresini ya da benzer bir kaydı ci-
rosuna eklemesi yeterlidir. Yaptığı temlik cirosuna böyle bir kaydı ekleyen ci-
ranta, senet bedelinin ödenmemesi (poliçede, kabul edilmemesi ve ödenme-
mesi) durumunda, kendisinden sonraki cirantalara ve hamile karşı sorumlu-
luktan kurtulmuş olur43. 

41 Locher, s. 104; Zöllner, § 14 V 3, VII 1; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 15 WG Rn. 1; 
Hueck/Canaris, § 8 IV 3; Bülow, § 15 WG Rn. 1; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 
61; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, § 87 N 25; Arslanlı, s. 110; Karayalçın, Ticarî Senet-
ler, s. 145; Poroy/Tekinalp, s. 170; Domaniç, TTK Şerhi, s. 132; Öztan, s. 599; Şimşek, 
s. 88; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 129 vd.

42 Aynı doğrultuda bkz. Locher, s. 104; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 15 WG Rn. 2; 
Hueck/Canaris, § 8 IV 3 a; Bülow, § 15 WG Rn. 2; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 
62; Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 145; Poroy/Tekinalp, s. 170; Öztan, s. 599.

43 Zöllner, § 14 VII 1 b; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 15 WG Rn. 10; Hueck/Canaris, 
§ 8 IV 3 a; Bülow, § 15 WG Rn. 15; Arslanlı, s. 110 vd.; Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 
145; Poroy/Tekinalp, s. 170; Domaniç, TTK Şerhi, s. 135; Öztan, s. 607; Ülgen/Helva-
cı/Kendigelen/Kaya, s. 130.
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Senedi temlik cirosuyla devreden cirantanın, temlik cirosunun teminat 
işlevinden doğan yükümlülüğünü sınırlandırması da mümkündür. Bu husus 
TTK’nun 685. maddesinin 2. fıkrası hükmü ile düzenlenmiştir. Anılan dü-
zenleme uyarınca, ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasaklayabilir; bu 
hâlde, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu ol-
maz. Buna göre, bir kambiyo senedini temlik cirosuyla devreden ciranta, yap-
tığı temlik cirosuna “ciro edilemez” veya benzer bir kaydı eklediği takdirde, 
anılan kayda rağmen senedi ciro yoluyla devralan şahıslara karşı senet bedeli-
nin ödenmemesi durumunda sorumlu tutulamaz44. Bir diğer ifâde ile, ciro ya-
sağı kaydını koyan ciranta, sadece senedi devrettiği kişiye karşı temlik ciro-
sunun teminat işlevi dolayısıyla sorumluluk altına girer; ondan sonra senedi 
ciro yoluyla devralan şahıslara karşı ise, teminat işlevi nedeniyle yükümlülü-
ğü söz konusu değildir.

2. Rehin Cirosunun Teminat İşlevi

Temlik ve tahsil cirosu gibi rehin cirosu da, senedi elinde bulunduran ki-
şinin yetkili hamil olup olmadığının belirlenmesi olanağını sağlar. Bu neden-
le, rehin cirosunun da teşhis işlevi mevcuttur. Buna karşılık, rehin cirosunun 
teminat fonksiyonuna sahip olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Tartışmanın 
nedeni, konuya ilişkin herhangi bir kanunî düzenlemenin mevcut olmaması-
dır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nunda da tartışmayı sona erdirecek her-
hangi bir hüküm öngörülmemiştir. 

Öğretide hâkim görüş45, rehin cirosunun teminat işlevi bulunmadığı, se-
nedi rehin cirosuyla devralan hamilin, rehneden ciranta aleyhine sadece re-
hinle güvence altına alınan alacak hakkına dayanarak dava açabileceği yö-
nündedir. Bu görüşü savunan yazarlara göre, poliçenin (bononun) rehin ci-
rosuyla devrinde, ciranta bütün malvarlığı ile sorumluluk altına girmemekte-

44 Zöllner, § 14 VII 2; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 15 WG Rn. 11; Hueck/Canaris, 
§ 8 IV 3 a; Bülow, § 15 WG Rn. 16; Arslanlı, s. 111; Karayalçın, Ticarî Senetler, s. 145; 
Poroy/Tekinalp, s. 170; Domaniç, TTK Şerhi, s. 135; Öztan, s. 607 vd.; Şimşek, s. 88; 
Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, s. 130.

45 Bkz. Locher, s. 107; Weimar, WM 1967, s. 974 (974); Zöllner, § 14 X 2 cc; Baumbach/He-
fermehl/Casper, § 19 WG Rn. 11; Bülow, § 19 WG Rn. 7; MünchKomm BGB/Damrau, 
§ 1292 BGB Rn. 7; Meier-Hayoz/von der Crone, § 9 N 32; Basler Komm OR II/Grünin-
ger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 6; Arslanlı, s. 110, 117; Domaniç, TTK Şerhi, s. 186 vd.; 
Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 1964, s. 519 (535 vd.); Öztan, 
s. 630 vd.; Uyar, C. I, s. 556 vd., 558; Şimşek, s. 91 vd.; Pulaşlı, § 18 Kn. 57 vd.
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dir. Rehin cirosunda ciranta, temlik cirosunun aksine, rehin konusu senet dı-
şında ödememeden (poliçede kabul edilmeme ve ödememeden) dolayı kişisel 
sorumluluk üstlenmeyi düşünmemektedir. Ayrıca, rehin cirosuyla devredilen 
poliçenin (bononun) hamili, sadece bir rehin hakkına sahip olduğundan, hiç-
bir zaman senedin alacaklısı olmamaktadır. Anılan nedenle, rehin cirosu, se-
nedin ödenmemesi (poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi) durumun-
da rehneden cirantanın garantisini içermemektedir46. Buna karşılık, senedi re-
hin cirosuyla devralan hamilin, kendi cirantasından önceki müracaat borçlu-
larına başvurması olanaklıdır47. 

Doktrinde azınlığı oluşturan yazarlar, özellikle rehin cirosunun amacı ve 
ekonomik fonksiyonunu dikkate alarak, söz konusu cironun teminat işlevine 
sahip olduğu görüşünü savunmaktadırlar48.

Yargıtay ise bugüne kadar verdiği kararlarda, rehin cirosunun teminat iş-
levi bulunmadığı, senedi rehin cirosuyla devralan hamilin kendi cirantasını 
kambiyo senetlerine özgü yolla takip edemeyeceği; fakat, rehneden ciranta dı-
şındaki diğer senet borçlularına başvurmasının mümkün olduğu doğrultusun-
da görüş bildirmiştir49. 

46 Weimar, WM 1967, s. 974 (975); Zöllner, § 14 X 2 cc; Baumbach/Hefermehl/Casper, § 
19 WG Rn. 11; MünchKomm BGB/Damrau, § 1292 BGB Rn. 7; Basler Komm OR II/
Grüninger/Hunziker/Roth, Art. 1009 N 6; Arslanlı, s. 117; Öztan, s. 630 vd.; Pulaşlı, § 
18 Kn. 57 vd.

47 Domaniç, TTK Şerhi, s. 186; Domaniç, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Anka-
ra 1964, s. 519 (535); Öztan, s. 631.

48 Rehin cirosunun teminat işlevi bulunduğu yönündeki görüşler için bkz. Hueck/Canaris, § 
8 VIII 2 a; Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, 
s. 227 (227 vd.); Poroy/Tekinalp, s. 177 vd.; Kınacıoğlu, s. 153; Doğanay, s. 1889; Gür-
büz, s. 83 vd.; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, Ankara 1988, s. 497 (506 vd.). 
Kınacıoğlu, Doğanay ve Gürbüz’e göre, eTTK’nun 597 ve 636. maddelerinin (TTK m. 
685 ve 724) açık hükümleri karşısında, rehin cirosunun teminat işlevi bulunduğunu kabul 
etmek gerekir. Bkz. Kınacıoğlu, s. 153; Doğanay, s. 1889; Gürbüz, s. 87.

49 Yargıtay’ın konuya ilişkin olarak verdiği çok sayıdaki karara örnek olarak bkz. Yargı-
tay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.02.1972 tarih ve E. 1970/İc.İf.-962, K. 1972/104 sayı-
lı kararı: “Senetlerin lehtarı Yusuf, takibe konu olan bonoları alacaklı Sümerbank’a te-
minat maksadiyle ciro ve tevdi etmiştir. Bankanın kendi cirantasını bu senetlere daya-
narak ve kambiyo senetlerine mahsus yolla takibi mümkün değildir. Ticaret Kanununun 
buna ilişkin hükümleri gözönünde tutulmadan, takibin devamını sağlar şekilde karar ve-
rilmesi, Yasaya aykırıdır. Bu itibarla yerinde olan bozma ilâmına uyulmayarak önceki hü-
kümde direnilmesi isabetsizdir.”(ABD 1972, s. 842); Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
02.12.1969 tarih ve E. 1967/İc.İf.-727, K. 1969/749 sayılı kararı (Doğanay, s. 1889, dn. 



301

Yüksek Mahkeme’nin kökleşmiş içtihadının ayrıntılı gerekçeleri, Yargı-
tay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.02.1975 tarih ve E. 1974/4592, K. 1975/848 sa-
yılı kararında50 yer almaktadır51. 11. Hukuk Dairesi söz konusu kararda önce-
likle, rehin cirosu ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla senedi devralan hamilin, 
senet üzerinde mülkiyet hakkı elde etmediğini, mülkiyet hakkının rehneden 
cirantada kaldığını belirtmiş; ardından da aşağıdaki görüşleri ifâde etmiştir: 

“Nitekim tahsil cirosu hakkındaki Türk Ticaret Kanununun 600 üncü 
maddesinin ilk fıkrasında (hamilin, poliçeden doğan bütün hakları kullana-
bileceği, fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu şeklinde tekrar ciro edebilece-
ği) ifade edildiği gibi, rehin cirosuna ilişkin 601 inci maddenin ilk fıkrasında 
da aynı şekilde (hâmilin poliçeden doğan bütün hakları kullanabileceği, fakat 
kendisi tarafından yapılan bir cironun ancak tahsil cirosu hükmünde) olaca-
ğı, hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlerin incelenmesinden, tahsil cirosu veya rehin cirosu ile po-
liçeyi veya aynı Kanunun 690 ıncı maddesi delâletile emre muharrer senedi 
elinde bulunduran hâmilin bu hakları yönünden her iki ciro nev’i arasında, 
bir nitelik farkı yoktur. (…)

Tahsil cirosu tevkili ifade ettiğine ve rehin cirosunda da hâmil ancak tah-
sil cirosu yapabileceğine göre, vekil müvekkili aleyhinde tahsil yoluna başvu-
ramıyacağı gibi; rehin cirosunda dahi hâmil, aynı zamanda senedin aynının 

198); Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10.02.1975 tarih ve E. 1974/4592, K. 1975/848 sa-
yılı kararı (ABD 1976, S. 2, s. 278-280); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 09.07.1979 ta-
rih ve E. 6749, K. 6379 sayılı kararı (Batider, C. X, s. 520-521); Yargıtay 12. Hukuk 
Dairesi’nin 09.12.1985 tarih ve E. 1984/14181, K. 1985/10670 sayılı kararı (www.hukuk-
turk.com); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 16.01.1986 tarih ve E. 1985/6636, K. 1986/316 
sayılı kararı (Uyar, C. I, s. 657); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.02.1986 tarih ve 
E. 1985/8254, K. 1986/1912 sayılı kararı (Uyar, C. I, s. 656 vd.); Yargıtay 15. Hukuk 
Dairesi’nin 23.03.1990 tarih ve E. 1990/94, K. 1990/1337 sayılı kararı (www.hukukturk.
com); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 26.11.1998 tarih ve E. 12277, K. 13558 sayılı kararı 
(Uyar, C. I, s. 596 vd.); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 15.11.1999 tarih ve E. 13682, K. 
14272 sayılı kararı (Uyar, C. I, s. 596); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 17.11.2000 tarih 
ve E. 2000/16418, K. 2000/17643 sayılı kararı (www.hukukturk.com); Yargıtay 19. Hukuk 
Dairesi’nin 30.11.2000 tarih ve E. 2000/7879, K. 2000/8257 sayılı kararı (YKD 2001, C. 
27, S. 9, s. 1386-1387); Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28.06.2004 tarih ve 12844/16907 
sayılı kararı (Eriş, s. 3740 vd.).

50 Kararın tam metni için bkz. ABD 1976, S. 2, s. 278-280.
51 Karara ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Ka-

rarları Sempozyumu, Ankara 1984, s. 227 (230 vd.).
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maliki olan kendi cirantasına senet bedelinden dolayı müracaat edemez; bu 
halde rehin cirosu, senette mündemiç alacağa ilişkin hakkın kullanılarak vekil 
suretiyle tahsil edilecek meblağ üzerinde rehin hakkını temin eder. Nitekim re-
hin cirosunda, (bedeli teminattır) veya (bedeli rehindir) gibi ibarelerin kulla-
nılması da rehnin, bedel üzerinde olduğunu gösterir; yoksa senedin mülkiyeti 
ve bu arada aslî zilyedliği değil, fer’i zilyetliği hâmile intikal eder”52.

Yüksek Mahkeme ayrıca, ayrı bir akdî ilişkiye dayanmadıkça, senedi re-
hin cirosu ile devreden cirantanın hamile karşı şahsen sorumlu olmayacağı-
nı; borçlunun rehin sebebiyle ödünç verene karşı şahsen sorumlu olamayaca-
ğının (eski) Medeni Kanun’un 879. maddesinde de (MK m. 965, f. 2) açıkça 
beyan edildiğini belirtmiştir53. Kararda, rehin cirosunun teminat işlevine sahip 
olmadığı yönündeki görüşe dayanak olarak şu gerekçelere de yer verilmiştir: 

“Türk Ticaret Kanununun 597. maddesinin ilk fıkrasındaki cirantanın po-
liçenin kabul edilmesinden54 ve ödenmemesinden sorumlu olacağına dair ku-
ralın uygulanması, bu fıkrada belirtildiği veçhile aksine şartın mevcut bulun-
mamasına bağlıdır. Tahsil ve rehin cirolarında aksine şart, aynı kanunun 600 
ve 601. maddelerinde mündemiçtir. 

Türk Ticaret Kanununun 636. maddesinde (bir poliçeyi keşide, kabul, 
ciro eden veya o poliçeye aval veren kimselerin hamile karşı müteselsil borç-
lu sıfatile sorumlu) olmalarını da, kanuni istisnaları ile sınırlamak gerekir”55. 

Görüldüğü üzere, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, poliçeyi (bonoyu) rehin 
cirosuyla devralan hamilin, kendi cirantasını kambiyo senetlerine özgü yol-
la takip edemeyeceği doğrultusundaki görüşünü öncelikle, hamilin sahip ol-
duğu haklar açısından tahsil ve rehin cirosu arasında nitelik farkı bulunmadı-
ğı, tahsil cirosunun teminat işlevi olmadığına göre aynı sonucun rehin ciro-
su için de kabul edilmesi gerektiği tezine dayandırmaktadır. Yüksek Mahke-
me bu sonuca, tahsil cirosunu düzenleyen TTK’nun 688. maddesinin ilk fık-
rasında (eTTK m. 600, f. 1) ve rehin cirosunu düzenleyen TTK m. 689, f. 1’de 
(eTTK m. 601, f. 1) yer alan, hamilin, poliçeden doğan bütün hakları kulla-
nabileceği; fakat, kendisi tarafından yapılan bir cironun ancak tahsil ciro-
su hükmünde olacağını öngören düzenlemeden ulaşmaktadır. 

52 Bkz. ABD 1976, S. 2, s. 278 (279).
53 ABD 1976, S. 2, s. 278 (279 vd.).
54 “Edilmemesinden” olmalı.
55 ABD 1976, S. 2, s. 278 (280). 
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Bir kambiyo senedini tahsil cirosuyla devreden ciranta ile ciro edilen ara-
sında vekâlet sözleşmesi bulunmaktadır. Tahsil cirosu, ciro edilene senet be-
delini tahsil yetkisi vermek amacıyla yapılır. Senedi tahsil cirosuyla devralan 
hamil, senet bedelinin tahsili konusunda cirantanın temsilcisi sıfatıyla hare-
ket eder. Bu durumun doğal sonucu olarak da, tahsil cirosunun teminat işlevi 
yoktur. Çünkü, bir kişinin, kendi adına tahsil yetkisi verdiği şahsa karşı, senet 
bedelinin ödenmemesinden dolayı sorumlu tutulması mümkün değildir. Re-
hin cirosunda ise, ciranta ve ciro edilen arasında rehin sözleşmesi mevcuttur. 
Söz konusu ciro, senedin içerdiği alacak üzerinde rehin hakkı kurmak amacıy-
la yapılır. Poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, rehneden ciranta-
nın senet ve senedin içerdiği alacak üzerindeki haklarından ayrı, bağımsız bir 
hak kazanır. Tahsil cirosundan farklı olarak, rehin cirosunda ciro edilen, poli-
çeden (bonodan) doğan hakları kullanırken rehneden ciranta adına değil, ken-
di adına hareket etmektedir. Dolayısıyla, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafın-
dan ileri sürülen, hamilin sahip olduğu haklar açısından tahsil ve rehin cirosu 
arasında nitelik farkı bulunmadığı, tahsil cirosunun teminat işlevi olmadığına 
göre aynı sonucun rehin cirosu için de kabul edilmesi gerektiği doğrultusun-
daki görüşe katılmak mümkün değildir56.

Ayrı bir sözleşmesel ilişkiye dayanmadıkça rehneden cirantanın hamile 
karşı şahsen sorumlu olmayacağı; borçlunun rehin sebebiyle ödünç verene kar-
şı şahsen sorumlu olamayacağının (eski) Medeni Kanun’un 879. maddesinde 
(MK m. 965, f. 2) açıkça beyan edildiği gerekçesi de, ikna edici olmaktan uzak-
tır: Medeni Kanun’un 965. maddesi, rehin karşılığı ödünç para verme işleriy-
le uğraşan işletmelerle yapılan rehin işlemlerine ilişkin bir düzenlemedir. Anı-
lan hükmün 2. fıkrası uyarınca, bu tür bir işletmeden rehin karşılığı ödünç para 
alan borçlu, ödünç veren işletmeye karşı kişisel olarak sorumlu değildir. Buna 
göre, rehnin paraya çevrilmesi sonucunda elde edilen meblağ alacağı karşıla-
maya yetmezse, ödünç veren işletme, açık kalan kısım için borçlunun malvar-
lığına başvuramaz. Ancak, söz konusu norm, rehin hukukunun genel bir kuralı 
niteliğinde olmayıp, yalnızca rehin karşılığı ödünç para verme işleriyle uğraşan 
işletmelerle yapılan rehin işlemlerine özgü, özel bir düzenlemedir. Bu nedenle 
de, rehin cirosu hakkında uygulanması isabetli değildir57. 

56 Aynı yönde bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Anka-
ra 1984, s. 227 (241 vd.); Poroy/Tekinalp, s. 178; Kubilay, Prof. Dr. Kudret Ayiter Ar-
mağanı, Ankara 1988, s. 497 (508).

57 Aynı doğrultuda bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 
Ankara 1984, s. 227 (239).
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi anılan kararda, TTK’nun 685. maddesinin 1. 
fıkrası hükmünü de (eTTK m. 597, f. 1), rehin cirosunun teminat işlevine sa-
hip olmadığı yönündeki içtihadına dayanak olarak göstermektedir. Söz ko-
nusu düzenleme, aksi şart edilmedikçe, cirantanın poliçenin kabul edilme-
mesinden ve ödenmemesinden sorumlu olacağını öngörmektedir. Yüksek 
Mahkeme’ye göre, bu norm uyarınca cirantanın poliçenin kabul edilmeme-
sinden ve ödenmemesinden sorumlu olacağına dair kuralın uygulanması, ak-
sine şartın mevcut bulunmamasına bağlıdır. Tahsil ve rehin cirolarında aksine 
şart, TTK m. 688 ve 689’da (eTTK 600 ve 601) mevcuttur. Yargıtay 11. Hu-
kuk Dairesi’nin bu görüşüne de katılmak mümkün değildir. Çünkü öncelik-
le, TTK’nun 689. maddesi (eTTK m. 601), rehin cirosunun teminat işlevi bu-
lunmadığına ilişkin herhangi hüküm içermemektedir. Karayalçın’ın da haklı 
olarak belirttiği gibi58, esasen anılan maddede böyle bir düzenleme mevcut ol-
saydı, konunun tartışılmasına gerek kalmazdı. Ayrıca, yukarıda da belirtildi-
ği üzere59, TTK’nun 685. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “aksine şart” iba-
resi ile, ciranta tarafından senet üzerine konulacak sorumsuzluk kaydı kaste-
dilmektedir60.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin, se-
nedi rehin cirosuyla devralan hamilin, kendi cirantasını kambiyo senetlerine 
özgü yolla takip edemeyeceği doğrultusundaki görüşüne dayanak teşkil eden 
gerekçeler, ikna edici olmaktan uzaktır. 

Öğretide bazı yazarlar tarafından isabetli olarak ifâde edildiği gibi61, re-
hin cirosunun teminat işlevine sahip olup olmadığı sorusuna yanıt aranırken, 
rehin cirosunun amacı ve ekonomik fonksiyonunun dikkate alınması gerekir. 
Rehin cirosunun amacı ve ekonomik işlevi ise, senedi rehin cirosuyla devra-
lan hamilin alacağını, borcun ödenmemesi riskine karşı senet üzerinde yazı-
lı meblağ oranında güvence altına almaktır. Rehin alacaklısı hamilin senet be-
delinin ödenmemesi hâlinde, diğer tüm senet borçlularına başvurabileceğini; 
fakat, kendi cirantasını kambiyo senetlerine özgü yolla takip edemeyeceğini 
kabul eden görüşü, rehin cirosunun amacı ve ekonomik fonksiyonuyla bağ-

58 Bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, s. 
227 (242).

59 Bkz. III 1.
60 Aynı yönde bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Anka-

ra 1984, s. 227 (242); Poroy/Tekinalp, s. 178. 
61 Bkz. Karayalçın, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, s. 

227 (243 vd.); Poroy/Tekinalp, s. 177 vd. 
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daştırmak mümkün değildir. Çünkü, rehin hukuku kurallarına göre, rehin ala-
caklısı, borçlunun borcunu ifa etmemesi durumunda, rehin konusu şeyi rehnin 
paraya çevrilmesi hükümleri uyarınca paraya çevirme hakkını haizdir. Rehin 
cirosunda, rehin alacaklısı hamilin, poliçe (bono) bedelini senet borçlusundan 
tahsil etmesi, rehin hukuku anlamında bir tür rehnin paraya çevrilmesidir. Po-
liçe (bono) bedelini senet borçlusundan tahsil edemeyen rehin alacaklısının, 
rehneden cirantaya başvurması da aynı şekilde, bir paraya çevirme işlemidir62. 
Bu nedenle, rehin alacaklısı hamil, senet bedelinin ödenmemesi hâlinde, diğer 
senet borçluları yanında kendi cirantasına da kambiyo senetlerine özgü yolla 
başvurabilme hakkına sahip olmalıdır.

Ancak, Yargıtay rehin cirosunun teminat işlevi bulunmadığı doğrultusun-
daki kökleşen içtihadını değiştirmediği sürece, alacaklarını güvence altına al-
mak isteyen şahısların, bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri gerekecek-
tir. 

IV. SONUÇ

Rehin cirosu, poliçenin veya bononun içerdiği alacak üzerinde rehin hak-
kı kurmak amacıyla yapılır. Çek hakkında uygulanacak hükümleri öngören 
TTK’nun 818. maddesinde, rehin cirosuna ilişkin TTK m. 689’a yer verilme-
diğinden, poliçe ve bonodan farklı olarak, çekin rehin cirosuyla devri müm-
kün değildir. 

Poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamil, rehneden cirantanın se-
net ve senedin içerdiği alacak üzerindeki haklarından ayrı, bağımsız bir hak 
kazanır. Bu nedenle, tahsil cirosunun aksine, rehin cirosunda ciro edilen, se-
netten doğan hakları kullanırken rehneden ciranta adına değil, kendi adına ha-
reket etmektedir. Söz konusu hak fer’i bir hak olduğundan, güvence altına alı-
nan alacak mevcut değilse, rehin hakkı da doğmaz.

Rehin alacaklısı hamil, kendisine ait bir hakkın sahibi olduğu ve ken-
di adına hareket ettiği için, rehneden cirantaya karşı ileri sürülebilecek şahsî 
def’ilerin ona karşı ileri sürülmesi kural olarak mümkün değildir (TTK m. 
689, f. 2). Bu kuralının istisnası, hamilin senedi iktisap ederken bile bile borç-
lunun zararına hareket etmesi durumudur (TTK m. 689, f. 2).

Konuya ilişkin herhangi bir kanunî düzenleme mevcut olmadığından, re-
hin cirosunun teminat işlevi bulunup bulunmadığı hususu tartışmalıdır. Öğ-

62 Poroy/Tekinalp, s. 178.
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retide hâkim görüşü savunan yazarlar, rehin cirosunun teminat işlevine sahip 
olmadığını, poliçeyi (bonoyu) rehin cirosuyla devralan hamilin kendi ciran-
tasını kambiyo senetlerine özgü yolla takip edemeyeceğini ileri sürmektedir-
ler. Yargıtay’ın kökleşmiş içtihadı da aynı doğrultudadır. Ancak, rehin cirosu-
nun amacı ve ekonomik fonksiyonu dikkate alındığında, bu görüşe katılmak 
mümkün değildir.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre
Acentelik İlişkilerinde Sözleşme Sonrası 
Rekabet Yasağı Antlaşması ve Rekabet 
Yasağına Uyması Karşılığında Acenteye

Ödenmesi Gereken Bedel

Yrd. Doç. Dr. Asuman Yılmaz*

I. GİRİŞ

Rekabet yasağı anlaşmaları, acentelik ilişkisinin devamı süresince ve 
acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra geçerli olmak üzere iki şekil-
de akdedilebilir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun (TTK) ticarî işletme hukuku alanında getirdiği önem-
li yeniliklerden birisi de, acentelik ilişkilerinde sözleşme sonrası rekabet ya-
sağı anlaşmasını düzenleyen 123. madde hükmüdür. Madde, Alman Ticaret 
Kanunu’na (Alm. TK) 1953 tarihinde yapılan revizyon sırasında eklenen § 
90a düzenlemesinden1 alınmıştır. 123. maddenin gerekçesinde açıkça belirtil-
diği gibi, söz konusu norm, acentelik sözleşmesinin zayıf tarafı olan acente-
nin çıkarlarını korumak amacıyla öngörülmüştür2. Acentelik ilişkilerinde söz-
leşme sonrası rekabet yasağı anlaşmalarına uygulamada sıkça rastlanmasına 
karşın, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (eTTK) bu konuda herhangi bir hü-
küm içermemekteydi. 

* İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
1 Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 2; MünchKomm HGB/von Hoyningen-

Heune, § 90a HGB Rn. 1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB 
Rn. 2; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 3.

2 Madde gerekçesi için bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Ka-
nunu, s. 245.
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TTK’nun 104. maddesi (eTTK m. 118) acentelik sözleşmesi süresince 
acentenin tâbi olduğu kanunî rekabet yasağını düzenlemektedir. Anılan norm 
uyarınca, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, müvekkil, aynı zamanda ve 
aynı yer veya bölge içerisinde aynı ticaret dalı ile ilgili olarak birden fazla 
acente atayamayacağı gibi, acente de aynı yer veya bölgede, birbirleriyle re-
kabette bulunan birden fazla ticarî işletme hesabına acentelik yapamaz. Buna 
göre acente kural olarak, aynı zamanda, aynı yer veya bölgede ve aynı ticaret 
dalı ile ilgili olarak birbiriyle rekabette bulunan birden fazla tacirin acenteliği-
ni üstlenemez3. Ancak, TTK’nun 104. maddesi emredici nitelikte olmadığın-
dan, tarafların yazılı olarak aksini kararlaştırmaları mümkündür. Söz konusu 
hüküm yalnızca acentelik sözleşmesi süresince geçerli olduğundan, sözleş-
menin sona ermesi ile birlikte kanunî rekabet yasağı da ortadan kalkar. Dola-
yısıyla, acente, haksız rekabet olarak nitelendirilebilecek işlem ve eylemlerde 
bulunmamak koşuluyla, acentelik mesleğini, sona eren sözleşmenin konusu-
nu teşkil eden alanda dâhil istediği alanda sürdürebilir. Bu durum ise, acente-
nin, sözleşmenin sona ermesinden sonra eski müvekkiline rakip olması, acen-
telik ilişkisi sırasında müvekkilin işletmesine dair edindiği bilgi, tecrübe ve 
müşteri bağlantılarını kendi çıkarları doğrultusunda, eski müvekkili aleyhi-
ne kullanması riskini beraberinde getirmektedir. TTK’nun 123. maddesinde 
düzenlenen rekabet yasağı anlaşması, söz konusu riskin ortadan kaldırılma-
sı amacıyla yapılmaktadır4. Bir diğer ifâde ile, acentenin sözleşme süresince 
tâbi olduğu kanunî rekabet yasağının sözleşme sonrasında devam etmesinde 
menfaati olan müvekkilin, acente ile sözleşme sonrasında uygulanmak üzere 
bir rekabet yasağı anlaşması akdetmesi gerekir. 

Acente ekonomik açıdan müvekkile bağımlı olduğundan, acentelik söz-
leşmesinin zayıf tarafı durumundadır. Bu nedenle, sözleşme sonrası rekabet 
yasağı anlaşmalarında da eşit müzakere gücüne sahip değildir. Çoğu kez re-
kabet yasağı anlaşması yapmak istemese dâhi, anılan konumu sebebiyle mü-
vekkilin baskısı karşısında buna mecbur olmakta ve müvekkil tarafından be-
lirlenen koşulları kabul etmek zorunda kalmaktadır. Yukarıda da ifâde edil-
diği gibi, TTK’nun 123. maddesi, çoğu kez müvekkilin isteği ve hatta bas-

3 Kınacıoğlu, s. 50; Arkan, s. 207; Ülgen/Teoman/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Er-
tan, s 629 vd.; Karahan, s. 332; Kayıhan, s. 106 vd.

4 Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 2; Hopt, § 90a HGB Rn. 2; Heyman HGB/Sonnens-
chein, § 90a HGB Rn. 3; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 
2; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 1; Heidelberger 
Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 1; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 1 vd.
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kısı sonucunda acentelik sözleşmesi sonrasında uygulanmak üzere bir reka-
bet yasağı anlaşması akdetmek zorunda kalan acentenin haklarının korunma-
sı amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Madde gerekçesinde de açıkça belir-
tildiği üzere5, acentenin çıkarlarının korunması için, rekabet yasağı anlaşma-
sının geçerliliği yazılı şekil şartına bağlanmış; anlaşmanın bütün koşulları-
nı içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bir belgenin makul bir süre içe-
risinde acenteye verilmesi yükümlülüğü getirilmiş; rekabet yasağı süre itiba-
rıyla sınırlandırılmış ve sözleşme sonrası rekabet yasağına uyması karşılığın-
da acenteye uygun bir bedel ödenmesi şartı öngörülmüştür. Ayrıca, anlaşma-
nın yalnızca acenteye bırakılmış olan bölgeye veya müşteri çevresine ve ku-
rulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara ilişkin olabilece-
ği belirtilerek içerik açısından sınırlama getirilmiş ve 123. maddenin 4. fıkra-
sı hükmü ile, maddeye aykırı şartların, acentenin aleyhine olduğu ölçüde ge-
çersiz olacağı ifâde edilmiştir. 

