
ISSN  2146 – 7129 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ  

(SDÜHFD) 

 

Suleyman Demirel University  

Faculty of Law Review 

 

 

Cilt: 4, Sayı 1, Yıl 2014  

Vol: 4, No 1, Year 2014  

 

 

ISPARTA 

 



 

Sahibi / Owner 
Prof. Dr. Faruk TURHAN  

Editör / Editor  
Prof. Dr. Faruk TURHAN  

Editör Yardımcıları / Sub Editors 

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU                                                         Prof. Dr. Yüksel METİN 

Yayın Kurulu / Editorial Board 
Prof.Dr. Osman İSFEN                               Prof.Dr.Faruk TURHAN                           

Prof.Dr. Metin TOPCUOĞLU                          Prof.Dr. Yüksel METİN    

Doç.Dr. Fahrettin ÖNDER                                       Doç.Dr. Haluk SONGUR    

Yrd.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN  Yrd.Doç.Dr. Süleyman DOST  

Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman KAVASOĞLU             Yrd.Doç.Dr.Banu BOZKURT BOZABALI 

Arş.Gör.Meliha AKGÜL ALTIKAT                                        Arş.Gör.Abdurrahim ALTIKAT  

Arş.Gör.Ayşe YAMAN KAPLAN                                                  Arş.Gör.Veli ÇİÇEKKAYA  

Arş.Gör. Hikmet TOKGÖZ                                                            Arş.Gör. Zehra KORKMAZ 

 

   

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SDÜHFD)  

yılda iki sayı olarak yayımlanan HAKEMLİ bir dergidir. 

Dergide yayınlanan eserlerdeki görüşler ve sorumluluk yazarına aittir.  

Yayın hakları saklıdır, izinsiz hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez. 

Yazara, eserin yayınlandığı sayı gönderilir.  

Kapak Tasarım / Cover Design 
S.D.Ü. Basın ve Halkla İlişkiler  

Dizgi / Type Setting 
 

Arş. Gör. Fırat KESKİN 

Oğuz Erkan TOPLU 

Baskı / Published By 
SDÜ Basımevi Isparta  

ISBN 2146-7129 

İletişim Adresi / Contact Info 

Web: http://hukuk.sdu.edu.tr/tr