Gerek hükmün amacı, gerekse 4. fıkra düzenlemesi dikkate alındığında, 
123. maddenin tek yönlü emredici norm (nispi emredici norm) olduğunu ka-
bul etmek gerekir6. Tek yönlü emredici normlar, bir tarafın çıkarlarını koru-
mak amacıyla öngörülürler ve korunan taraf aleyhine değiştirilmesi, sözleşme 
yapılması mümkün değildir7. 123. maddenin amacı acentenin çıkarlarını ko-
rumak olduğundan, sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmalarında bu mad-
dede düzenlenmiş hususlarda, acente lehine değişiklik yapılabilir. Fakat, an-
laşmada acente aleyhine, onun mağduriyetine yol açacak koşullara yer veri-
lemez. Buna karşılık, müvekkil aleyhine hükümlerin kararlaştırılması müm-
kündür8. TTK’nun 123. maddesinin 4. fıkrasında, acente aleyhine olan anlaş-
ma hükümleri için geçersizlik yaptırımı öngörülmüştür. Geçersizlik ile kesin 
hükümsüzlük (mutlak butlan) kastedilmektedir9. Madde metninde de belirtil-

5 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
6 Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 95; Bahtiyar, s. 201; Can, s. 114.
7 Bucher, s. 245; Schwenzer, § 32 N 32.14; Eren, s. 287.
8 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 30; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 

27; Hopt, § 90a HGB Rn. 27; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB 
Rn. 63 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 39; Heidel-
berger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 
Rn. 28; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 11; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 
43; Can, s. 114.

9 BGH, NJW 1973, s. 144 (144 vd.); Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 31; Hopt, § 90a 
HGB Rn. 31; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 68; Eben-
roth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 39; Heidelberger Komm 
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diği gibi, anılan durumda, rekabet yasağı anlaşmasının tamamı değil, yalnız-
ca ilgili anlaşma hükmü geçersizlik yaptırımına tâbi tutulur. Geçersiz olan an-
laşma hükmü yerine, 123. maddenin 1 ilâ 3. fıkralarında yer alan, acente lehi-
ne olan kanunî düzenlemeler uygulanır10. 

Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşması bağlamında acentenin çıkarla-
rını korumaya yönelik bir diğer düzenleme ise, 14.01.2011 tarih ve 6103 sayılı 
“Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 
14. maddesidir. Söz konusu norm uyarınca, 123. madde hükmü, Türk Ticaret 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olup da devam eden acen-
telik sözleşmelerine de tatbik edilir. Buna göre, 1 Temmuz 2012 tarihinden 
önce akdedilmiş olup da devam eden acentelik sözleşmeleri sırasında yapı-
lan, fakat anılan tarihten sonra yürürlüğe girecek rekabet yasağı anlaşmaları-
na da TTK’nun 123. maddesi uygulanacaktır. Kanun’un yürürlük tarihinden 
önce yürürlüğe giren sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmaları ise, hük-
mün kapsamı dışında kalacaktır. Çünkü, madde metninde açıkça belirtildiği 
gibi, 123. madde, bu tarihten önce akdedilmiş olan ve devam eden acentelik 
sözleşmelerine uygulanır. Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının yü-
rürlüğe girebilmesi için, acentelik ilişkisinin sona ermiş olması gerekir. Dola-
yısıyla, rekabet yasağı anlaşmasının 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yürürlü-
ğe girmiş olması durumunda, devam eden bir acentelik sözleşmesinden bah-
setmek mümkün değildir.

Bu çalışmada, TTK’nun 123. maddesinde düzenlenen sözleşme sonra-
sı rekabet yasağı anlaşması kavram, anlaşmanın yapılış zamanı, şekli, süresi 
ve içeriği açısından ana hatlarıyla ele alınacak; ardından, uygulamada büyük 
önem arz edecek olan, sözleşme sonrası rekabet yasağına uyması karşılığın-
da acenteye ödenmesi gereken bedel hakkındaki açıklamalara yer verilecektir. 

HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 28 vd.; 
Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 13; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 45; Can, 
s. 114.

10 Bkz. BGH, NJW 1973, s. 144 (145); LG Tübingen, BB 1977, s. 671 (671 vd.); Küstner, 
BB 1977, s. 673; Küstner/Manteuffel, BB 1987, s. 413 (413 vd.); Baumbach/Hopt, 
§ 90a HGB Rn. 31; Hopt, § 90a HGB Rn. 31; MünchKomm HGB/von Hoyningen-
Heune, § 90a HGB Rn. 68 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a 
HGB Rn. 39; Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Martinek/Semler/Ha-
bermeier/Flohr, § 21 Rn. 29; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 13; Oetker HGB/
Busche, § 90a HGB Rn. 45; Can, s. 115.
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II. REKABET YASAĞI ANLAŞMASI

1. Kavram

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinde rekabet yasağı an-
laşması, acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden sonrası için sınırlandıran anlaşma olarak tanımlanmıştır. Yukarı-
da da belirtildiği gibi, acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra geçer-
li olan bir kanunî rekabet yasağı bulunmadığından, acentenin işletmesine iliş-
kin faaliyetlerinin acentelik ilişkisinin sona ermesinden sonraki dönemde kı-
sıtlanabilmesi için, acentelik sözleşmesinin tarafları arasında sözleşme son-
rasında uygulanmak üzere bir rekabet yasağı anlaşmasının yapılması gere-
kir. TTK’nun 123. maddesi anlamında rekabet yasağı anlaşması ile genel ola-
rak, acentenin ticarî faaliyetlerini, acentelik ilişkisi sonrasında sınırlandırmak 
amacıyla, acentelik sözleşmesi sırasında akdedilen anlaşmalar kastedilmek-
tedir11. Buna göre, TTK’nun 123. maddesi anlamında bir rekabet yasağı an-
laşmasının söz konusu olabilmesi için, iki koşulun kümülatif olarak gerçek-
leşmesi gerekir: Öncelikle, taraflar arasında, acentenin rekabet niteliği taşı-
yan faaliyetlerini acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonraki dönem iti-
barıyla sınırlandıran bir anlaşma yapılmış olmalıdır. Ayrıca, anılan anlaşma, 
acentelik sözleşmesi sırasında akdedilmelidir12. Dolayısıyla, acentenin ticarî 
faaliyetlerini yalnızca acentelik ilişkisinin devamı süresince kısıtlayan anlaş-
malar veya ticarî faaliyetleri kısıtlamayan anlaşmalar (örneğin, acente için, 
acentelik sözleşmesi sonrasında sır saklama yükümlülüğü öngören anlaşma-
lar) madde kapsamına girmez13. Aynı durum, acentelik ilişkisinin sona erme-
sinden sonra geçerli olmak üzere, fakat acentelik sözleşmesi sona erdikten 
sonra yapılan rekabet yasağı anlaşmaları için de geçerlidir.

11 Bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 792 Rn. 44; 
Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 4; Hopt, § 90a HGB Rn. 4; Heyman HGB/Sonnens-
chein, § 90a HGB Rn. 8 vd.; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB 
Rn. 14; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 2, 5; Marti-
nek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 17; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 4; 
Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 8; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervertrag 
Rn. 78; Can, s. 59 vd.

12 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 5 vd.; Heyman HGB/Sonnenschein, § 
90a HGB Rn. 8 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 6 
vd.; Can, s. 60 vd.

13 Aynı doğrultuda bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 8 vd.; Baumbach/
Hopt, § 90a HGB Rn. 6; Hopt, § 90a HGB Rn. 6; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 
8; Can, s. 61.
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TTK’nun 123. maddesinin kenar başlığı “Rekabet yasağı anlaşması” ola-
rak belirlenmiş ve 3. fıkra hükmü dışında tüm madde metinde rekabet yasa-
ğı anlaşmasını ifâde etmek için “sözleşme” değil, “anlaşma” ibaresine yer ve-
rilmiştir. Sadece 3. fıkrada, “rekabet sözleşmesi”nden bahsedilmektedir. An-
cak, gerek 123. maddenin 3. fıkrası, gerekse madde gerekçesi dikkate alındı-
ğında14, “rekabet yasağı anlaşması” ile esasen “rekabet yasağı sözleşmesi”nin 
kastedildiği anlaşılmaktır. Hukuk tekniği açısından doğru olan da “sözleş-
me” teriminin kullanılmasıdır. Çünkü, sözleşme, taraflar arasında belirli bir 
hukukî sonucu doğurmaya yönelik, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyan-
larıyla oluşan hukukî işlemdir15. Türk Hukuku’nda sözleşme kavramı yerine 
istisnaen anlaşma terimi de kullanılmaktadır16. Ancak, anlaşma, bir sözleşme-
nin içeriğinin belirli bir kısmı veya bölümüdür. Dolayısıyla, bir sözleşmede 
yer alan her kayıt, teknik anlamda bir anlaşma niteliğindedir ve her sözleşme 
bir “anlaşmalar” bütünüdür17. Sözleşme sonrası rekabet yasağı, acentelik söz-
leşmesi kapsamında bir kayıt olarak öngörülebileceği gibi, ondan ayrı olarak 
da düzenlenebilir ve her iki hâlde de, TTK’nun 123. maddesi anlamında bir 
rekabet yasağı anlaşması söz konusudur18. Madde metninde “sözleşme” yeri-

14 Madde gerekçesinde rekabet yasağı anlaşmasını ifâde etmek üzere “anlaşma” ve “sözleş-
me” kavramları birlikte kullanılmış; fakat, ağırlıklı olarak “sözleşme” terimi tercih edilmiş-
tir. Örneğin, birinci fıkraya ilişkin açıklamalar şu şekilde kaleme alınmıştır: “Birinci fıkra 
söz konusu sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını öngörmektedir. Yazılı şekil geçerlilik şar-
tıdır. Sözleşmenin zamanı önem taşır. Alman öğretisinde ve mahkeme kararlarında rekabet 
sınırlaması sözleşmesinin acentelik sözleşmesinin sona ermesinden önce yapılması hâlinde 
koruyucu olacağı; acente sözleşmesinden önce yapılan sözleşmenin, acente sözleşmesi yö-
nünden baskı yaratabileceği; sözleşmenin sona ermesinden sonra yapılabilecek böyle bir sı-
nırlama anlaşmasının da amaca uygun düşmeyebileceği görüşü ileri sürülür. Ayrıca sözleş-
menin sona ermesinden sonra yapılan sözleşmelerde ikinci fıkra uygulanmaz. Çünkü, mü-
vekkil ilişkinin tasfiyesini ve acentenin bazı alacaklarını böyle bir sözleşmenin yapılmasına 
bağlayabilir. Sözleşmenin sadece yazılı olarak yapılması yeterli değildir; ayrıca anlaşma-
nın bütün şartlarını içeren ve müvekkilin imzasını içeren bir belgenin makul bir süre içinde 
acenteye verilmiş olması gerekir; aksi hâlde acente sınırlama sözleşmesinin hüküm kazan-
madığı def’inde bulunabilir. Sınırlama sözleşmesi en çok iki yıl için yapılır.” Bkz. Kendige-
len, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.

15 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 43 vd., 51; Eren, s. 185; Oğuzman/Öz, s. 45; Ko-
cayusufpaşaoğlu, § 16 N 1; Kılıçoğlu, s. 52.

16 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 43 vd., 51.
17 Başpınar, s. 63 vd.; Can, s. 61.
18 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 14; Maier, BB 1979, s. 

500 (502); Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 14. 
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ne “anlaşma” ibaresinin kullanılmasının sebebi ise, acentelik sözleşmesi ile 
rekabet yasağı anlaşması arasında olası bir karışıklığa engel olmak ve kelime 
tekrarından kaçınmaktır19. Bu nedenle, kanun koyucunun tercihini olumlu de-
ğerlendirmek gerekir. Fakat, Can’ın da isabetli olarak belirttiği gibi20, seçilen 
terim itibarıyla yeknesaklığı sağlamak açısından, 3. fıkra hükmünde de “re-
kabet sözleşmesi” yerine “rekabet yasağı anlaşması” kavramının kullanılma-
sı yerinde olurdu. 

2. Anlaşmanın Yapılış Zamanı

TTK’nun 123. maddesinin uygulanabilmesi için, sözleşme sonrası reka-
bet yasağı anlaşmasının acentelik sözleşmesiyle birlikte veya acentelik ilişkisi 
sırasında yapılması gerekir21. Bir diğer ifâde ile, rekabet yasağı anlaşması ak-
dedildiğinde, acentelik ilişkisi hukuken sona ermemiş olmalıdır. Çünkü, ça-
lışmanın giriş kısmında da belirtildiği üzere, 123. maddenin öngörülme ama-
cı, ekonomik açıdan müvekkile bağımlı olması nedeniyle rekabet yasağı an-
laşmalarında eşit müzakere gücüne sahip olmayan acentenin haklarının ko-
runmasıdır. Acentelik ilişkisinin sona ermesiyle birlikte, acentenin ekonomik 
bağımlılığı ortadan kalkacağı için, korunmasını gerektiren bir durumdan da 
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, acentelik sözleşmesinin der-
hal sona erdirilmesini öngören bir sözleşmeyle birlikte akdedilen veya acen-
telik sözleşmesinin sona ermesinden sonra yapılan rekabet yasağı anlaşmala-
rı TTK’nun 123. maddesi kapsamı dışında kalacaktır22.

19 Aynı doğrultuda bkz. Can, s. 61 vd.
20 Can, s. 62, dn. 196.
21 BGH, NJW 1969, s. 504 (504 vd.); BGH, NJW 1970, s. 420 (420 vd.); Schmidt, § 27 IV, 

s. 734; Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 5 vd.; Küstner/Thume, Hand-
buch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 778 Rn. 3, 802 vd. Rn. 79 vd.; Baumbach/
Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a 
HGB Rn. 9; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 11; Ebenroth/
Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 6; Heidelberger Komm HGB/
Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 19; Koller/Roth/
Morck, § 90a HGB Rn. 11; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 15; Can, s. 69.

22 Aynı doğrultuda bkz. BGH, NJW 1969, s. 504 (504 vd.); BGH, NJW 1970, s. 420 (420 
vd.); Schmidt, § 27 IV, s. 734; Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 5a; Ba-
umbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Heyman HGB/Sonnens-
chein, § 90a HGB Rn. 9; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 
12 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 6; Marti-
nek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 19; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 15; 
Beck’sches Rechtsanwalts-Handbuch/Semler, § 42 Rn. 90.
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Buna karşılık, acentelik sözleşmesi öncesinde, müstakbel müvekkil ile 
müstakbel acente arasında akdedilen sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaş-
malarına 123. madde hükmünün uygulanması gerekir23. Çünkü aksi takdir-
de, madde gerekçesinde de belirtildiği gibi24, müstakbel müvekkil, acentelik 
sözleşmesinin yapılmasını rekabet yasağı anlaşmasının imzalanması koşulu-
na bağlamak suretiyle, acenteyi baskı altına alıp, rekabet yasağı anlaşması-
nı acentelik sözleşmesinden önce akdetmeye zorlayabilir. Böyle bir durum-
da yapılan anlaşmanın TTK’nun 123. maddesine tâbi olmayacağını kabul et-
mek, acenteyi müvekkil karşısında korumasız bırakmak anlamına gelecektir. 
Bir diğer ifâde ile, acentelik sözleşmesi öncesinde imzalanan rekabet yasağı 
anlaşmalarının 123. madde kapsamı dışında bırakılması durumunda, müstak-
bel müvekkiller, acenteleri, rekabet yasağı anlaşmalarını acentelik sözleşme-
lerinden önce yapmaya zorlayarak, hükmün uygulanmasını engelleme olana-
ğına sahip olacaklardır. Bunun, 123. maddenin öngörülme amacıyla bağdaş-
madığı açıktır. Anılan nedenden dolayı, acentelik sözleşmesi öncesinde akde-
dilen rekabet yasağı anlaşmalarının hükmün uygulama alanı kapsamına girdi-
ğini kabul etmek gerekir. 

Rekabet yasağı anlaşmaları, uygulamada genellikle acentelik sözleşme-
sinde bir kayıt olarak yer almakta, böylece acentelik sözleşmesiyle birlikte 
akdedilmektedirler25.

3. Anlaşmanın Şekli

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca, sözleşme 
sonrası rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır. Madde gerekçe-
sinde, yazılı şeklin geçerlilik şartı olduğu belirtilmiştir26. Yazılı şekil ile, adî 
yazılı şekil kastedilmektedir27. Adî yazılı şekil asgarî geçerlilik koşulu oldu-
ğundan, rekabet yasağı anlaşmasının noterde düzenleme veya onaylama şek-
linde yapılması da mümkündür28. 

23 Aynı yönde bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 5; Baumbach/Hopt, § 
90a HGB Rn. 11; Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB 
Rn. 9; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 6; Oetker HGB/
Busche, § 90a HGB Rn. 15; Can, s. 70 vd.

24 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
25 Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 11; Hopt, § 90a HGB Rn. 11; MünchKomm HGB/

von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 11.
26 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
27 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 113; Oğuzman/Öz, s. 150; Kocayusufpaşaoğlu, § 

26 N 10; Can, s. 73.
28 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 12a; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Al-

top, s. 113; Can, s. 73.
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Yukarıda da ifâde edildiği gibi, sözleşme sonrası rekabet yasağı, acente-
lik sözleşmesi kapsamında bir kayıt olarak öngörülebileceği gibi, ondan ayrı 
olarak da düzenlenebilir. Rekabet yasağı anlaşmasının acentelik sözleşmesin-
de bir kayıt olarak yer aldığı hâllerde, acentelik sözleşmesinin taraflar veya 
yetkili temsilcilerince imzalanması, rekabet yasağı anlaşması için aranan ya-
zılı şekil şartının yerine getirilmesi açısından yeterli olacaktır. Rekabet yasağı 
anlaşmasının, acentelik sözleşmesinden ayrı düzenlendiği, onun eki niteliğin-
de olduğu ve acentelik sözleşmesinde bu metne atıfta bulunulduğu durumlar-
da ise, sadece acentelik sözleşmesinin imzalanması, rekabet yasağı anlaşma-
sının geçerliliği için yeterli değildir29. Ancak anılan hâlde, acentelik sözleş-
mesi ile onun eki niteliğinde olan rekabet yasağı anlaşması arasında aynı za-
manda sıkı bir fizikî bağ sağlanmışsa, acentelik sözleşmesinin imzalanması, 
rekabet yasağı anlaşmasının da imzalanması anlamına gelir30. 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun (TBK) 12. maddesinin 2. fıkrasında, geçerlilik şekline bağlı bir 
sözleşmenin bu şekil şartı yerine getirilmeden yapılmasının yaptırımı şu şe-
kilde düzenlenmiştir: “Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural ola-
rak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hü-
küm doğurmaz.” Hükmün gerekçesinde, kanunda öngörülen şekle uyulma-
dan yapılan sözleşmelerin kesin hükümsüzlük (mutlak butlan) yaptırımına 
tâbi olduğu açıkça belirtilmiştir. Kanun koyucu böylece, 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun (eBK) 11. maddesinin 2. fıkrasının muğlak ifâdesi nedeniyle, şe-
kil eksikliğinin yaptırımı konusunda süren tartışmalara son vermiştir. 

TBK m. 12, f. 2 hükmüyle getirilen düzenleme dikkate alındığında, 
TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen yazılı şekil şartına uyul-
madan akdedilen bir sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının, kesin hü-
kümsüzlük yaptırımına tâbi olacağı sonucuna varmak gerekir. Alman Medenî 

29 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 795 Rn. 54; Baum-
bach/Hopt, § 90a HGB Rn. 14; Hopt, § 90a HGB Rn. 14; Heyman HGB/Sonnensche-
in, § 90a HGB Rn. 13; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 31; 
Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 20; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB 
Rn. 17; Can, s. 73.

30 Aynı doğrultuda bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, 
s. 795 Rn. 54; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 14; Hopt, § 90a HGB Rn. 14; Heyman 
HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 13; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, 
§ 90a HGB Rn. 31; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 20; Oetker HGB/
Busche, § 90a HGB Rn. 17; aksi görüşte bkz. Can, s. 73 vd., dn. 233.
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Kanunu § 125 düzenlemesinde de, şekil eksikliğinin yaptırımının kesin hü-
kümsüzlük olduğu belirtilmiştir. Şekil eksikliği nedeniyle geçersiz olan an-
laşma, yapıldığı andan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Hâkim ke-
sin hükümsüzlüğü, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın yargılamanın 
her aşamasında, taraflar ileri sürmeseler dâhi re’sen göz önünde bulundurmak 
zorundadır. Bâtıl olan anlaşma, belirli bir sürenin geçmesi veya onay verilme-
si gibi nedenlerle geçerli hâle gelmez. Anlaşmanın geçerli olacak şekilde ye-
niden yapılması gerekir. Ayrıca, menfaati olan üçüncü kişiler de, anlaşmanın 
şekil eksikliği sebebiyle geçersiz olduğunu her zaman ileri sürülebilirler31. 

4. Belgenin Acenteye Teslimi

Kanun koyucu, acentenin korunması açısından sözleşme sonrası reka-
bet yasağı anlaşmasının yazılı şekilde yapılmasını yeterli bulmamış; ayrıca, 
anlaşma hükümlerini içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bir belgenin 
acenteye verilmesi yükümlülüğünü de öngörmüştür (TTK m. 123, f. 1, c. 1). 
Buna göre, rekabet yasağı anlaşması tek nüsha olarak düzenlenmiş ise onun, 
birden fazla nüsha olarak düzenlenmişse, müvekkil veya yetkili temsilcisi ta-
rafından imzalanan bir nüshanın acenteye teslim edilmesi gerekir32. Anlaşma-
nın nüshası niteliğinde olmayan, fakat anlaşmanın tüm hükümlerini içeren ve 
müvekkil ya da yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış bir belgenin acente-
ye verilmesi durumunda da, söz konusu koşul gerçekleşmiş sayılır33. Rekabet 
yasağının acentelik sözleşmesinde bir kayıt olarak yer aldığı hâllerde, acente-
lik sözleşmesinin müvekkil veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış aslı 
veya nüshasının verilmesi yeterlidir. Buna karşılık, rekabet yasağı anlaşması-
nın acentelik sözleşmesinin eki niteliğinde olduğu durumlarda, yalnızca acen-
telik sözleşmesinin acenteye teslimi, 123. maddede öngörülen koşulun ger-
çekleşmesi sonucunu doğurmaz34.

Belge, acenteye sürekli kalmak üzere teslim edilmelidir. Dolayısıyla, 
acenteye verilen belgenin, daha sonra ondan geri alınması hâlinde, teslim ko-

31 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 102, 375 vd.; Eren, s. 260; Oğuzman/Öz, s. 162, 
185 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, § 29 N 2; Kılıçoğlu, s. 137.

32 Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 13; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn 
HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 15; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 18; Kendige-
len, Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 96.

33 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 12b; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 
15; Hopt, § 90a HGB Rn. 15; Can, s. 78.

34 Can, s. 79.
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şulunun gerçekleştiğinden bahsetmek mümkün değildir35. Belgenin acenteye 
hangi süre içerisinde verilmesi gerektiği konusu TTK’nun 123. maddesinde 
düzenlenmemiştir. Hükmün gerekçesinde36, belgenin makul bir süre içerisin-
de acenteye teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Belgenin makul bir süre 
içerisinde acenteye verilmesi yükümlülüğünün öngörülmesi, müvekkilin, an-
laşmayı yürürlüğe koyup koymama veya yürürlüğe koyma süresi gibi husus-
larda keyfi bir şekilde hareket etmesini önleme amacı gütmektedir37. Makul 
sürenin somut olayın özellikleri dikkate alınarak tespit edilmesi gerekir. 

123. maddenin gerekçesinde38, belgenin makul bir süre içerisinde acen-
teye teslim edilmemesi durumunda, acentenin sözleşme sonrası rekabet yasa-
ğı anlaşmasının hüküm kazanmadığı def’ini ileri sürebileceği ifâde edilmiş-
tir. Kanun koyucunun burada “def’i” ibaresini kullanması, anlaşmanın kurul-
duğu; fakat, hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için belgenin acenteye ve-
rilmesi gerektiği anlamını taşımaktadır. Çünkü, def’i hakkının ileri sürüldüğü 
hâllerde, diğer tarafın mutlaka bir hakkı mevcuttur; fakat, def’i hakkı sahibi 
özel bir nedene dayanarak, borçlandığı edimi geçici veya sürekli olarak yeri-
ne getirmekten kaçınma yetkisine sahiptir39. O hâlde, belgenin teslimi anlaş-
manın kurulması için değil, hüküm icra etmesi için gereklidir. Bir diğer ifâde 
ile, belgenin acenteye verilmesi, rekabet yasağı anlaşmasının hüküm kazana-
bilmesi için gerekli olan tamamlayıcı bir unsur niteliğindedir40. Tamamlayı-
cı unsur gerçekleşmeden de taraflar veya en az bir taraf kurulan sözleşmeyle 
bağlıdır. Ancak, tamamlayıcı unsur gerçekleşmedikçe sözleşme noksandır ve 
hükümlerini doğurmaz. Eksik unsurun tamamlanmasından itibaren sözleşme 

35 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 795 Rn. 55; Münc-
hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 34; Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 15; Can, s. 81.

36 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
37 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 12b; Küstner/Thume, Handbuch des 

gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 794 Rn. 51; MünchKomm HGB/von Hoyningen-
Heune, § 90a HGB Rn. 35; Can, s. 81.

38 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
39 Kuru/Arslan/Yılmaz, s. 320 vd.; Eren, s. 68; Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım, 

s. 254; Canbolat, EÜHFD 2008, C. 3, S. 1, s. 255 (266, 268).
40 Aynı doğrultuda bkz. Can, s. 80. Alman Hukuku’nda ise, belgenin acenteye teslim edil-

mesinin, sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşması için bir geçerlilik koşulu olduğu kabul 
edilmektedir. Bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 12b; MünchKomm 
HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 34 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn 
HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 15.
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hüküm ifâde eder. Tamamlayıcı unsurun gerçekleşmeyeceğinin kesin olarak 
anlaşılması durumunda ise, sözleşme kesin olarak hükümsüzleşir ve taraflar 
sözleşme ile bağlı olmaktan kurtulurlar41. 

Müvekkil belgeyi makul bir süre içerisinde acenteye teslim etmek zorun-
da olduğu gibi, acente de haklı bir nedenin söz konusu olduğu hâller dışın-
da, müvekkilin kendisine süresi içerisinde sunduğu belgeyi kabul etmekle yü-
kümlüdür. Acente, haklı bir sebep bulunmamasına karşın belgeyi teslim alma-
yı reddederse, teslim koşulu yerine getirilmiş sayılır42. Diğer taraftan, acente, 
geç verilmesine rağmen belgeyi teslim alarak anlaşmanın hüküm kazanması-
nı sağlayabilir.

5. Anlaşmanın Süresi

Acentenin çıkarlarını korumak amacıyla TTK’nun 123. maddesinin 1. 
fıkrasının 2. cümlesinde, sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmaları için 
süre sınırlaması getirilmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca, sözleşme son-
rası rekabet yasağı anlaşması, acentelik ilişkisinin bitiminden itibaren en faz-
la iki yıllık süre için yapılabilir. Madde metninde de açıkça ifâde edildiği gibi, 
iki yıllık süre azamî süredir ve başlangıcı, acentelik ilişkisinin sona erdiği an-
dır. Hüküm tek yönlü emredici nitelikte olduğundan, taraflar anlaşarak reka-
bet yasağı anlaşmasının daha sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceğini karar-
laştıramazlar43. Aynı şekilde, iki yıllık sürenin uzatılması da olanaklı değil-
dir44. Acentenin, iki yıllık süre içerisinde hastalık veya hürriyeti bağlayıcı bir 

41 Oğuzman/Öz, s. 178, 189.
42 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 12b; Küstner/Thume, Handbuch des 

gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 794 Rn. 52; MünchKomm HGB/von Hoyningen-
Heune, § 90a HGB Rn. 36; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB 
Rn. 15; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 5; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 
18; Can, s. 82 vd.

43 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 15; Heyman HGB/Sonnenschein, § 
90a HGB Rn. 12; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 16; 
Can, s. 89; aksi görüşte bkz. MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB 
Rn. 70; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 20.

44 BGH, NJW 1970, s. 420 (421); Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 15; 
Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 798 Rn. 67; Ba-
umbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 16; Hopt, § 90a HGB Rn. 16; Heyman HGB/Sonnens-
chein, § 90a HGB Rn. 12; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 
18; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 16; Oetker HGB/
Busche, § 90a HGB Rn. 20; Can, s. 89.
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cezaya çarptırılma gibi herhangi bir nedenle eski müvekkille rekabet etme 
imkânına sahip olmaması, sürenin uzatılması için gerekçe teşkil etmez45. İki 
yıllık süre azamî süre olduğundan, rekabet yasağı anlaşmasında sürenin açık-
ça öngörülmesi zorunlu değildir. Sürenin anlaşmada belirtilmediği hâllerde, 
somut olayın özelliklerinden aksi anlaşılmıyorsa, anlaşma en fazla iki yıl için 
yapılmış sayılır46. Dolayısıyla, taraflar rekabet yasağı anlaşmasını daha kısa 
bir süre için akdetmek amacını güdüyorlarsa, bunu anlaşmada açıkça belirt-
meleri gerekir. Ayrıca, rekabet yasağı anlaşması, her yıl yalnızca belirli bir sü-
reyi kapsayacak şekilde yapılamaz47.

Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının iki yıldan daha uzun bir 
süre için yapılması durumunda, ilgili anlaşma hükmü TTK’nun 123. madde-
sinin 4. fıkrasına aykırılık teşkil eder. Anılan norm uyarınca, 123. maddeye 
aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir. Çalışmanın giriş 
kısmında da belirtildiği üzere, böyle bir hüküm içeren rekabet yasağı anlaş-
masının tamamı değil, sadece acente aleyhine olan şart geçersizlik yaptırımı-
na tâbi olacaktır. Geçersiz olan, süreye ilişkin hüküm yerine 123. maddenin 
1. fıkrasındaki düzenleme uygulanacağından, söz konusu hâlde rekabet yasa-
ğı anlaşması iki yıllık bir süre için yapılmış sayılır48. 

45 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 15; Heyman HGB/Sonnenschein, 
§ 90a HGB Rn. 12, 14; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 
18; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 16; Koller/Roth/
Morck, § 90a HGB Rn. 6; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 20; Can, s. 89 vd.

46 BGH, NJW 1970, s. 420 (421); Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 16; Hopt, § 90a HGB 
Rn. 16; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 12; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 13; Can, s. 90.

47 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 15; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 
16; Hopt, § 90a HGB Rn. 16; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB 
Rn. 18; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 16; Oetker 
HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 20; Can, s. 90.

48 Aynı doğrultuda bkz. Canaris, § 15 VIII 2, Rn. 125; Schlegelberger HGB/Schröder, § 
90a HGB Rn. 15, 31; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, 
s. 798 Rn. 67; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 31; Hopt, § 90a HGB Rn. 31; Heyman 
HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 12; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, 
§ 90a HGB Rn. 19, 29; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 
16; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 28 vd.; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 13, 45; Can, s. 90.
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6. Rekabet Yasağının Kapsamı

a. Genel Olarak

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesine göre, rekabet yasağı 
anlaşması, acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, acentelik sözleşmesi-
nin sona ermesinden sonrası için sınırlandırmak amacıyla yapılır. Madde met-
ninde kullanılan “işletmesine ilişkin faaliyetler” ibaresi, lafzı itibarıyla acen-
tenin işletmesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar niteliktedir. An-
cak, anılan ibareyi acente ile müvekkil arasında yapılan acentelik sözleşme-
si çerçevesinde yorumlamak gerekir49. Buna göre, acentenin yalnızca müvek-
kil için acentelik faaliyetinde bulunduğu durumlarda, hükmün kapsamına söz 
konusu faaliyet girecektir. Acentenin, müvekkil için yürüttüğü acentelik faa-
liyeti dışında aynı zamanda başka ticarî faaliyetlerde bulunması hâlinde ise, 
sadece acentelik sözleşmesinin konusunu oluşturan faaliyet, işletmeye ilişkin 
faaliyet olarak değerlendirilecektir. Acente, aynı anda birbiriyle rekabet etme-
yen birden fazla müvekkille acentelik sözleşmesi akdetmişse, rekabet yasağı 
anlaşması yaptığı müvekkil ile imzaladığı acentelik sözleşmesinin konusunu 
oluşturan faaliyet, işletmeye ilişkin faaliyet kapsamına girecektir50.

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasında, acentenin çıkarlarını korumak 
amacıyla sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmalarına bölge, müşteri çevre-
si ve konu itibarıyla da sınırlamalar getirilmiştir. Aşağıda anlaşmanın içeriği 
açısından öngörülen bu sınırlamalar üzerinde durulacaktır.

b. Bölge ve Müşteri Çevresi Açısından

Kanun koyucu, acentenin ticarî faaliyetlerinin bölge ve müşteri çevresi 
açısından aşırı derecede sınırlandırılmasını engellemek amacıyla, sözleşme 
sonrası rekabet yasağı anlaşmasının yalnızca acenteye bırakılmış olan böl-
geye veya müşteri çevresine ilişkin olabileceğini öngörmüştür (TK m. 123, 
f. 1, c. 2). Buna göre, rekabet yasağı anlaşması, acentelik sözleşmesinde be-
lirlenmiş olan faaliyet bölgesi veya müşteri çevresinden daha geniş bir bölge 
veya müşteri çevresini kapsayacak şekilde düzenlenemez51. Örneğin, acente-

49 MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 22; Can, s. 84.
50 MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 23; Can, s. 84.
51 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 796 Rn. 60; Münc-

hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 25; Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 17; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 9; 
Can, s. 92.
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lik sözleşmesinde acentenin faaliyet bölgesi olarak İstanbul’un Üsküdar ilçe-
si belirlenmişse, rekabet yasağı anlaşmasında da sadece Üsküdar’da faaliyet-
te bulunma yasağı getirilebilir. Aynı şekilde, acentelik sözleşmesinde acente-
nin faaliyetleri müvekkil tarafından belirlenen müşteri çevresi ile sınırlandı-
rılmışsa (örneğin, acentenin faaliyetini yalnızca süper marketlerle sınırlı ola-
rak yürütmesi kararlaştırılmışsa), rekabet yasağı kapsamına yalnızca bu müş-
teriler girer.

Acentelik sözleşmesinin belirli bir bölge tahsisi yapılmaksızın tüm ülke-
yi içine alacak şekilde akdedildiği durumlarda, rekabet yasağı anlaşmasının 
da tüm ülkeyi kapsayıp kapsamayacağı konusu tartışmalıdır. 123. maddenin 
lafzından, böyle bir hâlde rekabet yasağı anlaşmasının tüm Türkiye’yi kapsa-
yabileceği sonucuna varmak gerekir. Öğretide bazı yazarlar da aynı doğrul-
tuda görüş bildirmişlerdir52. Aksi görüşü savunanlar ise53, haklı olarak, uygu-
lamada bu tür acentelerin faaliyetlerini ülkenin tamamında eşit şekilde yürüt-
mediklerini, faaliyetlerin genellikle belirli bir bölgede toplandığını, bu neden-
le rekabet yasağı anlaşmasının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde akdedilmeme-
si gerektiğini ileri sürmektedirler. Hükmün amacı ve ülkenin tamamını içine 
alacak bir rekabet yasağı anlaşmasının acentenin çalışma ve sözleşme özgür-
lüğünü aşırı derece kısıtlayacağı gerçeği de bu fikri desteklemektedir54.

Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının, acentelik sözleşmesinde 
belirlenmiş olan faaliyet bölgesi veya müşteri çevresinden daha geniş bir böl-
ge veya müşteri çevresini kapsayacak şekilde akdedilmesi durumunda, ilgili 
anlaşma hükmü TTK’nun 123. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık teşkil eder ve 
bu nedenle geçersizlik (kesin hükümsüzlük) yaptırımına tâbidir. Daha önce de 
ifâde edildiği üzere, anılan hâlde geçersizlik yaptırımı rekabet yasağı anlaş-
masının tamamı için değil, sadece acente aleyhine olan şart için söz konusu-
dur. Geçersiz olan hüküm yerine, 123. maddenin 1. fıkrasında yer alan, acen-
te lehine olan kanunî düzenlemenin uygulanması gerekir.

52 Bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 796 Rn. 61;  
MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 26.

53 Bkz. Küstner, BB 1997, s. 1753 (1754 vd.); Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB 
Rn. 2; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 6; Can, s. 94 vd.

54 Anayasa Mahkemesi de, 15.10.2002 tarih ve E. 2001/309, K. 2002/91 sayılı kararında, 
tüm ülkeyi kapsayacak şekilde getirilen çalışma yasağının, çalışma özgürlüğünün ölçüsüz 
biçimde sınırlandırılmasına yol açabilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Bkz. AMKD 
2004, S. 39, C. 1, s. 141 (146 vd.).
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c. Konu Açısından

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde sözleşme sonrası 
rekabet yasağı anlaşmasına içerik itibarıyla getirilen bir diğer sınırlama, an-
laşmanın konusuna ilişkindir. Anılan norm uyarınca, rekabet yasağı anlaşma-
sı, yalnızca acentenin kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk etti-
ği konulara ilişkin olabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; 123. maddenin 1. 
fıkrasının bu kısmı, hükme kaynak teşkil eden Alm. TK’nun 90a paragrafın-
dan eksik tercüme edilerek alınmıştır ve lafzı dikkate alındığında, kapsamına 
sadece aracılık yapan acentelerin girdiği sonucu çıkmaktadır. Oysa, § 90a dü-
zenlemesinin ilgili bölümünde, rekabet yasağı anlaşmasının, yalnızca acen-
tenin müvekkil için aracılık veya sözleşme yapmakla görevli olduğu konuları 
kapsayabileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla, hükmün uygulama alanına ara-
cılık yapan acenteler yanında, müvekkil adına sözleşme yapma yetkisine sa-
hip olan acenteler de dâhildir. Esasen, sözleşme yapma yetkisini haiz olan 
acentelerin kapsam dışında bırakılmasını haklı kılacak bir neden de mevcut 
değildir. O hâlde, 123. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini mehaza uygun ola-
rak yorumlamak ve rekabet yasağı anlaşmasının, sadece acentenin müvekkil 
için aracılık veya sözleşme yapmakla görevlendirildiği konulara ilişkin ola-
bileceğini kabul etmek gerekir55. “Konu” kavramı, taraflar arasında imzala-
nan acentelik sözleşmesinde yer alan tüm konuları değil, acentenin fiilen ara-
cılık ettiği veya müvekkil adına sözleşme yaptığı konuları ifâde etmektedir56. 

Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının, acentenin müvekkil için 
aracılık veya sözleşme yapmakla görevlendirildiği konulardan daha geniş ko-
nuları kapsaması durumunda, ilgili anlaşma hükmü TTK’nun 123. madde-
sinin 4. fıkrasına aykırılık oluşturur ve bu nedenle geçersizlik yaptırımına 
tâbidir. Geçersiz olan düzenleme yerine, 123. maddenin 1. fıkrasında yer alan, 
acente lehine olan hüküm uygulanır.

III. REKABET YASAĞINA UYMASI KARŞILIĞINDA MÜVEKKİLİN 
 ACENTEYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU BEDEL 

1. Genel Olarak

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca, rekabet sı-
nırlaması nedeniyle, müvekkilin acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. 

55 Aynı yönde bkz. Can, s. 95 vd.
56 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 796 Rn. 63; Münc-

hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 28; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 10; Can, s. 96.
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Buna göre, acentenin sözleşme sonrası rekabet yasağına uyması karşılığında, 
müvekkil ona uygun bir bedel ödemekle yükümlüdür. Müvekkil için öngörü-
len söz konusu yükümlülük dolayısıyla, sözleşme sonrası rekabet yasağı an-
laşması tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğini haizdir57.

Müvekkilin 123. maddenin 1. fıkrası uyarınca acenteye ödemekle yü-
kümlü olduğu bedel, teknik anlamda tazminat değildir. Bu nedenle, madde 
metninde “tazminat” teriminin kullanılması58 öğretide haklı olarak eleştiril-
mektir59. Çünkü, burada acentenin uğradığı bir zararın veya rekabet yasağı an-
laşması nedeniyle meydana gelecek gelir kaybının giderilmesi söz konusu de-
ğildir60. 123. maddenin 1. fıkrası uyarınca acenteye ödenmesi gereken bedel, 
rekabet yasağı anlaşmasının diğer tarafını oluşturan müvekkilin, karşı edimi-
dir61. Müvekkilin karşı edimini ifâde etmek için “tazminat” ibaresi yerine “re-

57 Can, s. 99.
58 TTK’nun 123. maddesine kaynak teşkil eden Alm. TK § 90a düzenlemesinde de, tazminat 

ibaresinin karşılığı olan “Entschädigung” terimi kullanılmıştır. Doktrinde ise genel olarak, 
“rekabet yasağına uyma tazminatı” anlamına gelen “Karenzentschädigung” terimi tercih 
edilmektedir. Bkz. Canaris, § 15 VIII 1, Rn. 123; Küstner/Thume, Handbuch des gesam-
ten Vertriebsrechts, Band 1, s. 778 Rn. 3, s. 806 Rn. 86; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 
18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Hohn, DB 1967, s. 1895 (1898 vd.); Heyman HGB/Son-
nenschein, § 90a HGB Rn. 4 vd.; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a 
HGB Rn. 38 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 20; 
Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 17; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 
7; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 12 vd.; Beck’sches Rechtsanwalts-Handbuch/
Semler, § 42 Rn. 89; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervertrag Rn. 78.

59 Bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 805 vd. Rn. 
86; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Heyman HGB/Son-
nenschein, § 90a HGB Rn. 15; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB 
Rn. 40; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 20; Heidelber-
ger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 1; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 21; Can, 
s. 98 vd.

60 BGH, NJW 1975, s. 388 (389); Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, 
Band 1, s. 805 vd. Rn. 86; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB 
Rn. 20.

61 BGH, NJW 1973, s. 144 (144); BGH, NJW 1975, s. 388 (389); Küstner/Thume, Hand-
buch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 805 vd. Rn. 86; Baumbach/Hopt, § 90a 
HGB Rn. 18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 
15; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 40; Ebenroth/Bou-
jong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 20; Heidelberger Komm HGB/Ruß, 
§ 90a HGB Rn. 2; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 7; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 21; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervertrag Rn. 78; Can, s. 98 vd.
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kabet yasağına uyma ücreti” veya benzer bir teriminin kullanılması daha uy-
gun olacaktır62. Nitekim, hükmün gerekçesinde de63, rekabet sınırlanması kar-
şılığında acenteye “ücret ödenmesi”nden bahsedilmektedir. Anılan nedenler-
den dolayı, bu çalışma kapsamında TTK’nun 123. maddesininin 1. fıkrasın-
da yer alan “tazminat” ibaresi yerine “rekabet yasağına uyma ücreti” terimi 
kullanılacaktır. 

123. madde, acentenin haklarını korumak amacıyla öngörülmüş, tek yön-
lü emredici norm niteliğindedir ve kanun koyucu söz konusu hükümle, acen-
teye kanunî bir talep hakkı tanımıştır. Bunun doğal sonucu olarak, taraflar söz-
leşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasında açıkça belirtmeseler dâhi, acente 
kanundan kaynaklanan rekabet yasağına uyma ücretini talep etme hakkına sa-
hiptir64. Ancak, anılan kanunî talep hakkının ileri sürülebilmesi için öncelik-
le, acente ile müvekkil arasında 123. madde anlamında bir sözleşme sonrası 
rekabet yasağı anlaşmasının akdedilmiş olması gerekir. Acentelik ilişkisinin 
sona ermesinden sonra yapılan rekabet yasağı anlaşmaları hükmün kapsamı-
na girmediğinden65, bu anlaşmalarda taraflar rekabet yasağına uyma ücretini 
açıkça kararlaştırmak zorundadırlar66. Aksi takdirde, acente ücret isteminde 
bulunma hakkını haiz değildir. 

62 Türk doktrininde Can, müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla acenteye ödemekle yü-
kümlü olduğu bedeli ifâde etmek üzere “tazminat” yerine “bekleme ücreti” teriminin kul-
lanılmasını önermektedir (bkz. Can, s. 99). Gürzumar ve Kırca ise, franchise-alanın söz-
leşme sonrası rekabet yasağı karşılığında, “bekleme süresi tazminatı” olarak adlandırılan 
bir tazminata hak kazanacağını belirtmektedirler (bkz. Gürzumar, s. 176; Kırca, s. 191.)

63 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
64 OLG Nürnberg, BB 1960, s. 1261; OLG Düsseldorf, BB 1962, s. 731; Canaris, § 15 VIII 

2, Rn. 125; Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 16; Küstner/Thume, Hand-
buch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 795 Rn. 56; Baumbach/Hopt, § 90a HGB 
Rn. 18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Ordemann, BB 1965, s. 932 (933); Hohn, DB 1967, 
s. 1895 (1898); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 11; MünchKomm HGB/
von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 32, 38 vd., 41; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn 
HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 20; Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; 
Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 21; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 
7; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 12; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervert-
rag Rn. 78; Can, s. 99.

65 Bkz. yukarıda II. 2.
66 BGH, NJW 1969, s. 504 (505); Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 15, 16a; 

Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 802 Rn. 79; Hohn, 
DB 1967, s. 1895 (1899).
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Acente, rekabet yasağı anlaşması süresince, hastalık veya hürriyeti bağ-
layıcı bir cezaya çarptırılma ya da benzer bir sebepten dolayı ticarî faaliyette 
bulunma olanağından yoksun olduğu için eski müvekkili ile rekabet edebile-
cek durumda olmasa dahi, rekabet yasağına uyma ücretini talep etmek hakkı-
na sahiptir67. Belirtilen hâlde, eski müvekkil acenteye karşı dava açarak ücre-
tin indirilmesi isteminde de bulunamaz. Çünkü, sözleşme sonrası rekabet ya-
sağı anlaşmasının konusu, acentenin, acentelik sözleşmesinin sona ermesin-
den sonraki dönem itibarıyla eski müvekkiliyle rekabet etmekten kaçınması-
dır. Esas olan, acentenin yapılan anlaşmaya uyarak yapmama edimini yerine 
getirmesi ve böylece eski müvekkilin haklarının korunmasıdır. Bu sağlandığı 
sürece, yapmama ediminin gerçekleşme şekli ve nedeni önemli değildir. Do-
layısıyla, acente anlaşmaya uyarak eski müvekkiliyle rekabet etmekten kaçın-
dığı sürece, rekabet etmeme gerekçesine bakılmaksızın ücrete hak kazanacak-
tır68. Acente, acentelik ilişkisinin devamı sırasında müvekkille rekabet ede-
meyecek duruma gelirse, müvekkil TTK’nun 123. maddesinin 2. fıkrası hük-
müne dayanarak rekabet yasağı anlaşmasından vazgeçme hakkını kullanabi-
lir69. Anılan düzenleme uyarınca, müvekkil, acentelik sözleşmesinin sona er-
mesine kadar, rekabet sınırlamasının uygulanmasından yazılı olarak vazgeçe-
bilir. Buna göre, vazgeçme hakkının rekabet yasağı anlaşması yürürlüğe gir-
dikten sonra kullanılması mümkün değildir. O hâlde, rekabet etme olanağının 
hastalık veya hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çarptırılma gibi bir nedenden do-
layı kaybedilmesi rekabet yasağı anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten son-
ra gerçekleşirse, eski müvekkil rekabet yasağına uyma ücretini ödemekle yü-
kümlüdür. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; acentenin TTK’nun 122. maddesinde ön-
görülen denkleştirme isteminde bulunma hakkına sahip olması, onun rekabet 
yasağına uyma ücretini talep hakkını ortadan kaldırmaz. Çünkü, iki istemin 

67 Aynı doğrultuda bkz. BGH, NJW 1975, s. 388 (388 vd.); Schlegelberger HGB/Schröder, 
§ 90a HGB Rn. 16a; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 
806 Rn. 87, s. 821 Rn. 141 vd., ; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Hopt, § 90a HGB 
Rn. 18; Ordemann, BB 1965, s. 932 (933); Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Lö-
wisch, § 90a HGB Rn. 20, 23, 35; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 23; Can, s. 100.

68 BGH, NJW 1975, s. 388 (389); Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, 
Band 1, s. 806 Rn. 87, s. 821 Rn. 141 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Lö-
wisch, § 90a HGB Rn. 20, 23; Can, s. 100.

69 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 821 Rn. 142; Can, 
s. 100.
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de öngörülme amaçları farklıdır70: Rekabet yasağına uyma ücreti, acentenin 
sözleşme sonrası rekabet yasağına uyması karşılığında, eski müvekkilin yeri-
ne getirmekle yükümlü olduğu karşı edimdir. Denkleştirme istemi ise, müvek-
kilin, acentenin oluşturduğu müşteri çevresinden sözleşme ilişkisinin sona er-
mesinden sonra da yararlanmayı sürdürmesi ve bu yolla ekonomik menfaat-
ler elde etmesi karşılığında, acenteye hakkaniyete uygun bir bedel ödemesi-
ni sağlamaya yöneliktir. Çünkü belirtilen durumda, acente, acentelik sözleş-
mesinin sona ermesi dolayısıyla, kendisi tarafından kazandırılan müşterilerle 
eski müvekkil arasındaki ticarî ilişkiler devam etmesine rağmen, ücret talep 
etme hakkını kullanamamaktadır71.

2. Uygun Bir Ücret Ödenmesi Koşulu 

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasında, müvekkilin, rekabet sınırlama-
sı dolayısıyla acenteye uygun bir tazminat ödemesi gerektiği ifâde edilmiş-
tir. Görüldüğü üzere kanun koyucu, müvekkilin karşı edimini oluşturan reka-
bet yasağına uyma ücreti için, acentenin çıkarlarını koruma yönelik ayrıntı-
lı bir düzenleme getirmek yerine, uygun bir ücret ödenmesini öngörmekle ye-
tinmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle, rekabet yasağına uyma ücreti tespit edi-
lirken, somut olayın özelliklerinin ve tarafların karşılıklı çıkarlarının dikkate 
alınması gerekir. 123. maddede ücret konusunda ayrıntılı bir düzenleme ön-
görülmemesi, ücretin belirlenmesindeki güçlüğü ve uygulamada bu konuda 
ortaya çıkacak uyuşmazlıkların artması tehlikesini de beraberinde getirmek-
tedir. Kanun koyucunun böyle bir düzenlemeye giderken, genellikle aynı za-
manda tacir olan acentenin, rekabet yasağına uyma ücretinin belirlenmesi hu-
susunda kendi çıkarlarını koruyacak müzakere gücüne sahip olduğu düşün-

70 Aynı yönde bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 17; Küstner/Thume, 
Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 807 vd. Rn. 94; Baumbach/Hopt, § 
90a HGB Rn. 18, 20; Hopt, § 90a HGB Rn. 18, 20; Ordemann, BB 1965, s. 932 (933 
vd.); Hohn, DB 1967, s. 1895 (1898); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 18; 
Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 7; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 
90a HGB Rn. 40; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 23; 
Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 26; Can, s. 100 vd.

71 Aynı doğrultuda bkz. Canaris, § 15 VII 1, Rn. 98; Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a 
HGB Rn. 17; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Außendienstrechts, Band 2, s. 11 
vd. Rn. 11 vd.; Ordemann, BB 1965, s. 932 (933); Schmidt, § 27 V, s. 740 vd.; Münc-
hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 40; Arkan, s. 220; Ülgen/Te-
oman/Helvacı/Kendigelen/Kaya/Nomer Ertan, s 655; Kendigelen, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, s. 93; Karahan, s. 335; Kayıhan, s. 157 vd.
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cesiyle hareket ettiği anlaşılmaktadır72. Söz konusu varsayımın, ticaret haya-
tının gerçekleri ve 123. maddenin öngörülme amacıyla bağdaşmadığı açıktır. 
Bu konuda uygulamada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların azaltılması ve hu-
kuk güvenliğinin sağlanması açısından, somut olayın özelliklerinin ve taraf-
ların karşılıklı çıkarlarının dikkate alınması gereğini de içeren, daha ayrıntılı 
bir düzenleme öngörülmesi isabetli olurdu. 

Rekabet yasağına uyma ücretinin uygun olup olmadığı tespit edilirken, 
sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının imzalandığı andaki değil; üc-
reti talep hakkının doğduğu, bir diğer ifâde ile, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihteki koşullar esas alınmalıdır. Çünkü, özellikle anlaşmanın imzalanması 
ve yürürlüğe girmesi arasında uzun bir sürenin geçtiği hâllerde, kararlaştırıl-
dığında esasen uygun olan ücretin, uygun oranın altına inmesi mümkündür73.

Yukarıda da ifâde edildiği gibi, rekabet yasağına uyma ücretinin uygun 
olup olmadığı değerlendirilirken, somut olayın tüm özellikleri ve tarafların 
karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. Kararlaştırılacak bedelin 
tür, miktar ve ifa zamanı itibarıyla, acentenin üstlendiği rekabet etmeme yü-
kümlülüğünün uygun karşılığını teşkil etmesi gerekir74. Ücretin belirlenmesi 
sırasında, rekabet sınırlamasının türü ve kapsamı ile acentenin rekabet yasa-
ğına uyması sonucunda uğrayacağı kayıpların ve müvekkilin rekabet yasağı 
dolayısıyla elde edeceği avantajların dikkate alınması gerekir 75. Ayrıca, acen-
telik ilişkisi sırasında acenteye yapılan ödemeler de, uygun ücretin tespitinde 
önemli bir faktör olarak mutlaka göz önünde bulundurulmalı; fakat, söz ko-

72 Aynı yönde bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 
805 Rn. 84; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 9; Hopt, § 90a HGB Rn. 9; Ordemann, 
BB 1965, s. 932 (932). Kanun koyucunun bu konudaki tercihini olumlu olarak değerlen-
dirmek gerektiği yönündeki görüş için bkz. Can, s. 102.

73 Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 810 Rn. 100; Eben-
roth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 22 vd.; Oetker HGB/Busc-
he, § 90a HGB Rn. 25; Can, s. 104.

74 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 22.
75 Bkz. BGH, NJW 1975, s. 388 (389); Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 

17; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 806 Rn. 88 vd.; 
Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Ordemann, BB 1965, 
s. 932 (933); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 18; MünchKomm HGB/
von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 42; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Lö-
wisch, § 90a HGB Rn. 23; Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Marti-
nek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 22; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 7; 
Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 25.
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nusu ödemeler, rekabet yasağına uyma ücretinin üst sınırı olarak kabul edil-
memelidir. Çünkü, acentenin, acentelik ilişkisi sonrasında rakip bir işletmeyle 
çalışarak veya benzer bir yolla daha yüksek gelir elde etme olasılığının bulun-
duğu durumlarda, salt bu ölçüt kullanılarak belirlenen bedel, acentenin hak-
larının korunması açısından yetersiz kalacaktır76. Anılan hususlar göz önünde 
tutularak yapılan değerlendirmede, öngörülen meblağ hakkaniyete aykırı de-
ğilse, rekabet yasağına uyma ücretinin uygun olduğu sonucuna varılabilir77. 

Almanya’da çoğunlukla, acenteye ödenen son bürüt ücretlerin ortala-
masının % 50’si rekabet yasağına uyma ücreti olarak kararlaştırılmaktadır78. 
Benzer bir uygulamanın Türkiye için de önerilmesi mümkündür. Şöyle ki; 
özellik arz eden durumlar dışında, uygun ücret tespit edilirken kural olarak, 
müvekkilin acentelik ilişkisi sırasında acenteye ödemiş olduğu son iki ilâ beş 
yıllık bürüt ücretlerin ortalamasının yarısı, daha kısa süreli acentelik sözleş-
melerinde ise, ödenen brüt ücretlerin asgarî bir yıllık ortalamasının yarısı esas 
alınabilir. Ancak, bunun yanında, somut olayın tüm özellikleri ve tarafların 
karşılıklı çıkarları da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

Rekabet yasağına uyma ücreti müvekkilin karşı edimini oluşturduğun-
dan, ödenecek meblağın rekabet yasağı anlaşmasının taraflarınca kararlaştırıl-
ması gerekir. Müvekkil ve acentenin bu konuda anlaşamadıkları hâllerde, üc-

76 Aynı doğrultuda bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 
807 Rn. 92 vd.; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Heidelber-
ger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 25; Can, 
s. 103 vd. 

 Löwisch’e göre, uygun ücret hesaplanırken kural olarak, müvekkilin acentelik ilişkisi esna-
sında acenteye yapmış olduğu son iki ilâ beş yıllık ödemelerin ortalaması, daha kısa süre-
li acentelik sözleşmelerinde ise, somut olarak elde edilen gelirin asgarî bir yıllık ortalama-
sı esas alınabilir. Ancak acentenin, sözleşme sonrası rekabet yasağı nedeniyle bu orandan 
çok daha yüksek gelir elde etme şansını kaybettiğini veya müvekkilin, acentenin daha düşük 
oranda gelir elde edeceğini ispatlaması hâlinde, acente ispat edilen miktarda ücrete hak ka-
zanır. Bkz. Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 24. Ruß ise, 
uygun ücretin tespitinde, acenteye son iki yıllık dönem itibarıyla ödenen brüt ücretin esas 
alınmasını önermektedir. Bkz. Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2.

77 Bkz. BGH, NJW 1975 s. 388 (389); Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebs-
rechts, Band 1, s. 806 Rn. 89; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a 
HGB Rn. 23; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervertrag Rn. 78; Can, s. 103. 

78 Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 22; Beck’sches Rechtsanwalts-
Handbuch/Semler, § 42 Rn. 89.
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retin tespiti için mahkemeye başvurmaları mümkündür79. Anlaşmada, acen-
tenin rekabet yasağına uyması karşılığında ücret talep edemeyeceğinin karar-
laştırılması veya belirlenen ücretin somut olayın özelliklerine göre ödenme-
si gereken oranın altında olması hâlinde, TTK’nun 123. maddesinin 4. fıkrası 
uyarınca, ilgili anlaşma hükmü geçersizlik yaptırımına tâbi olacaktır80. Böyle 
bir durumda, acente mahkemeye başvurarak, 123. maddenin 1. fıkrasında ön-
görülen, somut olayın özelliklerine uygun ücretin tespitini talep etmek hak-
kına sahiptir81. 

Taraflarca kararlaştırılan rekabet yasağına uyma ücretinin somut olayın 
özelliklerine göre ödenmesi gereken miktarın üzerinde olması hâlinde ise, 
TTK’nun 123. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık söz konusu olmadığından, il-
gili anlaşma hükmü geçerlidir82. Çünkü, anılan normda, geçersizlik yaptırımı 
yalnızca acente aleyhine yapılan düzenlemeler için öngörülmüştür. Böyle bir 

79 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 17; Küstner/Thume, Handbuch des ge-
samten Vertriebsrechts, Band 1, s. 811 Rn. 104; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB 
Rn. 11; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 41, 46; Ebenroth/
Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 42; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 25; Westphalen/Thüsing, Handelsvertretervertrag Rn. 78; Can, s. 103.

80 Daha önce de birçok kez ifâde edildiği üzere, geçersizlik yaptırımı sözleşme sonrası re-
kabet yasağı anlaşmasının tamamı için değil, sadece acente aleyhine olan anlaşma hükmü 
için söz konusudur.

81 Aynı doğrultuda bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 17a, 31; Küst-
ner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 810 Rn. 100; Baum-
bach/Hopt, § 90a HGB Rn. 31; Hopt, § 90a HGB Rn. 31; Ordemann, BB 1965, s. 932 
(933 vd.); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 18; MünchKomm HGB/von 
Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 41, 68 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/
Löwisch, § 90a HGB Rn. 20, 42; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 28 vd.; 
Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 25, 45; Beck’sches Rechtsanwalts-Handbuch/
Semler, § 42 Rn. 89; Can, s. 102 vd. 

 Can, rekabet yasağı anlaşmasında öngörülen ücretin somut olayın özelliklerine göre öden-
mesi gereken miktarın altında olması durumunda, TTK’nun 1530. maddesinin 1. fıkrası-
nın da (eTTK m. 1466) kıyasen uygulanabileceği görüşünü ileri sürmektedir (bkz. Can, s. 
104 vd.). Ancak, belirtmek gerekir ki; 123. madde, acentelik ilişkilerinde sözleşme sonra-
sı rekabet yasağı anlaşmasını düzenleyen özel norm niteliğindedir ve anılan hâlde acente-
ye yeterli koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla, burada TTK’nun 1530. maddesinin 1. fıkra-
sının kıyasen uygulanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 

82 Ordemann, BB 1965, s. 932 (933); Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 17b; 
Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 18; MünchKomm HGB/von Hoyningen-
Heune, § 90a HGB Rn. 41.
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durumda, müvekkilin mahkemeye başvurarak sözleşme sonrası rekabet yasa-
ğı anlaşmasında belirlenen ücretin indirilmesini talep edip edemeyeceği husu-
su ise tartışmalıdır. Öğretide bazı yazarlar83, müvekkilin, anlaşmada öngörü-
len ücretin uygun oranın üzerinde olduğu gerekçesiyle indirim isteminde bu-
lunamayacağı görüşünü ileri sürmektedirler. Bu görüşü savunan yazarlardan 
Ordemann’a göre, Alm. TK § 90a IV (TTK m. 123, f. 4) hükmü müvekki-
li değil, acentelik sözleşmesinin zayıf tarafı olan acenteyi korumak amacıy-
la öngörülmüştür. Dolayısıyla, müvekkil anlaşmada belirlenen ücretin uygun 
oranın üzerinde olduğu gerekçesiyle indirim isteminde bulunamaz84. Can ise, 
müvekkilin, tacir olması nedeniyle basiretli bir iş adamı gibi davranmakla yü-
kümlü olduğunu (TTK m. 18, f. 2; eTTK m. 20, f. 2) ve ticarî işletmesiyle il-
gili işlerde tecrübesizliği söz konusu olamayacağından, acenteyle birlikte ka-
rarlaştırdıkları rekabet yasağına uyma ücretinin uygun olmadığı gerekçesiy-
le bir indirim talep edemeyeceği görüşünü savunmaktadır85. Oysa, rekabet ya-
sağı anlaşmasının yapılmasından sonra meydana gelen gelişmeler nedeniy-
le, somut olayın özelliklerine göre ödenmesi gereken miktarın üzerinde belir-
lendiği anlaşılan ücretin uygun orana indirilmesi isteminde bulunan müvek-
kil, esasen TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen, somut olayın 
özelliklerine “uygun ücret”in tespit edilmesi amacını gütmektedir. Bu neden-
le, söz konusu talebin ileri sürülmesi 123. maddenin 4. fıkrasına aykırılık teş-
kil etmez ve müvekkile anılan hakkın tanınması gerekir86. Ayrıca, TTK’nun 
18. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, müvekkil ticarî işletmesiyle ilgili faaliyet-
lerinde, aynı ticaret dalında faaliyette bulunan tedbirli, öngörülü bir tacirden 
beklenen özeni göstermekle yükümlüdür87. Özellikle, rekabet yasağı anlaşma-
sının akdedilmesi ve yürürlüğe girmesi arasında uzun bir sürenin geçtiği du-
rumlarda, piyasada meydana gelebilecek tüm gelişmeleri önceden öngörme-
si mümkün değildir. 

Tartışmalı olan bir diğer konu da, acentenin, sözleşme sonrası rekabet ya-
sağı anlaşması süresince rekabet yasağına uyma ücreti dışında elde ettiği ge-
lirlerin, rekabet yasağına uyma ücretinden indirilmesinin talep edilip edileme-

83 Bkz. Ordemann, BB 1965, s. 932 (933); Can, s. 105 vd.
84 Ordemann, BB 1965, s. 932 (933).
85 Bkz. Can, s. 105.
86 Aynı doğrultuda bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, 

s. 810 vd. Rn. 101 vd.; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 
22 vd.

87 Arkan, s. 137 vd.
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yeceğidir. Hâkim görüş88, elde edilen gelirlerin ücretten mahsubunun müm-
kün olduğu doğrultusundadır. Anılan görüş taraftarlarına göre, Alm. TK § 74c 
düzenlemesinde, bağımlı tacir yardımcılarının sözleşme sonrası rekabet yasa-
ğı anlaşması süresince elde ettikleri veya kötü niyetli olarak elde etmekten ka-
çındıkları gelirlerin, rekabet yasağına uymaları karşılığında kendilerine öde-
necek bedelden indirilmesi öngörülmektedir ve söz konusu normun acente-
lik ilişkilerine de kıyasen uygulanması gerekir. Çünkü, her iki hükmün amacı 
da, ödenecek uygun miktarın tespit edilmesidir89. Aksi görüşü savunan yazar-
lar90 ise, haklı olarak, acentelik ilişkilerine özgü özel bir norm olan Alm. TK 
§ 90a (TTK m. 123) düzenlemesinin, acenteye ödenecek ücretten, elde edilen 
diğer gelirlerin mahsup edilmesine ilişkin herhangi bir hüküm içermediğini; 
bundan da, kanun koyucunun acentelik ilişkilerinde indirime izin vermek is-
temediği sonucunu çıkarmak gerektiğini ileri sürmektedirler. Ayrıca, hâkim 
görüş kabul edildiği takdirde, elde edilen gelirin çok yüksek olduğu hâllerde, 
acente rekabet yasağına uyma ücretini talep hakkını önemli ölçüde veya tama-
men kaybedecektir. Oysa, söz konusu ücret müvekkilin karşı edimini teşkil et-
mektedir; teknik anlamda tazminat değildir. Dolayısıyla, edimi talep hakkının 
kaybedilmesi, TTK’nun 123. maddesiyle getirilen düzenlemenin amacına ve 
ücretin hukukî niteliğine aykırıdır.

3. Rekabet Yasağına Uyma Ücretinin Ödenme Şekli ve Zamanı

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasında, müvekkilin, rekabet sınırlama-
sı nedeniyle acenteye uygun bir tazminat “ödemesi” gerektiği belirtilmiştir. 
Hükmün gerekçesinde91 de, yasak karşılığında acenteye “ücret ödenmesi”nden 

88 Bkz. BGH, NJW 1975, s. 388 (389); Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 16a, 
19; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 808 Rn. 95; Ba-
umbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 20; Hopt, § 90a HGB Rn. 20; Ordemann, BB 1965, s. 
932 (934); Hohn, DB 1967, s. 1895 (1898); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB 
Rn. 18; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 44 vd.; Ebenroth/
Boujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 23; Koller/Roth/Morck, § 90a 
HGB Rn. 7; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 26. 

89 Hâkim görüşü kabul eden bazı yazarlar, Alm. TK § 74c hükmünün acentelik ilişkilerine 
kıyasen uygulanmasını reddetmekte; fakat, acentenin, sözleşme sonrası rekabet yasağı an-
laşması süresince rekabet yasağına uyma ücreti dışında elde ettiği gelirlerin, ödenecek uy-
gun miktarın tespitinde dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bkz. Schlegel-
berger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 16a, 19; Küstner/Thume, Handbuch des ge-
samten Vertriebsrechts, Band 1, s. 808 Rn. 95 vd.; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 20; 
Hopt, § 90a HGB Rn. 20; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 
44 vd.; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 26.

90 Bkz. Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB Rn. 2; Can, s. 106 vd.
91 Bkz. Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu, s. 245.
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bahsedilmektedir. Gerek madde metninde, gerekse hükmün gerekçesinde 
“ödeme” ibaresinin kullanılması, acentenin, sözleşme sonrası rekabet yasağı-
na uyması karşılığında kendisine bir miktar paranın verilmesi isteminde bu-
lunabileceği anlamına gelmektedir. Fakat, rekabet yasağı anlaşmasında, para 
yerine başka bir hak, malvarlığı değeri veya menfaat de (örneğin, bir eşya üze-
rindeki mülkiyet hakkının devri) müvekkilin karşı edimi olarak öngörülebi-
lir92. Bir diğer ifâde ile, taraflar anlaşmada aksini kararlaştırmamışlarsa, acen-
te karşı edim olarak öncelikle para talep etme hakkına sahiptir.

123. madde, rekabet yasağına uyma ücretinin ne zaman ödenmesi ge-
rektiği konusunda herhangi bir hüküm içermediğinden, müvekkil ve acente 
ifa zamanını serbestçe belirleyebilirler. Ücretin ödenme zamanının taraflar-
ca da kararlaştırılmadığı durumlarda, Türk Borçlar Kanunu’nun ifa zamanına 
ilişkin düzenlemelerinin uygulanması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi93, 
sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşması tam iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşme niteliğini haizdir. Dolayısıyla, anılan hâlde, karşılıklı borç yükle-
yen sözleşmelerde ifa sırasını düzenleyen TBK m. 97 (eBK m. 81) hükmü 
uygulanmalıdır. Söz konusu norm uyarınca, karşılıklı borç yükleyen bir söz-
leşmenin ifasını talep eden tarafın, sözleşmenin koşullarına ve özelliklerine 
göre daha sonra ifa etme hakkı olmadıkça, kendi borcunu ifa etmiş veya ifası-
nı önermiş olması gerekir. Buna göre, karşılıklı edimleri içeren sözleşmeler-
de, kural olarak taraflar borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler94. O 
hâlde, rekabet yasağına uyma ücretinin ödenmesi isteminde bulunan acente, 
kendi edimini ifa etmiş olmalıdır. Bunun için de, acentelik ilişkisinin hukuken 
sona ermesi ve rekabet yasağı anlaşmasının yürürlüğe girmesi gerekir. Sonuç 
itibarıyla, ücretin ödenme zamanı açısından belirleyici olan, rekabet yasağı 
anlaşmasının yapıldığı değil, yürürlüğe girdiği tarihtir ve acente anlaşmanın 
yürürlüğe girmesi ile birlikte eski müvekkilden edimin ifasını talep edebilir95. 

92 Aynı doğrultuda bkz. BGH, BB 1962, s. 655 (656); Schlegelberger HGB/Schröder, § 
90a HGB Rn. 18a; Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, 
s. 811 Rn. 105; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Hopt, § 90a HGB Rn. 19; Orde-
mann, BB 1965, s. 932 (934); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 17; Münc-
hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 46; Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 21; Heidelberger Komm HGB/Ruß, § 90a HGB 
Rn. 2; Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, § 21 Rn. 22; Koller/Roth/Morck, § 90a 
HGB Rn. 7; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 22; Can, s. 108.

93 Bkz. III. 1.
94 Eren, s. 945; Oğuzman/Öz, s. 356; Kılıçoğlu, s. 577.
95 Aynı doğrultuda bkz. Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, 

s. 812 Rn. 107; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Orde-
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Rekabet yasağına uyma ücretinin ödenmesi bağlamında üzerinde durul-
ması gereken bir diğer konu da, kısmî ödemenin mümkün olup olmadığıdır. 
123. maddede bu hususta herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayı-
sıyla, taraflar sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasında ücretin taksitler 
hâlinde ödenmesini kararlaştırabilirler ve böyle bir hüküm 123. maddenin 4. 
fıkrasına aykırılık oluşturmaz96. Nitekim, taksitli ödeme şekli Almanya’da ol-
dukça yaygın olarak uygulanmaktadır97. Ancak, ödemenin peşin olarak veya 
taksitler hâlinde yapılması, rekabet yasağına uyma ücretinin uygun olup ol-
madığının tespiti açısından önem taşımaktadır. Çünkü, taraflarca kararlaştırı-
lan ücret peşin ödendiğinde, somut olayın özelliklerine göre uygun olarak ni-
telendirilebilirken, aynı meblağın taksitli ödenmesi durumunda uygun olarak 
nitelendirilmesi mümkün olmayabilir98.

Anlaşmada kısmî ödemeye ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı durum-
larda, alacaklının haklarını korumak amacıyla öngörülmüş olan TBK’nun 84. 
maddesinin 1. fıkrası (eBK m. 68, f. 1) uygulanır. Söz konusu norm uyarınca, 
borcun tamamı belirli ve muaccel ise, alacaklı kısmî ifayı reddedebilir. Buna 
göre, kural olarak alacaklı kısmen ifayı kabul etmek zorunda değildir. Dolayı-
sıyla, rekabet yasağı anlaşmasında aksi kararlaştırılmamışsa, rekabet yasağı-
na uyma ücreti bir defada (def’aten) ödenmelidir. Aksi takdirde, acente kısmî 
ifa teklifini reddetme hakkına sahiptir99. Bu alacaklıya tanınan bir hak oldu-

mann, BB 1965, s. 932 (934); Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 16; Münc-
hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 49; Ebenroth/Boujong/Joost/
Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 25; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB Rn. 7; Oet-
ker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 23; Can, s. 110.

96 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 18; Küstner/Thume, Handbuch des ge-
samten Vertriebsrechts, Band 1, s. 812 Rn. 107; Baumbach/Hopt, § 90a HGB Rn. 18; 
Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 16; Münc-
hKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 48 vd.; Ebenroth/Boujong/Jo-
ost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 25; Oetker HGB/Busche, § 90a HGB Rn. 24; 
Can, s. 109.

97 Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB Rn. 16; MünchKomm HGB/von Hoyningen-
Heune, § 90a HGB Rn. 48.

98 Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 18; Koller/Roth/Morck, § 90a HGB 
Rn. 7; Can, s. 109 vd.

99 Aynı doğrultuda bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 18; Küstner/Thu-
me, Handbuch des gesamten Vertriebsrechts, Band 1, s. 812 Rn. 107; Baumbach/Hopt, 
§ 90a HGB Rn. 18; Hopt, § 90a HGB Rn. 18; Heyman HGB/Sonnenschein, § 90a HGB 
Rn. 16; MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 47; Ebenroth/Bo-
ujong/Joost/Strohn HGB/Löwisch, § 90a HGB Rn. 25; Oetker HGB/Busche, § 90a 
HGB Rn. 24; Can, s. 109.
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ğundan, acente reddetme hakkını kullanmayarak kısmen ifayı kabul de edebi-
lir. Acentenin, acentelik ilişkisi sonrasında kendisini yeni ekonomik koşullara 
hazırlamak zorunda olduğu gerçeği ve rekabet yasağı anlaşmasının devamı sı-
rasında eski müvekkilin iflâs etmesi ya da acz hâline düşmesi olasılığı dikka-
te alındığında, ödemenin peşin olarak yapılması acentenin haklarının korun-
ması açısından büyük önem arz etmektedir100. 

4. Ücreti Talep Hakkının Tâbi Olduğu Zamanaşımı Süresi

TTK’nun 123. maddesi, sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasın-
dan kaynaklanan taleplerin ve bu kapsamda rekabet yasağına uyma ücreti-
ni talep hakkının tâbi olduğu zamanaşımı süresi konusunda herhangi bir dü-
zenleme öngörmemektedir. Bu durumda, söz konusu taleplere Türk Borç-
lar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekir. 
Rekabet yasağına uyma ücretini talep hakkı, rekabet yasağı anlaşmasından 
doğmaktadır ve daha önce de belirtildiği üzere101, rekabet yasağı anlaşması 
hukukî niteliği itibarıyla bir sözleşmedir. Aksine kanunda hüküm bulunma-
yan hâllerde, sözleşmeden kaynaklanan talepler için TBK m. 146’da (eBK m. 
125) öngörülen on yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir102. Dolayısıyla, rekabet 
yasağına uyma ücretini talep hakkı da, on yıllık zamanaşımı süresine tâbi tu-
tulmalıdır103. Alman Hukuku’nda da, rekabet yasağı anlaşmasından doğan ta-
leplerin tâbi olacağı zamanaşımı süresi konusunda herhangi bir özel düzenle-
me mevcut değildir. Anılan talepler için, Alman Medenî Kanunu § 195 hük-
münde öngörülen üç yıllık genel zamanaşımı süresinin geçerli olduğu kabul 
edilmektedir104. 

TBK’nun 147. maddesinin 5. bendinde (eBK m. 126, b. 4), acentelik söz-
leşmesinden kaynaklanan alacaklar için beş yıllık zamanaşımı süresinin uy-
gulanacağı belirtilmiştir. Yukarıda da ifâde edildiği gibi105, TTK’nun 123. 
maddesinin uygulanabilmesi için, sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşması-

100 Aynı yönde bkz. Schlegelberger HGB/Schröder, § 90a HGB Rn. 18; MünchKomm 
HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 47; Can, s. 109.

101 Bkz. yukarıda II. 1.
102 Bkz. Yargıtay’ın 18. 03. 1940 tarih ve E. 14, K. 27 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 

(30.05.1940 tarih ve 4522 sayılı Resmi Gazete); Eren, s. 1093; Oğuzman/Öz, s. 504; Kı-
lıçoğlu, s. 845.

103 Aynı yönde bkz. Can, s. 182 vd.
104 MünchKomm HGB/von Hoyningen-Heune, § 90a HGB Rn. 50.
105 Bkz. II. 2.
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nın acentelik ilişkisi sırasında yapılması gerekir. Ayrıca, sözleşme sonrası re-
kabet yasağı, acentelik sözleşmesi kapsamında bir kayıt olarak da öngörülebi-
lir. Buna rağmen, rekabet yasağı anlaşması acentelik sözleşmesinden ayrı, on-
dan bağımsız bir sözleşmedir ve acentelik ilişkisi sona erdikten sonra yürür-
lüğe girer. Dolayısıyla, TBK m. 147, b. 5 hükmünde yer alan beş yıllık zama-
naşımı süresinin rekabet yasağı anlaşmasından doğan taleplere uygulanması 
mümkün değildir106. 

IV. SONUÇ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 123. maddesi, Türk Hukuku’nda ilk kez acentelik ilişkilerinde 
sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasını hükme bağlamaktadır. Alm. TK 
§ 90a düzenlemesinden herhangi bir değişiklik yapılmadan alınan söz konu-
su norm, madde gerekçesinde açıkça ifâde edildiği üzere, acentelik sözleşme-
sinin zayıf tarafı olan acentenin çıkarlarını korumak amacıyla öngörülmüştür.

TTK’nun 123. maddesi anlamında rekabet yasağı anlaşması ile genel ola-
rak, acentenin ticarî faaliyetlerini acentelik ilişkisi sonrasında sınırlandırmak 
amacıyla, acentelik sözleşmesi sırasında yapılan anlaşmalar kastedilmektedir. 
Dolayısıyla, hükmün uygulanabilmesi için, sözleşme sonrası rekabet yasağı 
anlaşmasının acentelik sözleşmesiyle birlikte veya acentelik ilişkisi sırasın-
da akdedilmesi gerekir. 123. maddenin öngörülme amacı dikkate alındığında, 
acentelik sözleşmesi öncesinde yapılan rekabet yasağı anlaşmalarının da hük-
mün uygulama alanı kapsamına girdiği kabul edilmelidir. Acentelik ilişkisi-
nin sona ermesinden sonra yapılan rekabet yasağı anlaşmaları ise, 123. mad-
denin uygulama alanına dâhil değildirler.

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca, sözleşme 
sonrası rekabet yasağı anlaşmasının yazılı şekilde yapılması gerekir. Mad-
de gerekçesinde, yazılı şeklin geçerlilik şartı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, an-
laşma hükümlerini içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bir belgenin 
acenteye verilmesi öngörülmüştür (TTK m. 123, f. 1, c.1). Belgenin acen-
teye teslimi, rekabet yasağı anlaşmasının hüküm kazanabilmesi için gerekli 
olan tamamlayıcı bir unsur niteliğindedir. Belgenin acenteye hangi süre içeri-
sinde verilmesi gerektiği hususu TTK’nun 123. maddesinde düzenlenmemiş-
tir. Hükmün gerekçesinde, belgenin makul bir süre içerisinde acenteye teslim 
edilmesinin zorunlu olduğu ifâde edilmiştir.

106 Aynı doğrultuda bkz. Can, s. 182 vd.
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TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca, sözleşme 
sonrası rekabet yasağı anlaşması, acentelik ilişkisinin bitiminden itibaren en 
fazla iki yıllık süre için yapılabilir. İki yıllık süre azamî süredir ve hüküm tek 
yönlü emredici nitelikte olduğundan, taraflar anlaşarak iki yıllık sürenin uza-
tılmasını kararlaştıramazlar. Aksi takdirde, süreye ilişkin anlaşma hükmü ge-
çersizlik yaptırımına tâbi tutulur (TTK m. 123, f. 4). Geçersiz olan anlaşma 
hükmü yerine 123. maddenin 1. fıkrasındaki düzenleme uygulanır ve anlaşma 
iki yıllık bir süre için yapılmış kabul edilir.

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde, sözleşme sonrası 
rekabet yasağı anlaşmalarına bölge, müşteri çevresi ve konu itibarıyla da sı-
nırlamalar getirilmiştir. Buna göre, rekabet yasağı anlaşması, acentelik sözleş-
mesinde belirlenmiş olan faaliyet bölgesi veya müşteri çevresinden daha ge-
niş bir bölge veya müşteri çevresini kapsayacak şekilde düzenlenemez. Söz 
konusu normda ayrıca, rekabet yasağı anlaşmasının, yalnızca acentenin kurul-
masına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara ilişkin olabileceği 
öngörülmüştür. Hükmün lafzı dikkate alındığında, kapsamına sadece aracılık 
yapan acentelerin girdiği sonucu çıkmaktadır. Oysa, anılan norma kaynak teş-
kil eden Alm. TK § 90a düzenlemesinde, rekabet yasağı anlaşmasının, yalnız-
ca acentenin müvekkil için aracılık veya sözleşme yapmakla görevli olduğu 
konuları kapsayabileceği ifâde edilmiştir. Dolayısıyla, madde mehaza uygun 
şekilde yorumlanmalı ve kapsamına müvekkil adına sözleşme yapma yetkisi-
ne sahip olan acentelerin de dâhil olduğu kabul edilmelidir. 

TTK’nun 123. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi uyarınca, rekabet sı-
nırlaması nedeniyle, müvekkilin acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. 
Söz konusu norm gereği acenteye ödenmesi gereken bedel, teknik anlamda 
tazminat değil, rekabet yasağı anlaşmasının diğer tarafını oluşturan müvekki-
lin karşı edimidir. Müvekkilin karşı edimini ifâde etmek için “tazminat” iba-
resi yerine “rekabet yasağına uyma ücreti” veya benzer bir teriminin kullanıl-
ması daha uygun olacaktır. Madde metninde “uygun” ibaresi kullanılmak su-
retiyle muğlak bir ölçüt öngörüldüğünden, rekabet yasağına uyma ücreti tes-
pit edilirken, somut olayın özelliklerinin ve tarafların karşılıklı çıkarlarının 
dikkate alınması gerekir. 

Rekabet yasağı anlaşmasında aksi kararlaştırılmamışsa, acente ücret ola-
rak öncelikle para talep etmek hakkına sahiptir. Ancak, anlaşmada para yeri-
ne başka bir hak, malvarlığı değeri veya menfaatin de müvekkilin karşı edi-
mi olarak öngörülmesi mümkündür. Tarafların rekabet yasağına uyma ücreti-
nin miktarı konusunda anlaşamadıkları hâllerde, ücretin tespiti için mahkeme-
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ye başvurmaları mümkündür. Aynı durum, anlaşmada acentenin rekabet ya-
sağına uyması karşılığında ücret talep edemeyeceğinin kararlaştırılması veya 
belirlenen ücretin somut olayın özelliklerine uygun olmaması hâlinde de ge-
çerlidir. 

Sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasından kaynaklanan taleplerin 
ve bu kapsamda rekabet yasağına uyma ücretini talep hakkının tâbi olduğu 
zamanaşımı süresi konusunda 123. madde herhangi bir düzenleme içerme-
mektedir. Rekabet yasağına uyma ücretini talep hakkı, rekabet yasağı anlaş-
masından doğmaktadır ve rekabet yasağı anlaşması hukukî niteliği itibarıyla 
bir sözleşmedir. Aksine kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, sözleşmeden 
kaynaklanan talepler için TBK m. 146’da (eBK m. 125) öngörülen on yıllık 
zamanaşımı süresi geçerli olduğundan, rekabet yasağına uyma ücretini talep 
hakkı da on yıllık zamanaşımı süresine tâbi tutulmalıdır.
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Mahkemenin Kararları 
(Birinci Daire)

Çev.: Dr. Ege GÖKTUNA*

20 Mayıs 2010  

(Mevzuatların yakınlaştırılması- 90/434/EEC sayılı Direktif – Farklı üye 
devlet şirketlerine ilişkin birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi 
işlemlerine uygulanacak ortak vergilendirme sistemi – Madde 11(1)(a)’nın iş-
lem vergilerine uygulanıp uygulanmayacağı) 

C-352/08 sayılı davada,

Hoge Raad der Nederlanden (Hollanda) tarafından Anlaşmanın 234’üncü 
maddesi çerçevesinde 11 Temmuz 2008 tarihinde yapılan ön karar talebi, 31 
Temmuz 2008 tarihinde Mahkemeye ulaşmıştır 

Modehuis A. Zwijnenburg BV

v

Staatssecretaris van Financiën,

Birinci Daire başkanı sıfatı ile hareket eden Mahkeme Başkanı A.Tizzano, 
Hakimler, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Iles̆  ic̆  and J.-J. Kasel (Raportör),

Hukuk Sözcüsü: J. Kokott,

Katip: R.Grass’tan oluşan  

MAHKEME (Birinci Daire), yazılı usulü göz önüne alarak

–        Modehuis A. Zwijnenburg BV adına, avukat A. Bremmer,

–        Hollanda Hükümeti adına, temsilciler C. Wissels ve M. Noort,

*  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı
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– Fransız Hükümeti adına, temsilciler G. de Bergues ve J.-C. Gracia, 

– İtalyan Hükümeti adına, temsilci I. Bruni ve yardımcısı hazine avuka-
tı P.Gentilli, 

–  Portekiz Hükümeti adına, temsilci L. Inez Fernandes, 

– Avrupa Toplulukları Komisyonu adına, temsilciler R. Lyal ve W. Roels 

tarafından sunulan görüşleri değerlendirdikten ve

16 Eylül 2009 tarihindeki oturumda Hukuk Sözcüsü tarafından sunulan 
görüşü dinledikten sonra aşağıdaki kararı vermiştir. 

Karar 

1. Bu ön karar başvurusu, faklı üye devlet şirketlerine ilişkin birleşme, bö-
lünme, aktif transferi ve hisse değişimi işlemlerine uygulanacak ortak ver-
gilendirme sistemi hakkındaki 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434/EEC sa-
yılı Konsey Direktifinin (OJ 1990 L 225, p.1) 11(1)(a) maddesinin yoru-
muna ilişkindir. 

2. Başvuru, Modehuis A. Zwijnenburg BV (‘Zwijnenburg’) ve Staatssecre-
taris van Financiën (Maliye Bakanlığı) arasındaki şirket birleşmeleri kap-
samında yürürlükteki mevzuatla sağlanan istisna sebebiyle, ödenen işlem 
vergisinin iadesine ilişkin bir dava sırasında yapılmıştır. 

 Hukuki Çerçeve

 Avrupa Birliği Mevzuatı

3.   90/434 sayılı Direktif, Gerekçesinin birinci paragrafı uyarınca, Farklı Üye 
Devlet şirketlerinin taraf olduğu, birleşme, bölünme, aktif transferi ve his-
se değişimi gibi yeniden yapılandırma işlemlerinin özelikle Üye Devlet-
lerin vergi mevzuatı hükümlerinden kaynaklanan sınırlandırmalar, deza-
vantajlar veya bozulmalar sebebiyle engellenmemesini sağlamayı amaç-
lamaktadır.

4.  Gerekçenin dördüncü paragrafında ise ortak vergilendirme sistemi ile bir 
yandan birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi işlemlerinin 
vergilendirilmesini önlenirken diğer yandan da devralınan şirket Devleti-
nin mali çıkarlarının korunmasının amaçlandığı ifade edilmektedir. 
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5. 90/434 Direktifinin 4(1) maddesi hükmü uyarınca “bir birleşme veya bö-
lünme işleminin devredilen aktif ve pasiflerin gerçek değerleri ile vergi 
değerleri arasındaki fark üzerinden hesaplanan değer artış kazançlarının 
vergilendirilmesine yol açmamalıdır”. 

6. 90/434 Direktfinin 8(1) maddesi hükmü uyarınca “bir birleşme, bölünme 
veya hisse değişimi işleminde, devreden veya devralınan şirketin paysa-
hiplerine bu şirketin sermayesini temsil eden hisseleri karşılığında devra-
lan şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin,   verilmesi, bu sa-
hiplerinin gelir, kar veya sermaye kazançalrının vergilendirilmesine yol 
açmamlıdır”. 

7. 90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesi aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 

‘1.  Bir Üye Devlet, bir birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişi-
mi işleminin: 

(a).  asıl amacının veya asıl amaçlarından birisinin vergi kaçakçılığı 
veya vergiden kaçınma olması halinde, Direktifin II, III ve IV’üncü bö-
lümünde yer alan hükümlerin sağladığı vergi kolaylıklarının bir kısmını 
veya tamamını uygulamayı reddedebilir veya sağlanmış olan bu kolaylık-
ları uygulamaktan vazgeçebilir. Madde 1’de yer alan işlemlerden herhan-
gi biri, işleme katılan şirketlerin yeniden yapılandırılması veya faaliyet-
lerinin verimliliğinin artırılması gibi geçerli ticari, ekonomik nedenler-
le yapılmamış ise bu durum, işlemin asıl amacının veya asıl amaçların-
dan birinin vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma olduğuna karine teş-
kil edebilir’.

 Ulusal Mevzuat

8.  1969 tarihli Kurumlar Vergisi Kanununun (Wet op de vennoots-
chapsbelasting 1969) yerel mahkeme önündeki davada uygulanacak 
olan 14’üncü maddesi  aşağıdaki gibidir: 

‘1.   İşletmesinin tamamını ya da bağımsız bir kısmını, önceden vergi mü-
kellefi olan veya işlem sonrasında mükellef olacak bir başka kişiye 
(devralan) devralanın hisseleri karşılığında (şirket birleşmesi) devreden 
bir vergi mükellefinin (devreden), devir işleminden kaynaklanan veya 
devir işlemi sırasında ortaya çıkacak karları hesaplanmamalıdır… Eğer 
karlar hesaplanmazsa, devralan, şirket birleşmesi kapsamında elde edi-
len tüm malvarlığı bakımından devredenin yerine geçecektir. 

…



346 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                                   Göktuna

4.   1 ve 2’inci fıkra hükümleri saklı olmak kaydıyla, eğer şirket birleş-
mesi işlemi ağırlıklı olarak vergiden kaçınma veya vergiyi ertelemek 
amacını taşıyorsa karlar hesaplanacaktır. Şirket birleşmesi işlemi, 
devreden ve devralanın yeniden yapılandırılması veya faaliyetlerinin 
verimliliğinin artırılması gibi geçerli nedenlerle gerçekleştirilmemiş-
se bu işlem aksi ispat edilmedikçe ağırlıklı olarak vergiden kaçınma 
veya vergiyi erteleme amacıyla yapılmış kabul edilecektir. Eğer devri 
izleyen üç yıl içerisinde, devreden ya da devralanın hisseleri, kısmen 
ya da tamamen, doğrudan ya da dolaylı olarak, devreden veya devra-
lanla bağlantısı bulunmayan bir kuruma devredilirse, aksi ispat edi-
linceye kadar geçerli ticari nedenlerin bulunmadığı kabul edilir.  

…

8.   Bir şirket birleşmesi işleminin ağırlıklı olarak vergiden kaçınma 
veya vergiyi ertelemek amacıyla yapıldmış kabul edilmesini önleme-
yi amaçlayan devreden, işlem öncesinde bir müfettişe başvurarak, bu 
konuda bir karar vermesini isteyebilir. Bu karar itiraz konusu yapıla-
bilir. 

9. Hukuki işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin 1970 tarihli Kanunun (wet 
op belastingen van rechtsverkeer 1970) yerel mahkeme önündeki dava sı-
rasında yürürlükte olan 2’inci maddesi uyarınca “işlem vergisi”nden kas-
tedilen, “Hollanda’da bulunan gayrımenkul malların iktisabı alınan vergi 
ya da konusu gayrımenkuller olan vergi”dir. 

10. Aynı kanunun 4’üncü maddesi aşağıdaki şekildedir: 

‘İkinci madde hükmü bağlamında ‘gayrımenkul” kavramı:

a.  sermayesi paylara bölünmüş ve iktisap tarihinde veya iktisap tari-
hinden bir önceki yılın herhangi bir zamanında aktifleri veya aktiflerinin 
büyük çoğunluğu, Hollanda’da yer alan gayrımenkullerden oluşan ku-
rumlardaki hisseleri ifade eder (fiktif gayrımenkuller). Ancak bu hissele-
rin, bütünü itibarıyla değerlendirildiğinde bahsi geçen gayrımenkullerin 
iktisabı, devri veya işletilmesine devralınması, devri veya işletilmesi iş-
levlerini yerine getirmeleri gereklidir. 

…’

11 Bahsi geçen kanunun 14’üncü maddesi vergi oranın %6 olduğunu hükme 
bağlamaktadır. 
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12. Kanunun 15(1)(h) maddesi hükmü aşağıdaki gibidir: 

‘1.  İdare tarafından yapılan düzenlemelerle getirilecek koşullara tabi 
olmak şartıyla aşağıdaki kapsamda gerçekleştirilen iktisaplar işlem 
vergisinden istisnadır: 

…

h.  birleşme, bölünme ve dahili yeniden yapılanmalar halinde; …’

13.  Hukuki İşlemlerin Vergilendirilmesi Hakkında Kanuna ilişkin Uygulama 
Kararnamesinin (Uitvoeringsbesluit wet op belastingen van rechtsverke-
er) yerel mahkeme önünde görülmekte olan davaya uygulanacak olan 5a 
maddesi aşağıdaki şekildedir: 

‘1.  Kanunun 15(1)(h) maddesi ile birleşme işlemlerine getirilen istisna, 
bir şirketin diğer bir şirketin tüm malvarlığını veya bağımsız bir bölü-
münü bu diğer şirketin hisselerinin verilmesi karşılığında devralması 
halinde uygulanır. 

2.   “Hisse verilmesi” terimi, hisselerin verilmesine ek olarak, bu hisse-
lerin değerinin en fazla yüzde onuna kadar nakit bir ödemenin yapıl-
ması halini de kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. 

…

7.   Bu maddenin uygulanması açısından, şirket terimi, anonim, limited, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve sermayesi paylara 
bölünmüş diğer şirket türlerini kapsamaktadır …’ 

Yerel mahkeme önündeki vakıalar ve ön karar başvurusuna konu 
olan sorun

14.  Zwijnenburg Meerbeek (Hollanda) Tolstraat 17 ve 19’da yer alan iki bi-
nada giyim mağazası işletmektedir. Zwijnenburg Tolstraat 19’da yer alan 
binanın maliki olup Tolstraat 17’de yer alan binanın maliki ve tek faaliyeti 
gayrımenkul işletilmesi olan A.  Zwijnenburg Beheer BV (‘Beheer’)’den 
kiralamıştır. 

15.  Bay A.J. Zwijnenburg ve eşi (‘ebeveynler’) Beheer hisselerine sahiptirler. 

16.  L.E Zwijenburg (‘oğul’) ve eşi tarafından bir holding şirket aracılığıyla 
Zwijnenburg hisselerini ellerinde bulundurmaktadırlar. 

17.  Ebeveynlerin işletmesinin oğula devri amacıyla, Aralık 1990 tarihinde 
yapılan işlem uyarınca, Zwijnenburg’un giyim işletmesini ve Tolsraat 
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19’daki binayı Beheer hisseleri karşılığında devretmesi öngörülmüştür. 
1969 tarihli kurumlar vergisi kanununun 14(1) maddesi uyarınca bu şir-
ket birleşmesi işleminin vergiden istisna edilmesi gereklidir. 

18.  Daha sonraki safhada, Zwijnenburg Beheer’in ebeveynlere ait olan ve 
satın alma opsiyonuna bağlı olan geri kalan hisselerini satın alacaktır. Bu 
işlemin hukuki işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin 1970 tarihli kanu-
nun 15(1)(h) ve bu kanuna ilişkin uygulama kararnamesinin 5a(1) mad-
deleri uyarınca işlem vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.  

19.  Zwijnenburg, 13 Ocak 2004 tarihli dilekçe ile vergi idaresinden, Zwij-
nenburg ve Beheer’in öngörülen birleşmelerinin ve daha sonra Beheer 
hisselerinin Zwijnenburg tarafından satın alınması işleminin vergisiz şe-
kilde ve özellikle işlem vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmadan gerçek-
leştirilebileceğinin teyid edilmesini talep etmiştir. 

20.  Ancak Vergi Müfettişi, öngörülen şirket birleşmesi işleminin 1969 tarih-
li kurumlar vergisi kanununun 14(4) maddesi kapsamında bulunduğu ve 
bu sebeple aslen vergiden kaçınma veya vergiyi erteleme amacıyla ger-
çekleştirildiği gerekçesiyle 19 Ocak 2004 tarihli kararı ile bu talebi red-
detmiştir. 

21. İtiraz üzerine müfettiş, kararında ısrar etmiştir. Başvuru üzerine Gerecht-
shof te ’s-Gravenhage (Lahey Bölge İstinaf Mahkemesi) Ziwjnenburg 
tarafından karara karşı açılan davayı reddetmiştir. 

22.  Mahkemeye göre, nihai olarak oğula avantaj sağlayacak olan Tolstraat 
17 ve 19’da yer alan tesislerin tek bir işletme bünyesinde bir araya ge-
tirilmesi işlemi geçerli ticari nedenlere dayanmaktadır. Bunula birlikte, 
mahkeme, Zwijnenburg işletmesini Beheer’e devredip ardından Beheer 
tarafından çıkarılacak hisseleri iktisap edeceği için her iki tesisin bir ara-
ya getirilmesi işleminin şirket-birleşmesi yoluyla gerçekleştirilmesinde 
ticari kaygıların bulunmadığı görüşündedir. 

23.   Gerechtshof te ’s-Gravenhage, found that Zwijnenburg’un öngörülen 
birleşme işleminin asıl amacı veya amaçlarından birinin vergi kaçakçılı-
ğı veya vergiden kaçınma olmadığını yeteri şekilde ispat edemediği yö-
nünde değerlendirmede bulunmuştur. Bu birleşme işleminin gerçekleş-
tirilmesinin tek nedeni, Tolstraay 17’de yer alan tesisin Zwijnenburg’a 
doğrudan devrinde ödenmesi gerekli işlem vergisinden kaçınmak ve te-
sisin bilanço değeri ile rayiç değeri arasında devir tarihinde gerçekleşek 
olan fark üzerinden ödenecek kurumlar vergisini ertelemektir.   
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24. The Gerechtshof te ’s-Gravenhage, her ne kadar ticari kaygılar işlemin 
nihai amacını zorunlu kılsa da, sonuçta benimsenen finansal düzenleme-
lerin şirket birleşmelerine tahsis edilmiş vergi avantajlarından yararlan-
mak amacıyla yapılan bir hile olduğuna karar vermiştir. 

25. Bunun üzerine Zwijnenburg, Hoge Raad der Nederlanden’e (Hollanda 
Yüksek Mahkemesi) temyiz başvurusunda bulunmuştur. 

26.   Mahkeme, her ne kadar oğulları ve oğullarının eşi yararına işletmeden 
çekilmeyi amaçlasalar da söz konusu işlem sebebiyle ebeveynlerin işlet-
mede hisseye sahip olacaklarını ifade etmiştir. Netice itibarıyla, öngörü-
len birleşme işleminin asıl amaçlarından birinin bazı vergisel sonuçlar-
dan özellikle de Tolstraat 17’de yer alan tesisin Zwijnenburg tarafından 
satılması veya Beheer hisselerinin Zwijnenburg’a devri halinde ödenme-
si gerekecek işlem vergisinden kaçınmak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

27. Hoge Raad der Nederlanden, 90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesi hü-
kümlerinin tamamen yurtiçinde gerçekleşen işlemlere de uygulanması 
amacıyla, 1969 tarihli kurumlar vergisi kanununun 14’üncü maddesinde 
yer aldığını ifade etmiştir. Ancak işlem vergisinin söz konusu Direktifin 
kapsamında yer alan vergiler arasında bulunmadığını belirtmiştir. 

28.  Yukarıda bahsedilen olgular kapsamında Hoge Raad der Nederlanden 
davanın durdurulmasına ve aşağıdaki sorunun bekletici mesele yapılarak 
ön karar için Adalet Divanına gönderilmesine karar vermiştir: 

 ‘90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesi, bir takım hukuki işlemlerinin Di-
rektif kapsamında kolaylıkların sağlandığı vergiler dışındaki bir verginin 
salınmasını önlemeyi amaçlaması halinde, bir vergi mükellefinin Direk-
tifin sağladığı kolaylıklardan yararlandırılmayabileceği şeklinde yorum-
lanabilir mi?’ 

 Ön karar başvurusuna konu olan sorun

Ön değerlendirmeler

29. Zwijnenburg dışında yazılı görüşlerini sunan tarafların tümü, Mahkeme-
nin başvuru konusu yapılan soruya yanıtlamaya yetkili olduğu sonucun-
da varmışlardır. 

30. Bu bağlamda, AB Anlaşmasının 234’üncü maddesi uyarınca, Mahkeme-
nin, Avrupa Topluluğu Anlaşmasının yanı sıra Avrupa Birliği Kurumla-
rının işlemlerinin yorumuna ilişkin ön karar verme yetkisinin bulundu-
ğunu belirtmek gerekir. 
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31. Şühesiz, yerel mahkeme önündeki uyuşmazlığın tamamen ulusal bağ-
lamda bir ihtilafa uygulanacak olan bir ulusal hukuk hükmüne ilişkin ol-
duğu sabittir. 

32. Ancak ulusal mahkeme,  Hollanda yasa koyucusunun 90/434 Direktifi 
hükümlerini iç hukuka aktarırken, Direktifin sağladığı vergi uygulama-
sını aynı zamanda sadece yurtiçinde gerçekleştirilen işlemlere de uygu-
lamaya karar verdiğini ve bunun sonucu olarak da ulusal ve sınırötesi ye-
niden yapılandırma işlemlerinin aynı birleşme vergilendirmesi sistemine 
tabi olduğunu ifade etmiştir. 

33. Mahkemenin içtihadına göre, ulusal mevzuat, dâhili işlemleri düzenle-
me altına alırken, özellikle söz konusu Üye Devletin uyruklarına karşı 
ayrımcılığı veya rekabetin bozulmasını önlemek amacıyla Avrupa Bir-
liği hukukunda benimsenen çözümün aynısını benimsiyorsa, gelecek-
teki yorum farklılıklarının önüne geçmek için Avrupa Birliği hukukun-
dan alınan hüküm ve kavramların uygulanacakları koşullar dikkate alın-
maksızın yeknesak bir şekilde yourmlanmaları Avrupa Birliğinin yara-
rınadır (bkz. C-28/95  Leur-Bloem kararı [1997] ECR I-4161, paragraf 
32,  C-43/00 Andersen og Jensen kararı [2002] ECR I-379, paragraf 18). 

34. Buna ek olarak, Avrupa Birliği hukukuna yapılan atfın tam kapsamını 
yalnızca ulusal mahkeme değerlendirecek olup Mahkeme’nin yetkisi sa-
dece Avrupa Birliği hukuku hükümlerinin değerlendirilmesiyle sınırlıdır 
(Leur-Bloem, paragraf 33). 

35. Yukarıdaki değerlendirmeler uyarınca, her ne kadar 90/434 Direktifi hü-
kümleri yerel mahkeme önündeki davaya konu olan meseleyi doğrudan 
düzenlemiyor olsalar da Mahkeme’nin bu hükümleri yorumlama yetki-
si bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Hoge Raad der Nederlan-
den tarafından sorulan sorunun yanıtlanması gerekmektedir. 

Bekletici mesele üzerine

36. Ulusal mahkeme ön karar konusu sorusu ile esasen, 90/434 Direktifinin 
11(1)(a) maddesinin her ne kadar direktif kapsamında yer almasa da ye-
rel mahkeme önündeki davaya konu olan verginin -diğer bir ifadeyle iş-
lem vergisinin- salınmasını, şirket birleşmesini içeren hukuki bir kurguy-
la önlemeyi amaçlayan bir mükellefin, direktifçe öngörülen avantajlı dü-
zenlemelerden faydalandırılmayacağı şeklinde yorumlanıp yorumlanma-
yacağının yanıtlanmasını istemektedir. 
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37. Bir birleşme işleminin mükellefçe gerçekleştirilmesinin asıl nedeni-
nin vergiden kaçınma olduğunun tespiti halinde, Hollanda vergi idare-
sine birleşme işlemi sırasında işlem vergisi istisnası uygulamayı reddet-
me imkânı tanıyan açık bir ulusal hükmün yokluğunda, vergi idaresinin 
90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesini, kaçınılan işlem vergisini tela-
fi etmek üzere kurumlar vergisi tarh edecek şekilde uygulamak istediği 
dava dosyasından anlaşılmaktadır.    

38. 90/434 Direktifçe izlenen hedef dikkate alındığında Mahkeme, Direkti-
fin amacının, gerekçesinin birinci paragrafı uyarınca, işletmelerin ortak 
pazarın gereksinimlerine ayak uydurmalarını, verimliliklerini artırmala-
rını ve uluslar arası düzeyde rekabet güçlerini geliştirmelerini sağlamak 
için rekabet açısından tarafsız vergi kuralları getirmek olduğunu ifade et-
miştir. Aynı paragrafta ayrıca farklı Üye Devlet şirketleri arasında ger-
çekleştirilen birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi işlem-
lerinin Üye Devletlerin vergi kanunları hükümlerinden kaynaklanan sı-
nırlandırmalar, dezavantajlar ve bozulmalarla engellenmemesi gerektiği 
ifade edilmiştir (Leur-Bloem, paragrag 45). 

39. 90/434 Direktifinin amacı, daha belirgin bir biçimde, hisselerin değerin-
deki artışın bu hisselerin bilfiil elden çıkarılmalarına kadar, vergilendi-
rilmemesini sağlayarak işletmelerin sınırötesi yeniden yapılandırılmala-
rındaki vergisel engelleri ortadan kaldırmaktır (C-321/05 Kofoed Dava-
sı [2007] ECR I-5795, paragraf 32 ve C-285/07 A.T. Davası[2008] ECR 
I  -9329, paragraf 28). 

40.  Bu amaçla 90/434 Direktifi, 4’üncü maddesi uyarınca, bir birleşme veya 
bölünme, devredilen aktif ve pasiflerin vergi değeri ile gerçek değeri ara-
sındaki fark üzerinden hesaplanacak sermaye kazançlarının vergilendi-
rilmesine yol açmamalıdır. 8’inci maddede ise bir birleşme, bölünme ve 
hisse değişiminde devreden ya da devralınan şirketin pay sahiplerine, bu 
şirketin sermayesini temsil eden hisselerin karşılığında devralan şirketin 
sermayesini temsil eden hisselerin verilmesi işleminin söz konusu pay 
sahibinin geliri, karı veya sermaye kazançlarının vergilendirilmesine yol 
açmamalıdır. 

41. Mahkeme ayrıca 90/434 Direktifinde yer alan ve farklı vergisel avantaj-
ları kapsayan ortak vergi kurallarının, herhangi bir ayrıma tabi olmadan 
ve mali, ekonomik veya yalnızca vergisel olsun olmasın nedenlerine ba-
kılmakısızın tüm birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi iş-
lemlerine uygulanacağını ifade etmiştir (Leur-Bloem, paragraf 36, ve Ko-
foed, paragraph 30). 
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42. Bunun sonucu olarak 90/434 Direktifi ile hüküm altına alınan avantaj-
lı düzenlemelerden hangi işlemlerin yararlanacağının belirlenmesi, mali, 
ekonomik ve vergisel değerlendirmelere bağlı değildir. Buna karşın, ya-
pılması düşünülen işlemin amaçları, Direktif madde 11(1)’de öngörülen 
seçeneğin uygulanması açısından önem arzetmektedir.  

43.  Nitekim 90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesi uyarınca, Üye Devletler, 
bir hisse değişimi işleminin esas amacı veya esas amaçlarından biri vergi 
kaçakçılığı veya vergiden kaçınma ise, bu direktifin hükümlerinin tümü-
nü bir kısmını uygulamayı reddedebilir veya uygulanmış olan avantajları 
geri alabilirler. Maddede ayrıca işlemin, işleme taraf olan şirketlerin ye-
niden yapılandırılması veya faaliyetlerinin iyilşetirilmesi gibi geçerli ti-
cari nedenlerle yapılmaması halinin işlemde bahsi geçen amaçların bu-
lunduğuna karine teşkil edecebileceği hükme bağlanmıştır (Leur-Bloem, 
paragraf 38 ve 39, Kofoed, paragraf 37). 

44. Planlanan işlemin bu tür bir amacı olup olmadığını tespit etmek için, yet-
kili ulusal merciler kendilerini önceden belirlenmiş genel kriterlerin uy-
gulanması ile kısıtlamamalı fakat her somut olayı genel bir değerlendir-
meye tabi tutmalıdırlar (Leur-Bloem, paragraph 41). 

45. Aslında Üye Devletlerin 90/434 Direktifinin 11(1)(a) maddesi uyarın-
ca direktif hükümlerinin bir kısmını veya tamamını uygulamayı reddet-
meleri veya bu hükümlerce sağlanan avantajları geri almaları istisnai 
olup belirli durumlarda söz konusu olabilecektir (Kofoed, paragraf 37, 
ve A.T., paragraf 31). 

46. Sonuç olarak, 90/434 Direktifinin bir istisna hükmü olan 11(1)(a) mad-
desi, lafzı, amacı ve bağlamı dikkate alınarak dikkatli bir şekilde yoruma 
tabi tutulmalıdır.

47. Geçerli ekonomik nedenlerin yanı sıra söz konusu işlemin tarafı olan şir-
ketlerin yeniden yapılandırılması veya faaliyetlerinin iyileştirilmesi gibi 
vergiden kaçınma veya vergi kaçakçılığı karinesinin söz konusu olmadı-
ğı hallere atıfta bulunması nedeniyle bu hüküm, açıkça şirket birleşmele-
ri ve bunlara ilişkin diğer yeniden yapılanma işlemleri ile sınırlı olup yal-
nızca bu işlemlerden doğan vergilere uyuglanacaktır. 

48. Yukarıdaki değerlendirmeler ayrıca Avrupa Birliği hukukunun güncel 
durumunda dolaysız vergilerin bu şekliyle birliğin yetki alanında yer al-
madığı olgusu ile desteklenmektedir.
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49. Hukuk Sözcüsünün görüşünün 52’inci paragrafında ifade ettiği gibi 
90/434 Direktifi, bir farklı Üye Devlet şirketleri arasında gerçekleştirilen 
birleşme işlemleri veya benzeri işlemerde alınabilecek vergilerin kap-
samlı bir şekilde uyumlaştırılmasını amaçlamamaktadır.  Direktif, reka-
bet açısından tarafsız vergi kuralları getirerek kendisini işletmelerin sı-
nır ötesi yeniden yapılandırılmaları ile bağlantılı bir takım dezavantajla-
rı çözümlemekle kısıtlamaktadır. 

50 . Bunun sonucu olarak sadede 90/434 Direktifinde açıkça belirtilen ver-
giler direktifin öngördüğü avantajlı düzenlemelerden yararlanabilir ve 
böylece 11(1)(a) maddesinde hüküm altına alınan istisnanın kapsamında 
yer alabilirler. 

51. Getirmiş olduğu avantajlı düzenlemeler bağlamında, 90/434 Direktifi, ser-
maye kazançlarının vergilendirilmesine özellikle önem verirken esasen 
şirketler ve bunların yanısıra ortakları adına salınan vergilere ilişkindir. 

52. Buna karşın, söz konusu direktifte bahsi geçen avantajlı düzenlemele-
rin kapsamının yerel mahkeme önündeki davaya konu olan ve ilgili Üye 
Devlette yer alan gayrimenkullerin iktisabında alınan vergi gibi diğer 
vergiler lehine genişletildiğini gösteren herhangi bir belirleme bulunma-
maktadır. 

53. Böyle bir durum, her zaman Üye Devletlerin vergilendirme yetkileri 
kapsamında değerlendirilecektir. 

54. Bu şartlar altında, yerel mahkeme önündeki davaya konu olan vergi gibi 
şirket birleşmeleri ve bu şirketlere ilişkin diğer yeniden yapılanma işlem-
lerine uygulanacak vergiden matrah ve oran bakımından zorunlu olarak 
değişiklik gösteren bir verginin ödenmemesini telafi etmek için 90/434 
Direktifi ile sağlanan avantajlı düzenlemelerin uygulanması, aynı direk-
tifin 11(1)(a) maddesi uyarınca reddedilemeyecektir.

55. Farklı bir yaklaşımın izlenmesi yalnızca 90/434 Direktifinin yeknesak 
ve tutarlı yorumundan ödün vermek ile sonuçlanmayacak aynı zamanda 
ilgili direktifin gerekçesinin dördüncü paragrafında belirtildiği şekliyle 
Üye Devletin mali çıkarlarının korunması için gerekli olanın ötesine ge-
çecektir. Hukuk Sözcüsünün Görüşünün 66’ıncı paragrafında belirtmiş 
olduğu üzere, eğer bir birleşme işleminin asıl amacı işlem vergisinden 
kaçınmak ise, ilgili Üye Devletin mali çıkarları özellikle işlem vergisinin 
salınmasında olup dolayısıyla direktifin kapsamı dışında yer almaktadır. 
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56. Yukarıda belirtilenlerin ışığı altında, ön karara konu olan soru, 90/434 
Direktifinin 11(1)(a) maddesi, direktif kapsamında yer almasa da yerel 
mahkeme önündeki davaya konu olan verginin -diğer bir ifadeyle işlem 
vergisinin- salınmasını, şirket birleşmesini içeren hukuki bir kurguyla 
önlemeyi amaçlayan bir mükellef, direktifçe öngörülen avantajlı düzen-
lemelerden yararlanmaktan alıkonamaz şeklinde yorumlanmalıdır şek-
linde yanıtlanabilir.

Masraflar

57. Bu dava, yerel mahkeme önündeki davanın tarafları için ulusal mahkeme 
önünde bekleyen dava için bir adım olduğu için, masraflar hakkındaki ka-
rar o mahkemeye aittir. Mahkemeye görüşlerin sunulmasından kaynakla-
nan masraflar, tarafların masrafları dışında iade edilemez. 

Bu gerekçelere dayanarak Mahkeme (Birinci Daire): 

23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434 sayılı, farklı üye devlet şirketleri-
ne ilişkin birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi işlemleri-
ne uygulanacak ortak vergilendirme sistemine ilişkin Konsey Direktifi-
nin 11(1)(a) maddesinin, direktif kapsamında yer almayan ve yerel mah-
keme önündeki davaya konu olan verginin -diğer bir ifadeyle işlem ver-
gisinin- salınmasını, şirket birleşmesini içeren hukuki bir kurguyla önle-
meyi amaçlayan bir mükellef, direktifçe öngörülen avantajlı düzenleme-
lerden yararlanmaktan alıkonamaz şeklinde yorumlanması gerektiğine 
karar vermiştir

i bir şekilde yoruma tabi tutulmalıdır. 
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İsviçre Federal Mahkemesinin 
İş Sözleşmesinin Haksız Feshine İlişkin Kararı

İşçinin İşyerini Hastalık ve Kişisel Sorunları 
Sebebiyle Terk Etmesi

Çeviren: Dr. Sedef Koç*

Federal Mahkeme

4A_215/2011

2 Kasım 2011

1. Özel Hukuk Dairesi

Konu: iş sözleşmesi, haksız fesih

Olaylar:

A.

A.a) 1962 doğumlu anestezi hemşiresi Y (bundan sonra işçi olarak anı-
lacaktır), 1 Mayıs 1996 tarihinde X Derneğinde (bundan sonra işveren olarak 
anılacaktır) işe başlamıştır. Anılan dernek, Z Hastanesini işletmektedir.

2004 yılının Mart ayında, işçinin, anestezi servisinin sorumlusu ile bazı 
anlaşmazlıkları olmuştur. İşçi, 2006 yılının Şubat ayının başında, işe yeni baş-
layan bir iş arkadaşı ile tartışmıştır. Bunun dışında, iş arkadaşları ile iyi ilişki-
ler sürdürmekte fakat hiyerarşik üstü A’nın eleştirilerini kabul etmemektedir.

A.b) 28 Kasım 2006 tarihinde, bir operasyon sırasında, işçi malzemeyi 
yere, çöplerin yanına fırlatmıştır. Kendisinin bu hareketi kasıtlı yaptığı orta-
ya konulmamıştır.

* Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyül Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı.
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29 Kasım 2006 tarihinde, saat 7’ye doğru, anestezi bölümü baş hemşire-
si B, işçiden, bu olayla ilgili açıklama yapmasını istemiştir. İşçi, olayları ka-
bul etmemiş ve sesini yükseltmiştir. Çok sinirlenmiş, bağırarak kendisine ya-
pılan uyarılardan bıktığını ve bu şekilde devam ederse işten ayrılacağını söy-
lemiştir. O gün kaç anestezi hemşiresi çalıştığını sormuş, baş hemşire de hep-
sinin işi olduğunu, yerine bakacak birini bulmazsa bir ameliyat odasını kapat-
mak gerekeceğini söylemiş; sorunu çözmek için uğraşacağını belirtmiş ancak 
bu konuda bir şey yapmamıştır. Anestezi hemşiresi olan ancak anestezist gö-
revi sözleşmede yazmayan bir kişiyi bulmuştur. Baş hemşirenin, işten çıkmış 
olan işçiyi, bu gelişmeden haberdar edecek zamanı olmamıştır.

İşverenin anestezi hemşirelerinin birbirlerinin yerine geçmesi konusun-
da belli bir sistemi bulunmamakta ve işçi de bunu bilmektedir. İki hemşireden 
biri sabah hasta olduğunu bildirirse, çalışanların programın başlangıcını geri-
ye alarak duruma uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu şekilde, o zamana ka-
dar hiçbir operasyonun iptal edilmesi söz konusu olmamıştır.

29 Kasım 2006 tarihinde de, sözleşmesinin feshedildiğinin bildirilmesin-
de önce, işçi, pratisyen doktora görünmüş, doktor kendisine hastalık sebebiy-
le % 100 iş göremez raporu vermiştir. Sabahın ilerleyen saatlerinde, işçiye, 
sözleşmesinin devamsızlık sebebiyle derhal feshedildiği telefonla bildirilmiş-
tir. İşçi, fesih taahhütlü yazı ile kendisine bildirilmeden önce, bir görüşme ta-
lep etmiş ve bu talebi kabul edilmiştir. Kararı birlikte alan ve görüşmeyi kabul 
eden hiyerarşik üst A ve insan kaynakları sorumlusu, işçinin o sırada zor bir 
dönem geçirdiğini ve eşi ile sorunları olduğunu bilmektedirler.

Aynı akşam, işçi hastaneye kaldırılmış ve ertesi gün saat 10’a kadar has-
tanede kalmıştır. İşten çıkarılışına karşı, 30 Kasım 2006 tarihinde posta yolu 
ile itiraz etmiştir. 

Sonrasında, işçi, psiko-sosyal hizmetler ve aile hekimi tarafından izlen-
miştir. 18 Haziran 2007 tarihine kadar tam iş göremezlik halinde kalmış; bu 
süre içinde, 30 Ocak-7 Nisan 2007 tarihleri arasında psikiyatri bölümünde tu-
tulması gerekmiştir. 

A.c) İşçi, sosyal hizmetlerden 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren mali yar-
dım talep etmiştir. 23 Şubat 2007 tarihinde, işçinin sosyal hizmetlere 3.177,55 
frank tutarında borcu olduğu görülmüştür.

Ücret kaybına karşı toplu hastalık sigortası, 28 Ocak 2007 tarihinden 31 
Mart 2007 tarihine kadar işçiye 15.907,50 frank tutarında para yardımı yap-
mıştır. Malullük sigortası da, işçiye 1 Kasım 2007’den itibaren % 100 işgöre-
mezlik için tam gelir, 1 Nisan 2008’den itibaren de % 50 işgöremezlik için bu 
gelirin yarısını alma hakkını tanımıştır.



357

B.

19 Haziran 2007 tarihinde, işçi, işverene karşı hukuk mahkemesinde dava 
açmıştır. 16 Nisan 2010 tarihli kararla, mahkeme, işvereni haksız fesih sebe-
biyle 35.835 frank tutarında tazminat ödemeye mahkum etmiştir... 

C.

İşveren, karara karşı Federal Mahkemeye başvurmuştur. Esas olarak işçi 
tarafından ortaya atılan iddiaları reddetmektedir.

Esas hakkında:

Temyiz başvurusunda bulunan işveren, mahkemenin (Vaud kantonu hu-
kuk mahkemesinin), derhal feshi haklı kılan sebeplerin varlığını tanımayarak 
Borçlar Kanunu’nun 337. maddesine aykırı davrandığını ileri sürmektedir. İlk 
derece mahkemesi hakimlerinin, işçinin davranışının ağırlığını yanlış değer-
lendirdiklerini düşünmektedir.

Kanton mahkemesi, tarafların özel hukuk ilişkisi içinde olduklarını ka-
bul etmiştir. Başvuranın, federal hukukun uygulanması konusunda bir tale-
bi olmamıştır.

Borçlar Kanunu’nun 337. maddesi uyarınca, işveren her zaman haklı ne-
denlere dayanarak sözleşmeyi derhal sona erdirebilir (1. fıkra). Sözleşmeyi 
fesheden taraftan, dürüstlük kuralına göre iş ilişkisine devam etmesini bekle-
nemez kılan haller, haklı neden sayılır (2. fıkra).

İstisnai bir tedbir olan haklı nedenle derhal fesih, sınırlı bir şekilde ka-
bul edilmelidir. Fesih beyanında bulunan taraf, iş ilişkilerinde esas olan güven 
ilişkisinin çöktüğünü ya da sözleşmeye devamın beklenemeyeceği derecede 
sarsıldığını ispatlayabilmelidir. Sadece işçinin ağır kusuru, derhal feshi haklı 
kılabilir; eğer aykırılık o ağırlıkta değilse, ancak uyarıya rağmen tekrar edil-
miş olması ihtimalinde derhal fesih yoluna gidilebilir (ATF 130 III 28 consid. 
4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.1). İşçinin kusuru ile kastedilen, genellikle iş 
sözleşmesinden doğan bir borca aykırılıktır, ancak objektif sebepler de derhal 
feshi haklı kılabilir (ATF 129 III 380 consid. 2.2). İş görmekten kaçınmanın 
veya mazeretsiz devamsızlıkların haklı fesih sebebi teşkil edebilmesi için, sü-
reklilik arz etmesi ve derhal fesih tehlikesini açıkça içeren uyarılara konu ol-
ması gerekir. Devamsızlık birkaç güne yayıldığında ya da işçinin o gün işye-
rinde bulunma gerekliliği işverence daha önce açıkça bildirilmiş olduğunda, 
bu şart aranmaz (ATF 108 II 301 consid. 3b). Eğer işçi, devamsızlığını hasta-
lık sebebine dayandırıyor ve işveren bu sebebin doğruluğundan şüphe ediyor-
sa, sözleşmeyi bu nedenle feshedemez, işçiyi yeniden işe başlama veya rapor 
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sunma konusunda uyarmalıdır, meğer ki böyle bir ihtarın yararsız olacağı an-
laşılmış olsun (arrêt 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1).

Hakim, haklı sebebin varlığını serbestçe takdir eder (İBK m. 337/3), hu-
kuka ve hakkaniyete göre karar verir (İMK m. 4). Bu amaçla, somut olayın 
tüm unsurlarını, özellikle işçinin görevi ve sorumluluğunu, sözleşme ilişki-
sinin türü ve süresini, kusurun niteliği ve önemini dikkate alacaktır. Federal 
Mahkeme, bu değerlendirmeleri ihtiyatla ele almaktadır. Yalnızca açıkça hak-
sız ya da adaletsiz bir sonuca ulaştığında, gerekçesiz olarak doktrin ve yargı 
tarafından getirilmiş kurallardan ayrıldığında veya hiçbir rolü olmayan olgu-
lara dayanıp mutlaka dikkate alınması gereken unsurlara hiç değinmediğinde, 
bu değerlendirmeye müdahale etmektedir (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32).

Somut olayda, Vaud Hukuk Mahkemesi, özet olarak aşağıdaki tespitle-
ri yapmıştır:

Ameliyathanede malzemenin yere atılması olgusu mazur görülebilir olup 
derhal fesih için haklı sebep teşkil etmez. Buna karşılık, işçinin, ertesi gün bir 
hastanın ameliyatının yapılacağını ve hastanenin anestezi hemşiresinin yerini 
doldurma konusundaki organizasyon eksikliğini bilmesine rağmen baş hem-
şirenin yerine birini bulup bulamayacağını bilmeden işyerini terk etmesi ob-
jektif olarak ağır bir kusur oluşturmaktadır. Bununla birlikte, işçinin sadece 
kendisine yöneltilen eleştirilerle açıklanamayacak sinirlilik halini de dikkate 
almak gerekmektedir. İşçi, özel hayatında zor bir dönem geçirmekte ve işve-
ren de bunu bilmektedir. İşçiyi, işyerini terk etmeye yönelten bu durum, aynı 
gün, işten çıkarıldığını öğrenmeden önce, bir doktora gitmeye de yöneltmiş-
tir. İşçi, iş göremez raporu almış, o akşam hastaneye yatırılmış, iki ay sonra 
psikiyatri bölümüne tekrar yatırılmıştır. Bunun dışında, işçinin işveren için 10 
seneden fazla süredir, iş arkadaşları tarafından takdir edilerek ve hiçbir soru-
na yol açmaksızın çalışıyor olması hususunun da göz önünde bulundurulma-
sı gerekmektedir.

İşveren, öncelikle, işçinin davranışının hastaların sağlığını, hatta hayatını 
tehlikeye atacak nitelikte olduğunun altını çizmektedir. Böyle bir sonuç, ka-
rardan çıkmamaktadır. Kanton mahkemesi, (B), (A) ve insan kaynakları yet-
kilisinin tanıklıklarına dayanmaktadır. Bu tanıkların beyanlarına göre, işçi, 
ameliyat programını tehlikeye soktuğunu ve hastaneyi zor durumda bıraktığı-
nı, hatta hastanın ameliyathaneye doğru gittiğini biliyordu. Mahkeme, işçinin 
davranışının, kendisinin de katılacağı ameliyatın iptal edilmesine yönelik ol-
duğunu kesin olarak belirlemektedir. O andan itibaren, derhal fesih sebepleri-
nin incelenmesinde, sözde hastaların sağlığını tehlikeye atma sebebini dikka-
te alma zorunluluğu yoktu. 
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İşveren, işçinin eşiyle ilgili olası sorunlarının devamsızlığını haklı kıl-
madığını, sağlık durumunun ameliyatlara katılmaya uygun olduğunu, önce-
ki günkü çalışmasının da bunu gösterdiğini ve her durumda kendisinin sağ-
lık problemlerini o sırada bilmediğini iddia etmektedir. İşçi ise, hasta olduğu 
için yerinin doldurulmasını düşünmeksizin işyerini terk etmeye hakkı olduğu-
nu ve işverenin sabahtan bildirilmiş bir devamsızlıkla başa çıkabileceğini sa-
vunmuştur.

Bu iddiaların bir kısmı, karardaki tespitlerle çelişmektedir. Yukarıda 
özetlenen gerekçeden, işçinin, hastaneyi, hem kendisine yapılan uyarılar hem 
de kişisel durumundan kaynaklanan bir sinirlilik halinde terk ettiği ve bu du-
rumu, hastalık sebebiyle iş göremezlik teşhisi ile sonuçlanan bir tıbbi muaye-
nenin takip ettiği anlaşılmaktadır. Elbette, işçinin sağlık problemlerinden bah-
settiği ortaya konulmuş değildir. Özellikle, işçinin hastalık sebebiyle gitmek 
zorunda olduğunu söylemediği görülmektedir, sadece “böyle devam eder-
se gideceğim” ifadesi bu şekilde yorumlanamayacaktır. Bununla birlikte, iş-
veren, işçinin kişisel olarak zor durumunu bilmekteydi ve içinde bulunduğu 
anormal ruh halini fark edebilirdi, bu durumun zaten ameliyathanede asistan-
lık faaliyeti ile uyuşmadığını tespit edebilirdi.

İşçinin, işverenin daha önce hiçbir zaman ameliyat iptal etmek zorunda 
kalmadığı ve sabah saatlerinde bildirilmiş bir hastalık durumu ile baş etmesi 
gerektiği yönündeki iddiası, işvereni zor durumda bırakmış olması ve davra-
nışının kendisi için programlanmış bir ameliyatı iptal ettirecek nitelikte olma-
sı ihtimalinde önem arz etmez. Zaten işçinin ilk anda iş arkadaşlarının uygun 
olup olmadıkları konusunda endişelendiği görülmektedir ki bu durum da gidi-
şi ile organizasyonda sıkıntılar yaşanabileceğinin farkında olduğunu gösterir.

Özetle, Vaud mahkemesi hakimleri, işçinin sorumluluğu ve günün plan-
lamasını dikkate alarak, davranışın ağırlığını yadsımamışlardır. Bununla bir-
likte, kusurun ağırlığını, haklı olarak, işçinin sağlık durumu, kıdemi ve iş ar-
kadaşları ile iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak değerlendirmişlerdir. İş-
veren, feshi bildirdiği sırada, hastalık sebebiyle iş göremezlik raporunu bilmi-
yordu ancak işçinin durumunu gözlemleyebilirdi. Üstelik işçinin daha önce işi 
terk etme vakasının olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kısaca, Kanton 
Mahkemesi, işverenin sözleşme ilişkisini ayakta tutabileceğini kabul ederek 
takdir yetkisini kötüye kullanmamıştır.

Sonuç olarak, temyiz başvurusu reddedilmiştir.

Lausanne, 2 Kasım 2011
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GİRİŞ

Anayasalar, ülkedeki bireylerin birarada yaşama iradelerini ortaya koyan 
temel metinlerdir. Bu nedenle, en geniş katılımla ve uzlaşmayla yapılmaları 
gerekir. Bu açıdan bakıldığında, TBMM’de bu konuda bir uzlaşma komisyo-
nu kurulmuş olması ve farklı kesimlerden görüş talep edilmesi, Türkiye’nin 
2007’den beri izlediği ve dayatmacı bir yaklaşımı yansıttığı gerekçesiyle eleş-
tirilen anayasacılık çizgisinden farklı bir anlayışı yansıtan olumlu bir adım-
dır. Bununla birlikte, bir hususa burada dikkat çekilmesi gerekir. TBMM Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı 29.11.2011 tarihli yazısı ile Üniversite-
mizden yeni anayasa hakkındaki görüşlerin 31 Aralık 2011 tarihine dek iletil-
mesini istemiştir. Üniversitemiz de 8.12.2011 tarihinde yeni anayasa hakkın-

*  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. 
**  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı.
***  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı.
****  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı.
*****  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı.
****** Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı.
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daki görüşlerin iletilmesi konusunda öğretim üyelerinden talepte bulunmuş-
tur. Üniversitemizin yetkili organlarının bu konuda bir komisyon kurulması 
için görevlendirme yapması sonrasında, komisyonca hazırlanan metnin görü-
şülüp kabul edilmesi için raporun söz konusu organlara 31 Aralık tarihinden 
de önce teslim edilmesi zorunluluğu dikkate alındığında, Üniversitemiz adı-
na görüş hazırlanması için istenen sürenin fiilen bir ayın bile altına inmiş ol-
duğu ve Komisyonumuzun raporunu on beş günlük bir zaman dilimi içinde 
hazırlamış olduğu belirtilmelidir. Kaldı ki, çok sesliğin en yoğun ve etkin ya-
şandığı ortam olan üniversitelerde, yeni anayasa için ortak kurumsal bir görüş 
hazırlamanın zorluğu da aşikardır. Konunun aceleye getirildiği izlenimi uyan-
dıran bu olgunun nedeni belki de TBMM’nin anayasa yapım sürecine bir an 
önce başlama isteğidir. Bununla birlikte, ne denli olumlu düşünce ve istekler-
den kaynaklanırsa kaynaklansın, acelecilik, anayasa yapım sürecini daha baş-
langıçtan itibaren zora sokacak tehlikeli bir adımdır. Anayasanın aceleye ge-
tirilmeden, enine boyuna tartışılarak hazırlanması gerekir.

Anayasanın nasıl bir ortamda yapıldığı, onun içeriğini de belirler. De-
mokratik ve özgürlükçü bir anayasa, ancak demokratik ve özgürlükçü bir or-
tamda yapılabilir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin son dönemde pek de 
parlak bir görünüm sergilemediği üzülerek belirtilmelidir. Bu konuda hazırla-
nan ulusal ve uluslararası raporlarda, Türkiye’de, 1990’lı yılları anımsatır bi-
çimde, tutuklu ya da hükümlü basın mensubu sayısının her geçen gün arttı-
ğı, aydınların ve üniversite öğrencilerinin düşünceleri nedeniyle kovuşturma-
ya uğradığı ve tutuklandığı, demokratik siyaset alanının giderek daralmakta 
olduğu ortaya konmaktadır. Bu nedenle, anayasa yapım sürecinin başında, de-
mokratik ve özgürlükçü bir tartışma ortamını sağlamak için gerekli yasal dü-
zenlemelerin yapılması zorunludur. Bu “güven artırıcı önlemler”, “siyasal ala-
nın demokratikleştirilmesi” ve “ifade özgürlüğü alanında yapılması gereken-
ler” biçiminde iki başlık altında toplanabilir.

Siyasal alanın demokratikleştirilmesi için yapılması gerekenler şunlardır:

•	 Seçimlerde uygulanan yüzde 10 barajının indirilmesi/kaldırılması,

•	 Siyasal partilerin kapatılmasının (bu konuda 2000’li yıllarda epeyce 
yol alınmış olmasına karşın) İHAM ve Venedik Komisyonu kararla-
rında öngörüldüğü gibi, ancak istisnaî bir yol olarak öngörülmesi; ka-
patmaya alternatif olabilecek (seçime girmenin engellenmesi, faali-
yetlerin geçici olarak durdurulması vb.) seçenek yaptırımların geliş-
tirilmesi,
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•	 Parti içi demokrasi ilkesinin geliştirilip işlerlik kazanmasına zemin 
hazırlayacak düzenlemelerin yapılması,

•	 Siyasal partilerin finansmanı alanında şeffaflığı sağlayacak düzenle-
meler getirilmesi,

•	 Siyasal partilere devlet yardımı konusunun partiler arası eşitliği göze-
tecek ve partileri devlet yardımına bağımlı olmaktan çıkartacak/yar-
dıma bağımlı olmasını engelleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi,

•	 Türkçe’den başka dilde propagandayı yasaklayan hükümlerin kaldı-
rılması (Siyasi Partiler Kanunu md. 43/3, 81/c; Seçimlerin Temel Hü-
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun md. 58/2),

•	 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla hem parti organlarının 
oluşumu bakımından hem de seçimlerde cinsiyet kotası getirilmesi (bu 
noktada, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda yalnızca bir kadın 
milletvekilinin görevlendirilmiş olmasının, siyasal partilerimizin bu ko-
nudaki duyarsızlığını yansıtan ve toplumun yarısını oluşturan kadınla-
rın anayasa yapım sürecinde daha baştan dışlandığı kanısını uyandıran 
üzücü ve kabul edilemez bir durum olduğu belirtilmelidir),

•	 Türkiye’de artık ciddi bir demokratikleşme sorunu haline gelmiş olan, 
DGM’lerden farksız biçimde, ayrı yargılama yöntemi kurallarının uy-
gulandığı özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması; uzun tu-
tukluluk süreleri ve tutuklu milletvekilleri sorunlarının çözüme kavuş-
turulması. 

İfade özgürlüğü alanında yapılması gerekenler konusundaysa, önce-
likle, bu özgürlüğün önündeki engellerin kaldırılması için, Türk Ceza Kanu-
nunda, Basın Kanununda, Terörle Mücadele Kanununda, Radyo ve Televiz-
yon Yayınları Hakkında Kanunda yer alan ve düşüncenin ifadesini cezalan-
dırmaya olanak tanır nitelikte görünen maddelerin yeniden ele alınması ge-
rekmektedir.

Yeni bir anayasadan söz edebilmek için bu anayasanın hem yapılış yönte-
mi hem de içeriği bakımından yeni olması ve Türkiye’yi uzun süredir meşgul 
eden Kürt sorunu, laiklik gibi meselelerde çözüm üretmesi gerekir. Bu çerçe-
vede, anayasa konusundaki görüşlerimiz, aşağıda “Yöntem” ve “İçerik” baş-
lıkları altında sunulmuştur. Burada, ilkeler üzerinde anlaşma sağlanması du-
rumunda bunların anayasa maddeleri biçiminde formüle edilmesinin TBMM 
tarafından gerçekleştirileceği düşünceyle tek tek madde önerilerine değil te-
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mel ilkelere yer verilmesi yeğlenmiştir. Bu amaçla mevcut anayasanın sis-
tematiği takip edilerek sorunlu alanlara işaret edilmiştir. 1982 Anayasasının 
kimi alanlardaki kazanımları (Örneğin 2001 değişiklikleriyle gelen 13. mad-
de) korunarak, sorunlu alanlarının üzerine gidilmesi yöntemi tercih edilmiştir. 

Bu noktada belirtmek gereklidir ki asli kurucu iktidar sıfatıyla anayasa 
koyuculuğu işine soyunan TBMM, Türkiye devletinin taraf olduğu uluslara-
rası sözleşmeler ile bağlıdır.  Özellikle de anayasal haklar, hukuk devleti gibi 
konular düzenlenirken Türkiye devletinin üstlenmiş bulunduğu yükümlülük-
leri ile kayıtlı biçimde ve uluslararası insan hakları belgelerinin formüllerini 
dikkate alarak, bunların getirdiği güvencelerin altına düşmeden hareket etme 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

I- YÖNTEM

Anayasanın yapılış yöntemi konusunda öncelikle açıklığa kavuşturulma-
sı gereken sorun, TBMM’nin bir anayasa değişikliğinin ötesinde bütünüyle 
yeni bir anayasa yapma yetkisinin bulunup bulunmadığıdır. Bu konuda uzun 
ve kuramsal bir tartışmaya girmeden şunlar söylenebilir: 1982 Anayasasında, 
diğer kimi anayasalarda olduğu gibi anayasanın bütünüyle değiştirilmesine 
olanak tanıyan bir maddenin öngörülmemiş olması ve değiştirilmez hükümle-
rin varlığı nedeniyle, TBMM’nin bütünüyle yeni bir anayasa yapmasının hu-
kuksal zemini mevcut değildir. Öyleyse yapılması gereken, öncelikle hukuk-
sal zeminin yaratılmasıdır. Bu konuda her halükarda halkoylamasına da su-
nularak Anayasanın 175. maddesine bir hüküm eklenmeli ve yeni anayasanın 
yapılmasına ilişkin yöntem burada ana hatlarıyla belirlenmelidir. Yeni anaya-
sa TBMM tarafından yapılabileceği gibi, kurucu meclis tarafından yapılma-
sı da öngörülebilir. Bu konuda belirtilmesi gereken önemli bir diğer husus, is-
ter TBMM tarafından, isterse kurucu meclis tarafından yapılması öngörülsün, 
yeni anayasanın söz konusu organda üye tam sayısının 3/4’ü ya da 2/3’si gibi 
ağırlıklı bir nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi ve sürecin sonunda yeniden 
halkoylamasına sunulması gerektiğidir. Bu şekilde Anayasa Uzlaşma Komis-
yonunun çalışma usullerini düzenleyen belgede kabul edilen tam mutabakat 
ilkesine ulaşılamayan durumlarda (ki, tartışmalı birçok konuda bu durumun 
ortaya çıkacağını öngörmek mümkündür) anayasa çalışmalarının tıkanması-
nın önüne geçilecektir. Aksi takdirde tam mutabakat oluşmayan ancak nite-
likli çoğunluk oluşmuş bulunan ve aşılması mümkün tıkanma halleri ile karşı 
karşıya kalındığında çıkış yolu bulunamayacaktır. 
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Yöntemle ilgili olarak üzerinde durulması gereken ikinci nokta, 1982 
Anayasasındaki değiştirilmez hükümlerin durumudur. Bu konuda da uzunca 
bir tartışmaya girilmeksizin, hukukî zeminde kalarak,  değiştirilemezliği ön-
gören 4. madde hükmünü hatırda tutmak suretiyle, kısaca şunlar söylenebilir: 
Türkiye devletinin bir Cumhuriyet olduğu hakkındaki 1. madde hükmüyle, 
üniter yapıyı koruyan 3. madde hükmünün değiştirilememesi bir hukukî zo-
runluluktur. Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddeye gelince, “Ana-
yasanın 2. maddesindeki Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilemeyeceği” bi-
çimindeki 4. maddenin lafzî yorumu çerçevesinde, bu maddedeki, Cumhuri-
yetin niteliklerinden olmayan ve hukuksal bir nitelik taşımayan ilke ve ifade-
lerin değiştirilmezlik koruması altında olmadığı belirtilmelidir. Buna göre 2. 
madde, özü itibariyle korunarak, 1961 Anayasasında olduğu gibi, Cumhuri-
yetin evrensel niteliklerini içerir şekilde, “Türkiye Cumhuriyeti insan hakları-
na dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” biçiminde yeni-
den düzenlenebilir. Öte yandan, her bakımdan sorunlu olan mevcut Başlangıç 
tümüyle çıkarılmalı; yerine, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine, bu doğrultuda 
Cumhuriyeti kuran tüm unsurların bir arada yaşama arzusuna, devrimcilik ve 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefini vurgulayarak Atatürk ilke ve dev-
rimlerinin bunları pekiştirici rolüne atıf yapan kısa bir Başlangıç yazılabilir.  

II- İÇERİK

Anayasanın içeriği konusundaki önerilerin, esas olarak 1982 Anayasa-
sının sistematiğine koşut biçimde ortaya konması olanaklıdır. Bu çerçevede 
konu, “Devlet Biçimi ve Vatandaşlık”, “Hak ve Özgürlükler Rejimi”, “Hükü-
met Sistemi (Yasama-Yürütme)”, “İdare”, “Yargı”, “Anayasa ve Uluslararası 
Hukuk” ile “Anayasa ve Ekonomi Yönetimi” başlıkları altında incelenebilir.

1. DEVLET BİÇİMİ VE VATANDAŞLIK

Türkiye için en uygun devlet biçiminin üniter (tek yapılı) bir cumhuriyet 
olduğuna inanıyoruz. Bu çerçeve, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, 
yerel seviyede demokratik katılım ve etkin yönetim sağlanması ile zenginleş-
tirilebilir. Bu doğrultuda, şu hususlara öncelik verilmelidir:

Mevcut anayasa ile getirilen katı üniter devlet anlayışının yerinden yöne-
tim ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerin yetkilerinin ve özerkliğinin geniş-
letilmesi yolu ile esnetilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
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Seçimle gelen yerel yönetim makamlarının sadece yargı kararı ile görev-
den alınması mümkün olmalı ve yürütmenin mevcut anayasa ile tanınan bu 
alandaki yetkisi kaldırılmalıdır. 

Yerel yönetimlere kaynak dağılımında yaşanan eşitsizlik ve kayırmalara 
anayasal bir set çekilmelidir. Bunun için kaynak tahsisinde nüfus gibi objek-
tif faktörler dikkate alınarak eşitlik ilkesinin gözetilmesi bir anayasal prensip 
olarak getirilmelidir. 

Vatandaşlığın ne şekilde tanımlanacağı önemli bir başka tartışma konusu-
dur. 1961 ve 1982 Anayasalarındaki vatandaşlık tanımı, etnik ton taşıdığı ge-
rekçesi ile yoğun eleştiri konusu yapılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana subjektif millet tanımını be-
nimsemiş bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında vatan-
daşlar, etnik kimlik, mezhep ya da din gibi özelliklerine göre ayrılmadan bir 
bütün olarak milletin eşit haklara sahip bireyleri olarak kabul edilmişlerdir. 
Bireyin egemenlik sahası içinde yaşadığı devlete hukuki aidiyet bağını düzen-
leyen vatandaşlık, hukuki bir tanım olmakla beraber sosyolojik bir etkiye de 
sahiptir. Bu bakımdan toplumu kucaklayıcı bir başka formül tercih edilmesi 
devletin kuruluş felsefesine de aykırı düşmeyecektir. Etnisite, din, dil gibi un-
surlar temelindeki ayrımcılığı dışlayan bir vatandaşlık tanımı, bu farklı özel-
liklerin eşitliğinin ve korunmasının da güvencesi olacaktır.

2. HAK VE ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ

Hak ve özgürlükler sisteminden bahsederken öncelikle ele alınması gere-
ken meseleler, genel olarak anayasada özgürlüklerin temel felsefesinin doğru 
konumlandırılması, özgürlüklerin sınırlanmasında başvurulacak sebep, yön-
tem ve ölçütler ile bunlara ilişkin temel prensiplerdir. Bunların odak noktası 
ise özgürlükleri sınırlayıcı değil, koruyucu yaklaşımla ele alınması olmalıdır.

Özgürlüklerin temel felsefesinin doğru konumlandırılmasından kastedi-
len husus, özgürlük otorite dengesinin özgürlüklerden yana düzenlenmesidir. 
1982 Anayasasının en çok eleştirilen yönlerinden biri bu ilişkiyi devleti ko-
ruma amacıyla dar bir alana hapsetmiş olmasıdır. Bu konuların, özgürlüklerin 
bireye ait özel bir alanı devlet ve toplum karşısında koruma altına aldığı bilin-
ci içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni anayasanın farklı olabilmesi 
için, birey-devlet ilişkisi birey merkezli düzenlenmelidir. Bu konudaki temel 
ilke, özgürlüklerin kural, sınırlamanın ise hak ve özgürlüklerin barış içinde 
kullanılması amacını sağlamaya yönelik ve istisnaî olmasıdır. 
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Anayasa koyucunun bu alanda sınırsız bir düzenleme yetkisine sahip ol-
madığını da belirtmekte fayda vardır. Türkiye’nin taraf olduğu ve iç hukuka 
aktardığı uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile getirilen standardın altına 
inecek her düzenleme uluslararası yükümlülüklerin ihlali anlamına geleceğin-
den devleti sınırlamaktadır. Başta İHAS olmak üzere BM Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmeleri belli başlı temel haklara ilişkin ciddi ölçüler belirlemiş-
tir ve bunlar anayasa yapım sürecini de bağlamaktadır. 

Bu ölçüler daima insan haklarına dayanan demokratik toplum düzenini 
esas almaktadır. Dolayısı ile yeni anayasa insan haklarına dayanan demokra-
tik toplum düzenini getirmeyi ve korumayı amaçlayan bir anlayışla kaleme 
alınmak zorundadır. Devletin bir dünya görüşünü resmi ideoloji haline dö-
nüştürerek, bu ideolojinin doğruları ile sınırlanmış bir özgürlük alanı kurma-
sı, demokratik toplum düzeni ile asla bağdaşmayacaktır. Özgürlüklerin kul-
lanılması ya da sınırlandırılması bir ideolojiyi benimseme şartına bağlı ola-
rak anlaşılmamalıdır. Çoğulcu bir toplumun farklılıkların bir arada barındığı 
çok sesli bir toplum olduğu unutulmamalıdır. Özellikle azınlıkta kalan kişi ve 
grupların özgürlük alanının yalnızca devlete değil, çoğunluğa karşı da korun-
ması gerektiği kabul edilmelidir. 

Bu noktada özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi açısından, 1982 Anaya-
sasının 2001 değişikliklerinden sonraki hali yol gösterici olabilecek nitelikte-
dir. 13. maddedeki sınırlamanın sınırı olarak belirlenen ölçütlerden kanunilik, 
ancak özgürlüğün doğasından kaynaklanan sınırlı sayıda belirlenmiş sebeple 
sınırlamaya gidilebilmesi, öze dokunmama, ölçülülük, demokratik laik cum-
huriyetin gereklerine aykırı sınırlama getirememe gibi hususlar, kanun koyu-
cunun keyfi bir biçimde özgülük alanını daraltmasını engelleyen kurallardır. 
Bunlar yeni anayasada da korunmalıdır. 

Hakkın kötüye kullanılması ile ilgili Anayasanın 14. maddesinin birin-
ci fıkrası, diğer maddelere ek bir sınırlama düzenlemesi niteliği taşımakta-
dır. Yeni anayasada bu madde,  birinci fıkra çıkarılarak ve uluslararası sözleş-
melerde de öngörülen mücadeleci demokrasi anlayışını yansıtan ikinci fıkra-
ya “özgürlükçü demokrasinin yok edilmesi yasağı” eklenerek yeniden düzen-
lenmelidir. Böylece maddeye doğrudan özgürlük alanını hedef alan eylemle-
re karşı çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi koruyan bir işlev kazandırılmış 
olacaktır. 

Anayasanın özgülükler kataloğu ise teker teker elden geçirilmelidir. Ge-
nel sınırlama sebeplerinin 2001 yılında Anayasadan çıkarılmasından sonra bu 
alanda iki önemli sorun bulunmaktadır. Birincisi, çalışma ve hak arama öz-
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gürlüklerine ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi hiç sınırlama sebebi getiril-
memiş hak ve özgürlüklerin varlığıdır. Bu özgürlüklerin sınırlama sebepleri 
doğalarına, nesnel korunma alanlarına ve uluslararası standartlara uygun ola-
rak sınırlı şekilde anayasada belirtilmelidir. Böylece, bunların hangi sebepler-
le sınırlanabileceklerine ilişkin belirsizlikten kaynaklanan güvencesizlik gi-
derilmiş olacaktır.

Öte yandan düşünceyi yayma ve açıklama hürriyeti ile basın hürriyeti gibi 
bazı haklar da gereğinden fazla sınırlama sebebi ile kuşatılmıştır. Cumhuri-
yetin nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü gibi sınır-
lama sebepleri, özellikle bireysel düşünce özgürlüğünün ya da basın özgürlü-
ğünün sınırlaması bakımından, resmi ideolojinin susturma araçlarına dönüşe-
bilecektir. Yeni anayasa bunlardan arındırılmalı, demokrasinin temelini koru-
yan bu özgürlükler en geniş biçimde koruma altına alınmalıdır. Bu yapılırken, 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerinin formülle-
rinden ve başta İHAM olmak üzere yargı organlarının kararlarının yol göste-
riciliğinden yararlanılmalıdır.

Anayasamızın sorunlu bir diğer alanı da düşünceyi açıklama özgürlüğü-
nün özel bir görünümü olan ve 27. maddede düzenlenmiş bulunan “bilim ve 
sanat hürriyeti”dir. Bilim ve sanat hürriyetinin kullanılmasının ayrılmaz bir 
görünümü olan yayma eylemini, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilme-
sini engellemek amacıyla sınırlayan hüküm yeni anayasada yer almamalıdır. 
Bilim ve sanat herhangi bir “resmi ideoloji” algısıyla sınırlanmamalıdır. Dü-
şüncenin özgürlüğe en çok ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki yaratıcılığı resmi 
algılarla kayıt altına alma anlayışı hiçbir medeni ve özgür ülkede kabul gör-
memektedir. 

Bazı haklar bakımından ise hakların koruma alanına ilişkin hükümler 
modern dünyanın ve teknolojinin gelişimine uygun olarak yeniden düzenlen-
melidir. Bunlardan biri özel hayatın gizliliği hakkıdır. Bu hak kapsamında, 
özel hayatın mahremiyeti hakkının sınırlama sebepleri belirtilmeden yalnızca 
kişinin üstünün, özel kâğıtlarının ve eşyasının aranmasının ve bunlara el ko-
nulmasının hâkim kararı ile mümkün olabileceği düzenlenmiştir. Özel haya-
tın mahremiyeti hakkının kişinin evini, adını (kimliğini), cinsel hayatını (cin-
sel yönelimini ve cinsiyet kimliğini), tıbbi kayıtlarını, ses ve görüntü kayıtla-
rını da içeren pek çok yönü bulunmaktadır. Bu yönler bakımından güvencele-
ri içine alacak koruma alanı tesis edilmeli, hakkın doğasına uygun sınırlama 
sebepleri belirlenmelidir. Ayrıca arama ve el koyma ayrı ayrı düzenlenmeli, 
kişilere havaalanları, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda uygulanan güven-
lik aramalarına anayasal bir dayanak ve sınır getirilmelidir. 
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Mevcut Anayasanın sorunlu alanlarından bir diğeri ise din ve vicdan öz-
gürlüğünü düzenleyen 24. maddesidir. Bu madde ile “din kültürü ve ahlak öğ-
retimi” dersinin ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu olarak okutulma-
sı öngörülmüştür. Bu dersin Türkiye’deki biçiminin Sünni İslam anlayışının 
öğretilmesi olarak kendini gösterdiği ve diğer İslam anlayışlarına ve başka-
ca inançlara sahip olan yahut hiç inanca sahip olmayan ailelerin çocuklarının 
da zorunlu olarak bu dersi almak zorunda kaldıkları, bunun da İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesini ihlal etmekte olduğu İHAM kararlarında (Hasan ve Ey-
lem Zengin/Türkiye, 9.10.2007) tespit edilmiş bulunmaktadır. Anayasa koyu-
cu Türkiye devletinin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinden doğan yü-
kümlülüklerini yadsıyarak hareket edemeyeceği gibi, bu tip sorunlu alanlara 
çözüm üretmesi gereken bir konumdadır. Bu sebeple din dersleri zorunlu ol-
maktan çıkarılmalı, din eğitimi konusunda devletin yansız ve tarafsız konum-
da kalması sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede inanç özgürlüğü düzenlenirken başta İHAS olmak üzere 
Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri dikkate alınarak, evren-
sel normlara uygun bir düzenleme getirilmelidir. Bu özgürlüğün sınırlama se-
bepleri ve norm alanı tüm inançları koruyacak şekilde düzenlenirken; bir yan-
dan devletin herhangi bir inanç sistemini telkin etme ya da dayatma konu-
munda olamayacağı, tüm inançlara karşı yansız durma yükümlülüğü belir-
tilmeli, öte yandan da bu özgürlüğün sınırlanması bakımından istismar yasa-
ğı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, burada mevcut anayasanın kazanımlarının 
korunması gerektiği de hatırlanmalıdır. Bu kazanımların başında da hiç kim-
senin inancını açıklamaya zorlanamaması ve bundan dolayı suçlanıp kınana-
maması gelmektedir. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer hak da kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkıdır. Bu hak, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi doğrultusunda yeniden ele 
alınmalı, bu hakkın geniş manada koruması altında bulunan güvencelerin ki-
mileri açıkça anayasaya yazılmalıdır. Bahsedilen güvencelerin adil yargılan-
ma hakkı ile ceza hukukuna ilişkin güvencelerle birlikte düşünülmesi gerekli-
dir. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Tutuklama hukuki ve gerekli olmadığı sürece tutuksuz yargılanma bir 
haktır”.

“Kişilerin haklarında yürütülen soruşturmaların makul bir sürede yargı-
lanma aşamasına geçirilmesi ya da sonlandırılması (makul sürede yargılama-
ya başlanmasını isteme) ve hukuki ve gerekli olmadığı müddetçe belirtilen sü-
rede serbest bırakılmaları hakkı vardır”. 
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Aynı şekilde kişilerin adil yargılanma hakkı kapsamında “makul süre 
içinde yargılamanın sonuçlandırılmasını isteme hakkı” da vardır. 

Kovuşturma- soruşturma aşamasında kişi özgürlüğünü sınırlamak için 
dayanılacak kanun hükümleri yeter derecede açık ve öngörülebilir olmalıdır. 

“Tutuklamada yargıçların kişiyi şahsen dinlemesi, doğrudan kişi ile ilgi-
li bulunan tutuklama lehinde ve aleyhindeki sebepleri tartması, kararını huku-
ki ölçütlere dayandırarak somutlaştırması bu haklar kapsamında bir gerekli-
lik” olarak belirtilmelidir. 

Yargıçların tutuklama ya da salıvermeye yetkili olması gereklidir. Otoma-
tik olarak yargıçları tutuklama kararı almaya zorlayan yasal hükümler İHAS 
md. 5.(3) hükmünü ihlal etmektedir. (bkz: S.B.C (Caballero) Birleşik Krallık 
no. 39360/98) “Atılı suçun ciddiyeti tek başına özgürlükten yoksun kalmayı 
geçerli hale getiremez” hükmü, kişi özgürlüğünü düzenleyen maddeye eklen-
melidir (Ilijkov Bulgaristan, no. 33977/96). 

Kişi özgürlüğünü sınırlayan kararlara itiraz hakkı olmalıdır. Bahsedilen 
kararların matbu yasal ifadeler olmadan ve kişiye özel sebeplere dayanılarak 
alınması gereklidir. Bu gerekçeler ortadan kalktıkça kişiye bu kararların kal-
dırılmasını isteme hakkı da tanınmalıdır.

Tüm bu aşamalarda “özgürlüğü sınırlanan kişilerin etkili biçimde avukat-
larıyla iletişim içinde olmaları savunma hakkının doğal bir uzantısıdır”. 

Hatta kişinin suça karışmış olduğunu gösteren makul şüphenin tek ba-
şına varlığı tutukluluğun devamı için yeterli değildir (Letellier v. France no. 
12369/86). Tutukluluğun dayanağını oluşturan sebepler geçerli ve yeterli ol-
malıdır. Yargıçlar kişi özgürlüğünü kısıtlayan kararları alırken ya da inceler-
ken özel bir özen göstermelidir.

Anayasadaki ceza hukukuna ilişkin kimi hükümlerde yapılabilecek di-
ğer düzenlemelere gelince, bunlar, 1982 Anayasasının sistematiğine ve mad-
de numaralarına bağlı kalınarak şöyle belirtilebilir:

19. maddenin 5. fıkrasındaki “ toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çı-
karılıncaya kadar” ibaresi kaldırılmalıdır. 

38. maddenin 7. fıkrasındaki “kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgu-
lar” ibaresi, “hukuka aykırı olarak elde edilmiş bulgular” şeklinde değiştiril-
melidir.

38. maddenin 10 fıkrasının 2.cümlesindeki “silahlı kuvvetlerin iç düze-
ni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir” şeklindeki ibare kal-
dırılmalıdır.  
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38. maddeye, “kişi özgürlüğünü sınırlandıran ceza ve tedbirler insan hay-
siyetine uygun koşullarda yerine getirilir” şeklinde bir fıkra eklenmelidir.

Oy kullanma hakkı bakımından tüm dünyada hükümlülerin tamamının bu 
haktan faydalanması yönünde bir eğilim mevcuttur.  Bu doğrultuda, 67. mad-
denin 5. fıkrasındaki “taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz ku-
rumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar” biçimindeki düzenleme 
kaldırılmalıdır. 

137. maddenin son fıkrasındaki “askeri hizmetlerin görülmesi ve acele 
hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösteri-
len istisnalar saklıdır” hükmü kaldırılmalıdır.

Bunların haricinde mevcut anayasanın bir kazanımı olan, yasalar ile te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler çatışınca sözleşme 
hükümlerinin geçerli olacağına dair Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkra-
sına eklenen düzenleme korunmalı; ancak “temel hak ve hürriyetlere ilişkin 
uluslararası sözleşme” ifadesi yerine “insan haklarını düzenleyen sözleşme-
ler” ifadesi tercih edilmelidir. Bu şekilde ulusalüstü insan hakları standartları-
nı daha geniş düzlemde uygulamak mümkün olacaktır.

Mevcut anayasa, sendikal haklar da dahil sosyal hakları önemsemeyen 
bir anlayışla düzenlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu alanda sosyal bir dev-
let olma özelliğine yaraşır yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Sosyal 
haklar, Cumhuriyetin temel niteliklerinden kabul edilen sosyal devlet ilkesi-
nin hayata geçirilmesine hizmet eden hukuki araçlar olarak görülmeli ve güç-
lendirilmelidir. Bu haklar bireyin özgürleşmesinde, insan haysiyetine yaraşır 
bir yaşama kavuşmasında en önemli araçlardandır. 

İnsan haklarını ortaya çıkışı ve koruduğu değerler bakımından üç kuşak 
halinde gruplandırmak mümkündür. Birinci kuşakta medeni ve siyasal haklar, 
ikinci kuşakta sendikal ve sosyal haklar, üçüncü kuşakta ise dayanışma hakla-
rı yer almaktadır. Her bir kuşak Fransız devriminin ortaya attığı üç idealle ör-
tüşmektedir: “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”. Medeni ve siyasal haklar öz-
gürlükle, sendikal ve sosyal haklar eşitlikle, dayanışma hakları da kardeşlik 
idealiyle özdeşleşmektedir.

Hak ve özgürlüklerin gruplara ayrılmasında kişinin hakları, sosyal ve 
ekonomik haklar ile siyasal haklar ayrımı muhafaza edilmelidir. Bu gruplara 
giren tüm anayasal hakların yalnızca yasa ile sınırlanabileceği kabul edilmeli; 
ayrıca yapılacak her türlü düzenlemenin, olağanüstü haller dâhil, yargı dene-
timine açık olduğu öngörülmelidir. 
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Üçüncü kuşak haklar (dayanışma hakları) sosyal haklardan farklı bir grup 
hakkı ifade etmekte ve artan oranda ulusal anayasalarda yerini almaktadır. Bu 
haklar önce uluslararası belgelerde göze çarpan “barış, sağlıklı çevre, gelişme, 
insanlığın ortak kültürel varlıklarının korunması” gibi haklardır. Mevcut anaya-
samızda bu haklardan bazıları sistematik olmayan bir biçimde yer almakla be-
raber çoğunlukla yetersiz bir koruma alanına sahiptirler. Bizim mevcut sistema-
tiğimiz ilk iki kuşak hakkı içine alır şekilde olup, bunlardan sosyal ve ekonomik 
haklar bölümünün içinde kimi dayanışma haklarına rastlanmaktadır.

Söz konusu haklardan özellikle çevre hakkı bakımından İHAM içtihadı 
çerçevesinde yeni bir  düzenleme getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Çev-
re hakkının yaşama hakkı, özel hayatın korunması gibi temel birçok anayasal 
hakla ayrılmaz bir bağı da mevcuttur.  Türkiye’nin çevresel konulardaki yeter-
sizliklerinin İHAM nezdinde yaşama hakkının ihlaline Öner Yıldız (Ümrani-
ye Çöplüğü faciası) kararı ve özel hayatın masuniyeti hakkının ihlaline [(Taş-
kın ve diğerleri kararı) Bergama’da siyanürlü altın arayan Eurogold madenci-
lik şirketinin toprağı ve suyu kirleterek kişilerin özel hayat alanlarını yaşan-
maz hale getirmesi] sebebiyet verdiği de hatırlanmalıdır. Çevre hakkının kuv-
vetli bir hak olarak anayasada düzenlenmesi, Türkiye’nin bu kararlarda belir-
tilen türden ihlalleri bir daha yaşamamasına önemli katkı sağlayacaktır.

Yeni anayasada, modern dünyanın ve teknolojinin gelişimine paralel ola-
rak, kimi yeni haklara da yer verilmesi gerekmektedir. Bunların başında “in-
ternete erişim hakkı” gelmektedir. Bu çerçevede, vatandaşların bu hakkı adil 
ve özgür olarak kullanması için devletin gerekli önlemleri alması yükümlüğü 
anayasada öngörülmelidir. 

3. HÜKÜMET SİSTEMİ (YASAMA-YÜRÜTME)

Hükümet sistemleri üç temel aşamada yasama ve yürütme organlarının 
karşılıklı konumunu şekillendirmektedir: yasama-yürütme üyelerinin seçilme 
usulleri,  görevden gitme usulleri,  anayasal ve siyasal yetkileri. Bu çerçevede 
konuyu “Hükümet Sistemi Sorunu” (A), “Yürütmeye İlişkin Sorunlar” (B) ve 
“Yasamaya İlişkin Bazı Öneriler” (C) başlıkları altında ele almakta yarar vardır.

A. HÜKÜMET SİSTEMİ SORUNU 

Yasama ve yürütme organlarının oluşumunda ayrı ayrı seçimler yapılması, 
birbirlerini görevden alamamaları ve yetkilerini kullanırken fonksiyonel ayrı-
lık ilkesi ile çalışmaları, başkanlık sisteminin temel özellikleridir. Bu üç özellik 
başkanlık sistemini esaslı biçimde parlamenter sistemden ayırmaktadır. 
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Parlamenter sistem ise genellikle tekil bir demokratik meşruiyet şeması 
üzerine oturmaktadır. Demokratik olarak seçilen parlamento içinden bu par-
lamentoya karşı siyasi sorumluluğu bulunan bir bakanlar kurulu çıkmaktadır. 
Başbakanın atanma biçimi, hükümetlerin kuruluşta güvenoyuna ihtiyaç duy-
ması, güvensizlik oyunun kolektif (birlikte) olması yahut yalnızca yeni baş-
bakanın seçilmesine bağlı olarak ortaya çıkabilmesi, bireysel siyasi sorum-
luluğun bakanlar için kabul edilip edilmemesi gibi hususlar parlamenter sis-
temlerde ülkelerin siyasi özelikleri çerçevesinde değişkenlik gösterebilmek-
tedir. Ancak, en basit şekilde tekil ayırıcı ve ortak bir öğe ile parlamenter sis-
temi nitelemek gerekirse, bu sistemde hükümet parlamento tarafından düşü-
rülebilmektedir.

Bu iki sistem arasında karma (melez) özellikler gösteren bir diğer sistem 
ise yarı başkanlık sistemidir. Bu sistemde de parlamentoya karşı siyasi sorum-
luluğu bulunan bakanlar kurulu yanında, yürütme içinde siyasi güç ve yetki 
kullanabilen seçilmiş bir cumhurbaşkanı da bulunmaktadır.

Bu sistemler içerisinde başkanlık sistemi, katı bir kuvvetler ayrılığı sergi-
ler. Başkanlar birlikte çalışamadıkları meclislerin erken seçime gitmesini sağ-
layamadıkları gibi, artık toplumsal desteği bulunmayan bir başkanın da yasa-
ma tarafından düşürülmesi söz konusu olamamaktadır. Esneklikten yoksun bu 
yapı, hâkim siyasi çoğunlukların elinde toplumdaki diğer tüm kesimlerin kes-
kin biçimde iktidardan dışlamasına yol açmakta; yasama-yürütme ayrı ellerde 
olduğunda da sistem tıkanmaları oluşmaktadır. Bu nedenle, başkanlık sistemi 
her durumda daha baştan ciddi sorunlara gebedir. 

Tıkanma halleri ABD dâhil tüm başkanlık sistemlerinde sıklıkla ortaya 
çıkan bir sorundur. ABD bunu kendine özgü siyasal özellikleri ile kısmen aşa-
bilirken, Latin Amerika gibi diğer örneklerde tıkanmalar demokrasi dışı yön-
temleri beraberinde getirmektedir. 

Başkanlık sisteminde nispi temsil sistemi siyasal bölünmeleri ve farklı-
lıkları parlamentoya bir ölçüde yansıtabilmekteyse de mevcut farklılıklar yü-
rütmenin oluşumuna yansıyamamaktadır. Bu tarz siyasal yapılarda başkanlar 
parlamenter azınlık hükümetlerininkine benzer konumda kalmaktadır. Oysa 
heterojen özellik gösteren toplumlarda iktidarın geniş düzeyde paylaşılma-
sı siyasal istikrar için zorunludur. Siyasal istikrar, hükümet istikrarından fark-
lı olarak geniş biçimde tatmin olmuş toplumsal grupların varlığını gerektir-
mektedir. Başkanlık sisteminde yürütmenin yapısı bunu baştan neredeyse 
imkânsızlaştırmaktadır. 
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ABD gibi iktidarın ideolojik farklılıkları olmayan iki ana grup arasın-
da gidip gelmediği, kısmî bir sayısal çoğunluğun yanında ciddi toplumsal, sı-
nıfsal fark ve bölünmelerin olduğu toplumlarda parlamenter sistem, iktida-
rın paylaşımına imkân sağlayan esnek yapısı ile istikrara hizmet etmektedir.

Başkanlık sisteminde yürütme organı tek kişinin etrafında dönmektedir. 
Başkan hangi sekreterini (bakanını) görmek istiyorsa çağırıp isteklerini bil-
dirmektedir. Oysa parlamenter sistemde yürütme yetkileri kolektif kullanıl-
makta, kabine toplantılarına tüm bakanlar katılmaktadır. Parlamenter sistemin 
hangi tipi söz konusu olursa olsun, bakanların anayasal ve siyasal konumla-
rı başkanın sekreterlerininkinden güçlüdür. Yürütme içinde kolektif yönetim, 
tek adam yönetimine nazaran hem daha demokratik hem de daha akılcıdır.

Parlamenter sistemlerin esnek yapısı, fesih, erken seçim gibi demokratik 
yollarla krizleri aşma formüllerinin varlığı ve istikrarı demokratik katılımla 
beraber besleyecek formüllere çok daha açık oluşları, bunlara başkanlık sis-
temleri karşısında daha üstün bir konum sağlamaktadır.

 Öte yandan, parlamenter sistemlerin bir dezavantajı olarak ortaya atılan 
koalisyon hükümetleri, hükümet istikrarsızlığı gibi sorunlar aslında hükümet 
sistemi ile ilgili olmayıp; bölünmüş siyasi parti yapısından kaynaklanmakta-
dır. Üçten fazla etkin siyasi partiye sahip çok partili siyasal sistemler, bu yapı-
larının gereği olarak bölünmeyi parlamentoya taşıdıklarında, içlerinden biri-
nin tek başına hükümet olamaması gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durum 
özellikle mevcut bölünmüş yapıyı manipüle etmeden parlamentoya yansıtan 
nispi temsil sistemleriyle birlikte koalisyonlara neden olur. Ancak, hiç unu-
tulmamalıdır ki, hangi hükümet sistemi benimsenirse benimsensin, özellikle 
coğrafi olarak bölünmüşlük parlamentoya yansıyacaktır. Zorlayıcı bir etki ya-
ratmak için  demokratik temsilde zafiyet yaratma pahasına çoğunluk sistem-
leri benimsendiğinde bile durum değişmeyebilir. Bu tip yapılar taşıyan baş-
kanlık sistemlerinin hayatta kalabilmesi ya da başkanların icraat yapabilme-
si, kimi Latin Amerika ülkelerinde rastlandığı gibi parlamenter sisteme naza-
ran çok ciddi zorluklar yaratır. Yani doğal olarak iki partili homojen yapı ser-
gilemeyen toplumlar için başkanlık sistemi koalisyon tehlikesini ortadan kal-
dırmayacak, türünü değiştirecek, yaşamasını daha da zorlaştıracaktır. Kaldı 
ki, parlamenter sistemde “kurucu güvensizlik oyu” yoluyla koalisyon hükü-
metlerini güçlendirmek ve hükümet istikrarsızlığını azaltmak da mümkündür. 

Başkanlık sisteminde, başkanın icraatlarını kolaylaştıracak bir uzlaşma 
zemininin yaratılmasındaki güçlük, başkanları, anayasa eliyle ciddi yasama 
yetkilerine sahip olma gayretine sokmaktadır. Nitekim, Latin Amerika’nın 
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Brezilya, Arjantin gibi birçok ülkesinde başkanlar anayasal krizlerde daha da 
artan yasa gücünde kararname yetkilerine sahip kılınmıştır. Böylece sonuç-
ta, hem yasama hem de yürütme yetkilerine tek başına sahip olan kişiler orta-
ya çıkmaktadır.

Meclislerin bu denli geri plana itildiği bir yapı, demokrasi için de elveriş-
li değildir. Nitekim,  anayasal ve siyasal kontrol ve denge mekanizmaları za-
yıf ülkelerde bu hal çok çabuk biçimde kontrolsüz, keyfi, hukuk dışı yönetim-
lere dönüşebilmektedir. 

Bu bakımdan parlamenter sistem ülkemiz için yalnızca en uygun sistem 
olmakla kalmamakta, ayrıca siyasi birikimimize uygun olan tek sistem olarak 
da görünmektedir.

B. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN SORUNLAR

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi esasen yarı başkanlık sis-
temlerine özgü olup, bu özelliğe sahip olarak parlamenter kalabilen ülkeler 
nadiren karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, parlamenter sistem için en uygun 
yöntem cumhurbaşkanlarının parlamento tarafından yahut karma özellikler 
gösteren temsil kabiliyetine sahip meclisler tarafından seçilmesidir. Ayrıca, 
parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanlarının tarafsız konumu dikkate alın-
dığında, parlamento tarafından yapılacak seçimlerde, 2/3 ya da 3/5 gibi nite-
likli bir çoğunluk aranması da büyük önem taşımaktadır.

Parlamenter sistemin başarıyla işleyişinde Cumhurbaşkanının tarafsız ko-
numu hayati öneme sahiptir. Bu noktada, Cumhurbaşkanının görev başınday-
kenki tarafsız konumu kadar, seçiminden önceki tarafsız görünümü de önem-
lidir. Önceki tarafsız görünüm, görev başındaki tarafsızlığının da teminatı ola-
caktır. Yeni anayasada Cumhurbaşkanına dünü ve bugünü ile tarafsız görü-
nüm ve tutum sergileyeceği bir konum öngörülmelidir. 

Ülkemizde 2007 referandumu ile cumhurbaşkanının halk tarafından se-
çilmesi yöntemi kabul görmüştür. Bu kabulden geri dönüş olmaması duru-
munda sistemin bugünkü tıkanmalara eğilimli halden kurtarılması gerekmek-
tedir. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanının yetkilerinin alanı daraltılmalı, tek 
başına hiçbir yürütme işlemi yapamamalıdır. Siyasal sorumluluk gerektiren 
özerk kurumlara ve yargıya ilişkin bu yetkiler, söz konusu kurumların yapı-
sıyla bağdaşır biçimde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca Cumhurbaşkanının 
kişisel suçlarından ve vatana ihanet suçundan kaynaklanan cezai sorumlulu-
ğu açıkça düzenlenmelidir.
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Bu noktada halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı ile parlamento ço-
ğunluğu arasında ileride yaşanabilecek çatışmaları çözücü bir formül olarak, 
yasama meclisinin nitelikli çoğunlukla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yenile-
yebilmesi kabul edilmelidir. Söz konusu Cumhurbaşkanının seçimlerden ba-
şarıyla çıkması halinde ise yasama meclisi seçimlerinin derhal yenilenmesi 
kabul edilmelidir.

C. YASAMAYA İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER

Hükümet sistemi ile yürütmede olduğu gibi, yasamanın yapılanması ve 
işlevi bakımından da öncelikle Türkiye’nin yüz yıllık kazanım ve deneyimle-
rinden yararlanılmalıdır. Bu doğrultuda, yasamaya ilişkin olarak mevcut sis-
temdeki sorun yaratmayan kurum ve kurallar korunmalı, yeni anayasada so-
runlu konular ele alınarak bunlara çözüm üreten düzenlemeler öngörülmeli-
dir. Bu çerçevede yasamanın yapısı ve işleyişiyle ilgili olarak öncelikle dikka-
te alınması gereken hususlar şöyle sıralanabilir:

Dünyadaki uygulamalarına ve Türkiye deneyimine baktığımızda, parla-
mentoların tek ya da çift meclisli olmaları parlamenter sistemin işleyişi bakı-
mından öncelikli önem taşımamaktadır. Her ne kadar çift meclisli yapılanma-
nın daha iyi yasa yapmak ve özellikle birinci meclisin olası despotizmini fren-
lemek gibi önemli yararları bulunmakta ise de, demokrasi ve uzlaşma kültü-
rü yerleşmemiş gelişmekte olan ülkelerde yasama sürecini ağırlaştırması ve 
özellikle de yasa çıkarmada zaman maliyetini artırması gibi günümüz tekno-
loji döneminde hiç de küçümsenemeyecek sakıncaları da vardır. İkinci mec-
lislerin olası despotizmi önleyici işlevini etkin anayasa yargısının da karşıla-
yabileceği dikkate alındığında, iki meclisli yapılanmanın 1961 Anayasası dö-
nemindeki başarısız uygulaması da göz önünde tutularak, yeni anayasada par-
lamentoyu tek meclisli yapılandırma tercihi daha uygun olabilir.

Uygulamada hemen her seçim döneminde gündeme gelen sorunlardan 
biri, milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkindir. Bu sorunu aşmanın yolu, 
Anayasanın 76. maddesindeki suç ve cezaların kapsamını daraltmak ve seçil-
me yeterliliğine ilişkin süresiz olarak öngörülmüş olan kısıtlamayı söz konusu 
suç ve cezaların nitelik ve ağırlığıyla orantılı sürelerle sınırlamaktır.

Türkiye’de seçim süreçlerinde en fazla gündeme gelen ve tartışılan ku-
rumlardan biri de seçimlerin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu olan 
Yüksek Seçim Kuruludur (YSK). Avrupa’daki genel uygulamaya bakıldı-
ğında seçimlerin yönetim ve denetiminin birbirinden ayrılarak, yönetiminin 
merkezî yönetim ve yerel yönetimler arasında paylaştırıldığı, denetiminin ise 
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yargı yerlerine bırakıldığı gözlenmektedir. 1961 Anayasasıyla seçimlerin yö-
netim ve denetiminin birleştirilip yargı organlarına bırakılarak, YSK çatısı al-
tında toplanması, Türkiye’ye has özgün bir model oluşturmuştur. Zaman za-
man tartışma yaratan kararlarına rağmen, Avrupa’dakine benzer dağınık bir 
yapılanma yerine, Türkiye’ye özgü YSK türü mevcut yapılanmanın sürdürül-
mesinde yarar vardır. Bununla birlikte, mevcut yapının daha işlevsel olması, 
hukuk devleti ilkesine daha uygun hale getirilmesi ve kararları üzerindeki tar-
tışmanın azaltılması bakımından, YSK’nın daireler ve genel kurul biçimin-
de yapılandırılması; daire kararlarına karşı, İHAS md. 13 ve İHAM kararla-
rı doğrultusunda etkin başvuru yolunun gereklerini karşılayacak biçimde, ge-
nel kurula itiraz yolunun açılması yerinde olacaktır. Keza, YSK’ya yeni ana-
yasada “Yargı” başlıklı bölümde yer verilmesi de bu kurumun işlevine daha 
uygun olacaktır.

Temiz siyasetin ve hesap verebilirliğin demokrasiye ve parlamentoya iti-
bar kazandıracak en önemli unsurlardan biri olduğu kuşkusuzdur. Türkiye’de 
yasama dokunulmazlığı ve meclis soruşturması kurumlarının bunu engelle-
diği hususunda neredeyse mutabakat vardır. Bu nedenle, yeni anayasada bu 
kurumların hem işlevlerini yerine getirmelerini sağlayacak hem de hesap ve-
rebilirliği engellemeyecek biçimde yeniden düzenlenmeleri elzemdir. Yasa-
ma dokunulmazlığının amacı, milletvekilinin mecliste fizikî varlığını sağla-
mak olduğuna göre, Anayasanın 83. maddesindeki bu işleve yönelik “gözal-
tına alınamaz, tutuklanamaz ve hapsedilemez” biçimindeki güvencelerin ko-
runması; bu işlevin dışında kalan “sorgulanamaz ve yargılanamaz” biçimin-
deki kovuşturma engellerinin ise yeni düzenlemede kaldırılması en uygun çö-
züm olacaktır.

Bakanların görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı yargı önünde 
hesap vermelerini sağlama amacıyla öngörülmüş olan meclis soruşturması 
(impeachment) kurumu, Türkiye’deki uygulamada görev başındaki bakanlar 
bakımından işlevsel olamamıştır. Daha çok eski bakanlar hakkında uygulanan 
bu kurum, zaman aşımına uğrama ve/veya delillerin etkisini kaybetmesi gibi 
nedenlerle etkin sonuç vermemiştir. Temiz siyasetin hakim olabilmesi bakı-
mından, meclis soruşturmasının da işlevselliğini sağlayacak biçimde yeniden 
düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu noktada, ilk akla gelen çözüm, Meclisin ilgili 
bakanı Yüce Divana sevk ya da sevk etmeme kararının, itiraz yoluyla Anaya-
sa Mahkemesince denetlenmesi olabilir. Bir diğer çözüm de meclis soruştur-
masını yapacak olan komisyon görevinin bir yargı yerine (Yargıtayın bir dai-
resi gibi) bırakılmasıdır. Böylece, Meclis Yüce Divana sevk konusundaki ka-



378 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                               

rarını verirken yargısal bir makamın hukukî değerlendirmesini de dikkate al-
mak durumunda kalacak ve bu da Meclisin siyasî yönde karar vermemesi ba-
kımından bir baskı unsuru oluşturacaktır.

4. İDARE

“İdare”yi, organik olarak “İdarî Kurum ve Kuruluşlar” (A) işlevsel olarak 
“İdarenin İşlemleri” (B) ve ayrıca “İdarenin Yargısal Denetimi” (C) başlıkları 
altında ele alarak, bunlara ilişkin öne çıkan sorunları incelemekte yarar vardır.

A. İDARÎ KURUM VE KURULUŞLAR

Yeni anayasada idarenin yapılanması hususunda öne çıkan başlıklar ola-
rak sırasıyla; Kamu Denetçiliği Kurumu (1), mahalli idareler (2), üniversite-
ler ve Yükseköğretim Kurulu (3), Diyanet İşleri Başkanlığı (4) ve Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (5) ile ilgili anayasal düzenlemelere yönelik öneriler 
sunulabilir.

1. Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2010 Anayasa değişiklikleriyle, Anayasa’nın 
dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesinin başlığının değiştirilmesi ve mad-
deye dört fıkra eklenmesi suretiyle getirilmiştir. 

Bu düzenlemede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olarak gö-
rev yapan Kamu Denetçiliği Kurumunun yetkileri “idarenin işleyişiyle ilgi-
li şikâyetleri incelemek” olarak belirtilmiş; kurumun kuruluşu, görevi, çalış-
ması, inceleme sonucunda yapacağı işlemler konusundaki düzenlemelerin ka-
nunla yapılacağı öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olan 
bu Kurumun işleyişinin Anayasa’nın yargı yetkisinin Türk Milleti adına ba-
ğımsız mahkemelerce kullanılacağını öngören 9. maddesine ve kuvvetler ay-
rılığı ilkesine uygunluğunun anayasal düzeyde güvence altına alınması gerek-
mektedir. Böyle bir güvence, Anayasaya söz konusu kurumun yaptığı incele-
meler sonucunda alacağı kararların kesin ve zorlayıcı nitelikte olamayacağı 
yönünde bir hüküm konulması yoluyla sağlanabilir.

Diğer bir husus da Kamu Başdenetçisinin seçimine ilişkindir. Kamu Baş-
denetçisinin seçiminde mutlak olarak nitelikli çoğunluk aranması, bu kişinin 
“idare ile vatandaş arasında tarafsız bir arabulucu” niteliğine uygun bir çözüm 
olacaktır. Farklı görüşlerin uzlaşması zorunluluğunu doğuran nitelikli çoğun-
luk, Kamu Başdenetçisinin belli bir siyasi görüşün temsilcisi olarak algılan-
ması riskini en aza indirecektir. 
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2. Mahalli İdareler

Mahalli idarelerin üniter (tek yapılı) devlet yapısı bozulmadan idari 
özerkliğin artırılması ve Türkiye’nin de imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartına uygun biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ma-
halli idarelerin yetkileri genişletilmeli, anayasal güvence altına alınmalı ve 
kanunla mahalli idarelerin yetkilerini büyük ölçüde merkezi idareye geçiren 
düzenlemeler yapılabilmesi ihtimalinin önüne geçilmelidir. 

Mahalli idarelerin karar organlarının seçimle işbaşına geleceği şeklinde-
ki mevcut anayasal düzenleme genel karar organlarının seçimle iş başına ge-
leceği şeklinde değiştirilmeli; belediye encümeninde yer alan atanmış üyele-
rin anayasaya aykırı görünen konumlarına son verilmelidir. 

Mahalli idarelere ilişkin olarak öngörülen idari vesayet yetkisi, diğer 
kamu tüzel kişileri bakımından bu yetkinin öngörülemeyeceği izlenimini do-
ğurmaktadır. Böyle bir yorumu ortadan kaldırmak bakımından, idari vesayet 
yetkisinin Anayasa’nın idarenin bütünlüğünü düzenleyen şimdiki 123. mad-
desinin muadili olacak maddede öngörülmesi gerekmektedir. 

3. Üniversiteler ve Yükseköğretim Kurulu

Üniversitelerin bilimsel özerkliğinin, idari ve mali özerklik olmaksızın 
gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması gerçeği karşısında, Anayasa ile üni-
versitelere idari, mali ve bilimsel özerklik tanınmalıdır. Buna uygun olarak 
Üniversitelerin kendi organlarını kendilerinin belirleyeceği bir sistem öngö-
rülmelidir. Yükseköğretim Kurulu üniversite özerkliğini sınırlandırıcı değil, 
aksine bunu güvence altına alan ve üniversiteler arasında koordinasyonu sağ-
layan bir kurul haline getirilmelidir. 

4. Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı yalnızca belli bir dinin belli bir mezhebinin 
mensuplarına hizmet eden bir kuruluş olmaktan çıkarılmalı, farklı inanç grup-
larının istekleri de göz önüne alınarak, inanç çoğulculuğunu güvence altına 
alacak şekilde, devletin bu alandaki kamu hizmetini yansız ve tarafsız olarak 
eşit biçimde yerine getirmesini sağlayıcı anayasal güvencelerle yeniden yapı-
landırılmalıdır.  

5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Mevcut düzenlemeye göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun üyele-
ri siyasi parti gruplarının gösterdiği adaylar arasından seçilmekte; bu durum 



380 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2011/2                               

haklı olarak seçilen kişilerin aday gösterildikleri partinin taraftarı oldukları iz-
lenimini doğurmaktadır. Yeni anayasada bu yöntem tercih edilecekse, kamu 
hizmetinin tarafsızlığı ilkesini zedeleyen bu seçim usulünün gözden geçirile-
rek bu kuşkuyu giderecek şekilde yeniden düzenlenmesinin yanında; bu kuru-
mun, bu alanda örgütlü meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşla-
rı ve akademik kurumların da temsil edildiği, idari ve mali açıdan bağımsız ve 
özerk bir şekilde yapılandırılması; faaliyetlerini şeffaf bir şekilde icra etmesi 
ve denetlenmesi öngörülmelidir.

B. İDARENİN İŞLEMLERİ

Yeni anayasada idarenin işlemleri bakımından öncelikle iki hususa dikkat 
çekmek gerekir: birel işlemler (1) ve düzenleyici işlemler (2). 

1. Birel İşlemlerde Hak Arama Hürriyetinin Korunması 

Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması” başlıklı 40. mad-
desine 2001 Anayasa değişiklikleriyle eklenen ikinci fıkra ile, devlete işlem-
lerinde kanun yollarını, başvuru mercileri ve sürelerini belirtme zorunluluğu 
getirilmiştir. Gittikçe karmaşıklaşan ve hukukçuların bile uygulamasında ha-
taya düşebildiği usul kuralları dolayısıyla vatandaşların hak kayıplarına uğra-
masını engellemeye yönelik bu düzenleme beklenen sonuçları doğurmamış-
tır. Devletin söz konusu anayasal yükümlülüğe uymaması halinde uygulana-
cak yaptırımı öngören anayasal veya yasal bir düzenleme bulunmaması, yar-
gı mercilerinin çekingen kalmasına ve söz konusu düzenlemeye aykırılık ha-
linde idari yargıda genel dava açma süresi olan 60 günün uygulanması gibi 
düzenlemenin amacına aykırı bir sonuca varmasına yol açmıştır. Bu nedenle, 
Devletin başvuru yollarını ve sürelerini göstermediği işlemlerde başvuru yol-
ları ve süreler bakımından yapılan usul hatalarının hak kaybına yol açmaya-
cağı yönünde açık bir düzenlemenin yeni anayasada yer alması, 2001 değişik-
likleriyle atılmış olan adımın tamamlanmasını sağlayacaktır. 

2. Yürütmenin Genel Düzenleyici İşlemlerin Yapılış Usullerinin 
 Düzenlenmesi 

Anayasa 115. ve 124. maddeleriyle, genel düzenleyici işlem olarak Ba-
kanlar Kurulu’nun tüzük; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin 
yönetmelik çıkarmasını öngörmüştür. Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin de 
buna imkan veren içtihadıyla uygulamada Bakanlar Kurulu’nun sıklıkla yö-
netmelik, nadiren tüzük çıkardığı görülmektedir. Bakanlar Kurulu bakımın-
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dan iki genel düzenleyici işlem türü arasındaki en önemli fark tüzükler bakı-
mından Danıştay incelemesinin zorunlu bulunması, yönetmelikler bakımın-
dan böyle bir usulün öngörülmemiş olmasıdır. 

Bir genel düzenleyici işlem çıkarılmadan önce Danıştay görüşünün alın-
ması, buna göre gerekirse değişikliğe gidilmesi, o işlemin yürürlüğe girdikten 
sonra hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edilmesi ihtimalini, dolayısıyla iptal 
kararının hukuki güvenlik bakımından doğuracağı sakıncaları azaltmaktadır. 

Bu nedenledir ki, idarenin genel düzenleyici işlemler tesis etmeden önce 
Danıştay incelemesine başvurmasını öngören, ancak bunu belli bir önem arz 
eden genel düzenleyici işlemlerle sınırlayan bir düzenleme getirilmesi hem 
sonradan ortaya çıkan ve işlemin iptaline yol açan hukuka aykırılıkların en-
gellenmesi hem de Danıştayın idari dairesinin iş yükünün ölçüsüz şekilde art-
maması bakımından uygun bir çözüm olacaktır. Buna göre, Bakanlar Kurulu 
yönetmeliklerinin de Danıştay incelemesinden geçirilmesi usulünün öngörül-
mesi makul bir düzenleme olarak görülmektedir. 

C. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ

Yeni Anayasada idarenin yargısal denetimine ilişkin olarak; idari yargı 
düzeninin güvenceye kavuşturulması (1), idari yargı denetimine ilişkin sınır-
landırmaların kaldırılması (2) ve yürütmenin durdurulmasının koşullarının 
yumuşatılması (3) başlıkları öncelikle ele alınması gereken husulardır. 

1. İdari Yargı Düzeninin Güvenceye Kavuşturulması

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan ıslahat 
ve yenileşme hareketlerinin en önemlilerinden birini 6 Mart 1868 tarihin-
de Divan-ı Ahkam-ı Adliye ve Şuray-ı Devlet’in kurulması oluşturmaktadır. 
Divan-ı Ahkam-ı Adliye Yargıtay’ın; Şuray-ı Devlet ise Danıştay’ın ilk kuru-
luş biçimleridir. Adli yargı ve idari yargı düzenleri arasında, kökeni Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki yenilik hareketlerine dayanan bu ayrım cumhuriyet ana-
yasaları ile de korunmuştur.

Siyasi iktidardan (hükümetten) ve adliyeden ayrı olarak faaliyette bulu-
nan, kamu yararı amacıyla kamu gücüne dayanan bir takım yetkiler kullanan 
ve bu yetkileri kullanarak tesis ettiği işlemleri kendiliğinden icra edebilen bir 
idare teşkilatının; adliye mahkemelerinden bağımsız olarak, bu teşkilatın ey-
lem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen bir idari yargının; adli ve 
idari yargı yerleri arasında çıkacak görev uyuşmazlıklarını çözmek üzere ku-
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rulan bir uyuşmazlık mahkemesinin varlığını öngören 1961 ve 1982 Anayasa-
ları ile “idari rejim” bütüncül anayasal bir sistem halini almıştır. 

Anayasa ile öngörülen bu sisteme aykırı olarak, kanun koyucu tarafın-
dan zaman zaman idari işlemlerin yargısal denetiminde görevli yargı düzeni-
nin adli yargı olarak belirlenmesi yoluna gidildiği, bu sebeple yargı sistemi-
mizin gittikçe karmaşık, içtihat birliğinden uzak bir hal aldığı gözlemlenmek-
tedir. İdari yargının görev alanını güvece altına alarak, söz edilen yönde ka-
nuni düzenlemeleri engelleyecek nitelikte bir hükmün yeni anayasada yer al-
ması gerekmektedir. 

2. İdari Yargı Denetimine İlişkin Sınırlandırmaların Kaldırılması 

Anayasada gerek idari yargı denetimine tabi işlemler (a), gerek idari yargı 
denetiminin kapsamı (b) bakımından Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaştırılması 
mümkün bulunmayan sınırlandırmalar bulunmaktadır. Bunların Yeni Anaya-
sada yer almaması gerekmektedir. 

a. İdari Yargı Denetimine Tabi İşlemlere Yönelik 
 Sınırlandırmaların Kaldırılması 

Anayasa’da Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek 
Askerî Şûranın terfii işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma ha-
riç her türlü ilişik kesme kararları dışındaki kararları ve Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki ka-
rarları yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaş-
tırılması mümkün olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek idarenin istisna-
sız bütün faaliyetlerinin idari yargı denetimine tabi kılınması gerekmektedir. 

b. İdari Yargı Denetiminin Kapsamına Yönelik Sınırlandırmaların 
 Kaldırılması 

Anayasa’nın 125. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, “Yargı yetkisi, 
idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiç-
bir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin ka-
nunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıt-
layacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak bi-
çimde yargı kararı verilemez.”. 

Söz konusu fıkra ile idari yargı denetiminin kapsamına ilişkin olarak ge-
tirilen sınırlamalardan bir kısmı zaten bilineni tekrar etmekte, bir kısmı man-
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tık sınırlarını zorlamakta, bir kısmı ise idari yargı denetimini tamamen orta-
dan kaldıracak nitelikte, dolayısıyla Hukuk Devleti ilkesine mutlak olarak ay-
kırı sonuçlar doğurmaktadır. 

Yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin hukuka uyguluğunun denetimi 
ile sınırlı olduğu ve yargı mercilerinin yerindelik denetimi yapamayacağı yö-
nündeki düzenlemenin, yargı yetkisinin zaten bilinen tanımını yapmaktan ve 
yürütmesi yargısıyla kavgalı bir Devlet izlenimi vermekten öte işlevi bulun-
mamaktadır. 

Yürütme görevinin kanunlarla gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 
yerine getirilmesini kısıtlayacak biçimde yargı kararı verilemeyeceğine iliş-
kin kural ise, idari yargının varlık sebebinin tam olarak da yürütme görevinin 
hukuka uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak olduğu düşünüldüğünde, 
mantık sınırlarını zorlamaktadır. 

İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verme yasağı ile ne kastedil-
diği anlaşılamamaktadır. İdari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı verme 
yasağının, yargının doğrudan idarenin yerine geçerek örneğin bir atama yap-
masının engellenmesine yönelik olduğunu düşünmek hem hukuki açıdan hem 
de maddi açıdan mantıklı bulunmamaktadır.

Diğer bir ihtimal de idari yargı tarafından bir idari işlemin iptal edilmesi-
nin, idarenin bu işleminin tüm sonuçlarıyla beraber geçmişe etkili olarak or-
tadan kaldırmasını gerektirmesi sebebiyle idari işlem niteliğinde yargı kara-
rı verilmesi olarak yorumlanmasıdır. Ancak böyle bir yorumun kabul edilme-
si halinde, iptal yetkisi elinden alınmış bir idari yargının varlığının hiçbir an-
lamı kalmayacak, bu durumu da Hukuk Devleti ilkesi ve yeni anayasa arayış-
larıyla bağdaştırmak mümkün olmayacaktır. 

Üçüncü bir ihtimal bu yasağın idare yargıcının verdiği iptal kararlarının 
nasıl uygulanması gerektiği konusunda hüküm tesis edemeyeceği anlamına 
gelecek şekilde yorumlanmasıdır. Mevcut İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre, idari yargıda dava türleri iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleş-
melerden doğan davalar olmak üzere sınırlı sayıdadır. İptal davası yetki, şekil, 
sebep, konu veya maksat yönlerinden hukuka aykırı olan bir idari işlemin yal-
nızca iptal edilmesi sonucunu doğurmakta, bu iptalin gereklerini idare yerine 
getirmektedir. Dolayısıyla mevcut yasal düzenlemeye göre iptal kararlarının 
nasıl uygulanması gerektiği konusunda hüküm tesis edilmesi mümkün değil-
dir. Yasa koyucunun birçok hukuk sisteminde bulunan yargısal emir kurumu-
nu Türk İdari Yargılama Usulü Hukukuna getirme yönünde irade kullanma-
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sı halinde de Anayasa’da bunu engelleyecek bir yasağın bulunmaması ve ida-
ri yargı kararlarının uygulanması konusundaki aksaklıkların giderilmesinin 
önünün açılması gerekmektedir.  

Son olarak takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verilemeyece-
ğine ilişkin düzenleme de iki farklı yorum ihtimaline göre ya gereksiz ya da 
Hukuk Devleti ilkesine aykırı olmaktadır. 

İdarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verilemeyeceği-
ne ilişkin düzenlemenin takdir yetkisinin denetiminde yerindelik denetimi ya-
pılamayacağı şeklinde yorumlanması halinde, yukarıda da açıklandığı üzere 
böyle bir düzenlemenin yargı yetkisinin zaten bilinen tanımını yapmaktan ve 
yürütmesi yargısıyla kavgalı bir Devlet izlenimi vermekten öte işlevi bulun-
mamaktadır.

İdarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verme yasağının, 
takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığının denetiminin ya-
pılamayacağı şeklinde yorumlanması halinde ise, idarenin mutlak bağlı yet-
ki içinde tesis ettiği çok az sayıda işlemin dışındaki işlemlerinin sebep, konu 
ve maksat unsurları bakımından denetlenemeyeceği gibi yine Hukuk Devleti 
ilkesi ve yeni anayasa arayışlarıyla bağdaştırılması mümkün olmayan bir so-
nuç ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, Anayasa’nın 125. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 
düzenlemelerin yeni anayasada bulunmaması gerekmektedir.

3. Yürütmenin Durdurulmasının Koşullarının Yumuşatılması 

Anayasa’nın 125. maddesinin beşinci fıkrasına göre, “İdarî işlemin uy-
gulanması halinde telafisi güç  veya imkânsız zararların doğması ve idarî iş-
lemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi duru-
munda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.”. 

Çoğu durumda yargılamanın sonucunda verilecek olası bir iptal kararının 
bütün sonuçlarıyla hayata geçirilebilmesi için yargılamanın başında en kısa 
sürede yürütmenin durdurulması kararı verilmesi zorunlu olmaktadır. Aksi 
takdirde iptal kararı tazminata esas olmak dışında, hukukun tesisi bakımın-
dan bir temenni düzeyinde kalmaktadır. Bir Hukuk Devletinde kabul edilme-
si mümkün olmayan böyle bir durumun engellenmesi için yasal şartların yu-
muşatılması gerekmektedir. Diğer bir değişle dosyanın tekemmülünden önce 
“idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” şartının tespitinin mümkün bu-
lunmaması ve hatta bunun en başta söylenmesinin bir çeşit ihsası rey olma-
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sı sebepleriyle söz konusu şartın yerine “hukuka aykırılık şüphesi” getirilme-
lidir. İvedilik arz eden bir durumun gerektirmesi ve hukuka aykırılık şüphesi 
bulunması yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için yeterli koşullar ola-
rak kabul edilmelidir. 

5. YARGI

Yargı bağımsızlığı, 1982 Anayasasının kabul edildiği günden beri 
Türkiye’nin gündeminde olan ve tartışılan bir sorundur. Bu tartışmanın oda-
ğında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bulunmaktadır. 2010 Anayasa 
değişikliği de HSYK ve yargı bağımsızlığı konusundaki tartışmayı sona er-
dirmemiştir. Üstelik “yeni HSYK” dönemindeki bir yıllık uygulama sorunun 
daha da karmaşık hale geldiğini ve yargının bağımsız bir görünüm sergile-
mekten iyice uzaklaştığını ortaya koymaktadır. HSYK’yi yargı bağımsızlığı-
nın kurumsal güvencesi durumuna getirmek için ilk etapta yapılması gereken 
değişiklikler şunlardır:

•	 HSYK, hâkimlik ve savcılık mesleklerinin farklı özellik ve konumla-
rı dikkate alınarak, “Yüksek Hâkimler Kurulu” ve “Yüksek Savcılar 
Kurulu” biçiminde ayrılabilir ya da eğer HSYK biçiminde tek bir ya-
pının muhafaza edilmesi yeğlenirse, bu Kurul içinde hâkimlerin özlük 
işlerinden ve savcıların özlük işlerinden sorumlu iki ayrı daire halinde 
çalışması prensibi kabul edilebilir. 

•	 Kurul, yargı mensuplarının özlük işleri ve yargının örgütlenme ve iş-
leyişiyle ilgili her konuda asıl söz sahibi olmalıdır.

•	 Adalet Bakanının ve Adalet Bakanlığı Müsteşarının üyeliği: İlkesel 
olarak bakıldığında, Bakanın Kuruldaki varlığının yalnız başına yar-
gı bağımsızlığına aykırı olduğu savunulamasa da Türkiye’deki uygu-
lamaya bakıldığında, Kurulun başkanı olan Bakanın sembolik olmak-
tan çok uzak olan varlığının yargı bağımsızlığı ile bağdaştığını söy-
lemek güçtür. Üstelik 2010 Anayasa değişikliğine karşın bu durum 
değişmiş görünmemektedir. Adalet Bakanı, kısmî kimi iyileştirmele-
re karşın, neredeyse daha önceki anayasal ve yasal düzenlemelerde 
“Bakan” sıfatıyla kullandığı yetkileri bu kez “Kurul Başkanı” sıfatıy-
la kullanır durumdadır (örneğin Kurulu temsil, soruşturma izni verme 
vb.). Bu nedenle Bakanın ve Bakana bağlı bir bürokrat olan-ve karşı-
laştırmalı hukukta da örneği bulunmayan- Müsteşarın üyeliklerine son 
verilmelidir.
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•	 Kurula Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesi yöntemine son veril-
meli; Kurulun yargıç-savcı olmayan üyeleri TBMM tarafından ve baş-
ta nitelikli çoğunluk olmak üzere, çoğulculuğu güvence altına alacak 
yöntemlere göre seçilmelidir.

•	 Kurul içi itiraz düzeneği, yapılan değişikliklere karşın İHAS md. 13 
anlamında etkili bir başvuru yolu niteliği taşımaktan uzaktır. Bu ne-
denle bu konu yeniden ele alınmalı ve disiplin kararını veren daire 
üyelerinin hiçbir biçimde itiraz hakkındaki görüşme ve oylamalara ka-
tılamaması sağlanmalıdır.

•	 Kurulun yalnızca meslekten çıkarma kararlarına karşı değil her kara-
rına karşı yargı yoluna başvurma olanağı tanınması hukuk devletinin 
bir gereğidir.

  Yargı, başlığı altında incelenmesi gereken bir diğer kurum, anayasa yar-
gısıdır. Anayasa Mahkemesi, birey hak ve özgürlüklerinin ve demokratik 
hukuk devletinin güvencesidir. Bu işlevini layıkıyla yerine getirebilmesi için 
Mahkemenin bağımsızlığının sağlanması şarttır.

Anayasa Mahkemesinin yapılanmasıyla ilgili olarak şu düzenlemelere 
yer verilmelidir:

•	 TBMM tarafından Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi esası korun-
malı; ancak, son turda da olsa salt çoğunlukla üye seçebilmesi yönte-
mine son verilmeli, seçimlerde 2/3 gibi bir nitelikli çoğunluk aranma-
lıdır.

•	 Cumhurbaşkanının gösterilen adaylar arasından Anayasa Mahkeme-
sine üye seçmesi yöntemine son verilmeli; Yargıtay ve Danıştay gibi 
yüksek mahkemeler kendilerine ayrılan kontenjanlar için doğrudan 
doğruya seçim yapabilmelidirler. Cumhurbaşkanına ise ancak sınırlı 
sayıda üyeyi Mahkemeye seçme olanağı tanınmalıdır.

Mahkemenin görev ve yetkileriyle ilgili olarak da şu düzenleme ve deği-
şikliklerin yapılması yerinde olacaktır:

•	 Anayasa Mahkemesine iptal davası açma hakkının genişletilmesi ye-
rinde olacaktır. Bu çerçevede, ana muhalefet partisi grubu dışında 
da TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin gruplarına; grubu bu-
lunmamakla beraber son milletvekili genel seçimlerinde yüzde beş 
ve üzerinde oy alan siyasi partilerin partiyi temsil eden organlarına; 
TBMM’ye girememiş olmakla birlikte toplam oyları yüzde onu bu-
lan siyasi partilerin birlikte iptal davası açabilmelerine olanak tanın-
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malıdır. Yine, üniversiteler, YÖK, HSYK, YSK, TRT, BDDK, SPK, 
RTÜK gibi kurumlar ve hizmet yerinden yönetim kurumları ile yerel 
yönetimlerin de kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda iptal da-
vası açabilmelerinin yolu açılmalıdır.

•	 “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararlarının 
Resmî Gazetede yayımlanmasının üzerinden on yıl geçmedikçe aynı 
düzenlemenin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bu-
lunulamayacağı” yönündeki düzenleme kaldırılmalıdır. Bu konuda 
Anayasa Mahkemesine içtihat oluşturma, gerektiğinde değiştirme es-
nekliği tanınmalıdır.

•	 Uluslararası antlaşmaların onaylanmasından önce Anayasa Mahke-
mesinin denetiminden (önleyici denetim) geçirilmesi kuralı kabul 
edilmelidir.

•	 Olağanüstü hal ve sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameleri için 
tanınan yargı bağışıklığı kaldırılmalı; bu düzenlemeler de Anayasa 
Mahkemesinin denetimine açılmalıdır.

•	 TBMM’nin meclis soruşturması sonucunda verdiği kararlara karşı 
Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmalıdır.

•	 Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan görevi kaldırılarak, bu görev, 
Yargıtay ceza dairelerinin en kıdemli beş başkanına verilmeli ve ka-
rarın Yargıtay Ceza Genel Kurulunda temyizi mümkün kılınmalıdır. 

•	 2010 Anayasa değişikliği ile kabul edilen bireysel başvuru kurumu 
yeniden ele alınmalı; Anayasa Mahkemesine yapılan her bireysel baş-
vurunun 2010 Anayasa değişikliğiyle hukukumuza kazandırılmış olan 
“anayasa şikâyeti” ile aynı nitelikte olmadığı gerçeği dikkate alınarak 
bu kurumun adı “anayasa şikâyeti” olarak değiştirilmeli; bu hakkın 
kapsamı ve koşullarına ilişkin temel esaslar yasa koyucunun takdiri-
ne bırakılmayacak bir biçimde Anayasada düzenlenmelidir. Özellikle 
de başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin çerçevesi ile sınır-
layan düzenleme kaldırılarak tüm anayasal haklar bakımından söz ko-
nusu güvence kabul edilmelidir. 

•	 Yargı ile ilgili olarak ele alınması gereken son husus, askerî yargının 
durumudur. Bu çerçevede, Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi gibi yargı birliğini bozan kurumların varlıklarına son ve-
rilmesinin yerinde olacağı belirtilmelidir.
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6. ANAYASA VE ULUSLARARASI HUKUK

•	 Her ne kadar mevcut Anayasanın 90. maddesi müteaddit kere değişik-
liğe uğramışsa da uluslararası hukukun iç hukukumuzdaki yeri konu-
sunda uygulamada birçok karışıklık yaşandığı görülmektedir.

•	 Bu karışıklıkları engellemek için anayasa hükmünün açıklığa kavuş-
turulması faydalı olacaktır. Bu minvalde, hangi uluslararası kuralla-
rın iç hukukumuzun doğrudan parçası olacağını belirlemek önem ta-
şımaktadır. Mevcut anayasal hüküm sadece milletlerarası andlaşmala-
ra gönderme yapmakta, milletlerarası hukukun bir diğer asli kaynağı 
olan uluslararası teamül konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Dola-
yısıyla yeni kabul edilecek hükümde “usulüne göre yürürlüğe konul-
muş milletlerarası andlaşmalar ile uluslararası teamül kuralları iç hu-
kuk hükmündedir” gibi bir ifadeye yer verilerek, uluslararası teamü-
lün de iç hukukumuzun doğrudan bir parçası olduğunun altının çizil-
mesinde fayda vardır.

•	 Yine uygulamadaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için, yukarda 
önerilen hükmün akabinde, “kişiler için haklar içeren uluslararası ant-
laşma hükümleri ve uluslararası teamül kuralları tüm yürütme ve yargı 
organları ve idari makamlar tarafından doğrudan uygulanır” biçimin-
de bir hüküm eklenmesi ve uluslararası kuralların doğrudan uygulana-
bilirliğinin açıklığa kavuşturulması yerinde olacaktır.

•	 Bu hususta üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da mevcut 
anayasanın sadece ‘temel hak ve özgürlüklere’ ilişkin milletlerara-
sı antlaşma hükümlerine kanunlara göre bir üstünlük izafe etmesidir. 
‘Temel hak ve özgürlükler’ ibaresi yerine uluslararası planda karşılığı 
daha güçlü olan ve insan haklarının bütünlüğünün altının çizilmesi iş-
levini yerine getirecek şekilde, “insan haklarına ilişkin” milletlerarası 
antlaşmalara kanunlara binaen bir üstünlük izafe edilmesi, ülkemizin 
mevzuatının uluslararası insan hakları normları ile aynı düzeye çekil-
mesi açısından faydalı olacaktır.

•	 Bu konuda son olarak 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’nın altı-
nın çizilmesinde fayda vardır. Anayasanın hazırlanacak başlangıcın-
da Cumhuriyetimizin temelinde bulunan bu antlaşmaya atıfta bulu-
nulması, o “antlaşmada ifadesini bulan tüm hakları ve barışçıl ilkele-
ri korumak kararlılığıyla” gibi bir ibareyle antlaşmanın ülkemiz açı-
sından öneminin anayasal düzeyde derç edilmesi de faydalı olacaktır.
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7. ANAYASA VE EKONOMİ YÖNETİMİ

•	 Son yıllarda birçok Avrupa ülkesi ve A.B.D’deki birçok federe dev-
let ekonomi yönetimlerini anayasal ilkelere bağlamışlardır. İyi kale-
me alınmış ve denetimi iyi düzenlenmiş anayasal ekonomi yönetimi 
ilkeleri uluslararası yatırımcıların güveninin tesisi açısından olumlu 
rol oynamaktadır. Dolayısıyla bu yönde bazı değişikliklerin anayasa-
ya konulması olumlu sonuçlar doğuracaktır.

•	 Anayasal ekonomi yönetim ilkelerinin başında, en çok bilinen Al-
man örneğinden mülhem Schuldenbremse diye adlandırılan anaya-
sal borç limitleri gelmektedir. Bu limitler iki türlü işlev görmektedir. 
Birinci anlamıyla borç limiti hükümleri ile konsolide bütçe açıkları-
na bir limit getirilmektedir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nin Maast-
richt kriterlerinde azami bütçe açığı GSMH’nin yüzde 3’ü olarak dü-
zenlenmiştir. Bu minvalde hazırlanacak anayasada hiçbir bütçe yılı 
içinde açığın GSMH’nin azami yüzde 3’ünü geçemeyeceği yönün-
de bir hüküm olması faydalı olacaktır. Altı çizilmelidir ki bu tarz hü-
kümleri anayasasına sokan Almanya, İspanya, Estonya veya birçok 
A.B.D federe devleti yüzde 3’ten de düşük oranlar belirlemişlerdir. 
Almanya’da bu oran kademeli olarak azaltılmaktadır. Almanya’da bu 
oran 2016 yılından itibaren GSMH’nin % 0.35’i kadar olacaktır. Bu 
örneklerde de görüldüğü üzere belirlenecek oranın yüce 3’ten az ol-
ması tercihe şayan olacaktır.

•	  Schuldenbremse diye adlandırılan hükümler aynı zamanda genel borç 
stokunu sınırlamaya yönelik de işlev görmektedirler. İspanya, Polon-
ya ve Avusturya gibi ülkeler son yıllarda anayasalarında yaptıkları de-
ğişiklikler ile toplam kamu borcunun (merkezi ve yerel idarelerin top-
lam borç stokunun) GSMH’nin yüzde 60’ının geçmemesi şartını ge-
tirmişlerdir. Bu yönde yapılacak bir değişiklik Türkiye’nin ileriki yıl-
larda Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin günümüzde içine düştüğü 
tarzda krizler yaşamaması için önemli bir işlev görecektir.

•	 Eğer bu yönde bir hükmün anayasaya eklenmesine karar verilirse 
önemli olan bir husus “olağanüstü halleri, ciddi ekonomik krizleri ve 
büyük çaptaki doğal afetleri” içeren bir istisna hükmüne izin veril-
mesidir. Bu tarz olayların gerçekleşmesi halinde borç limitlerinin aşı-
mı zorunlu hale gelebilecektir. Yukarda sayılan birçok anayasada da 
bu yönde hükümler vardır. Önemli olan bu istisnai durumun gerçek-
ten istisna olarak kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle bu yönde bir ‘li-
mit aşımının’ gerçekleşebilmesinin ancak TBMM tarafından çıkarıla-
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bilecek bir kanunla olabileceği, bu yönde çıkacak bir kanunun kabu-
lü için güçlendirilmiş bir karar yeter sayısı aranacağı gibi hususların 
anayasada düzenlenmesi faydalı olacaktır. Bu tarz kanunların acil gö-
rüşülmesini temin için TBMM İçtüzüğü’nde de mukabil düzenleme-
ler yapılabilir.

•	 Son günlerde şahit olduğumuz AB’deki borç krizinin, özellikle de Yu-
nanistan örneğinin, en önemli derslerinden biri de istatistik kurumla-
rının bağımsız bilgi sağlama işlevinin önemidir. Yukarda belirttiğimiz 
yönde anayasal iktisat yönetimine yönelik ilkelerin anayasaya eklen-
mesi durumunda bu bağımsız bilgi üretimi işlevi daha da önem kaza-
nacaktır. Dolayısıyla TÜİK gibi kurumların bağımsızlıklarının temini 
büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde, A.B.D’de bulunan ‘Cong-
ressional Budget Office’ örneğinde olduğu üzere TÜİK’in TBMM’ye 
bağlanması değerlendirilebilir. TÜİK Başkanı’nın sadece bir dönem 
için, ama uzunca bir süre için seçilmesi, TÜİK Başkanı’nın TBMM 
tarafından seçilmesi, bu seçimde nitelikli çoğunluk aranması gibi şart-
lar anayasal ilke olarak ortaya konulursa bu kurum tarafından üretilen 
datanın güvenilirliği artacak, bu artan güven de ülke ekonomisini po-
zitif etkileyecektir.

•	 Ekonomi yönetiminin güvenilirliği açısından bir diğer önemli husus 
da Rekabet Kurulu, İMKB, Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Merkez 
Bankası, EPDK gibi kurumların özerkliklerinin anayasal koruma altı-
na alınmasıdır. Bu kurumların kararlarının kısa vadeli siyasi kararlar-
dan etkilenmeyeceğinin bilinmesi ülkemizdeki yatırım ortamının iyi-
leştirilmesine katkı sağlayacaktır.

•	 Ekonomi yönetimine ilişkin anayasal ilkeler belirlenirken sadece yu-
karda zikredilen ekonomik yönetişime ve kamu maliyesine ilişkin il-
kelerle yetinilmemelidir. Başta A.B.D. yaşanan ‘mortgage krizi’ gibi 
krizlerin temelinde değişik gelir grupları arasındaki ekonomik eşit-
sizlikler bulunmaktadır. Ekonomik eşitsizlikleri azaltacak ve dengele-
yecek hükümlerin de anayasaya eklenmesi faydalı olacaktır. Bu min-
valde Ekonomik ve Sosyal Konsey’in işlevlerinin artırılması ve bu 
Konsey’in üye yapısının anayasada belirlenmesi ve bu üye yapısı be-
lirlenirken de çalışanların örgütlerinin bu Konsey yapısı içinde en az 
yüzde elli oranında temsilinin sağlanması bölüşüm politikaları açısın-
dan faydalı sonuçlar verecektir. Asgari ücretin tespiti gibi hususların 
üyelik yapısı bu şekilde oluşacak bir Ekonomik ve Sosyal Konsey ta-
rafından ifa edilmesi faydalı olacaktır.
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•	 Yine bölüşüm politikalarını güçlendirmek için ‘sendika hakkının’ ve 
‘toplu sözleşme hakkının’ bir temel hak olarak anayasada yer alması 
önem taşımaktadır. Bu haklar birçok Avrupa anayasasında temel hak 
olarak yer almaktadır. Benzer şekilde, mevcut anayasadaki kamu ça-
lışanlarının sendikal haklarına ilişkin hüküm bir hakkı tanımaktan öte 
hakka bir sınır çizme kaygısı taşımaktadır. Bu hüküm üyesi bulundu-
ğumuz Uluslararası Çalışma Örgütü’nün konuya ilişkin antlaşmaları 
ile de uyumlu değildir. Bu nedenle, bu konudaki anayasal hüküm dü-
zenlenirken kamu çalışanlarına da grevli toplu sözleşme hakkı tanın-
ması, bu hakkın ancak çok zaruri hallerde ve Uluslararası Çalışma Ör-
gütü kuralların da kabul ettiği gruplar için kanunla sınırlandırılabile-
ceğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.    




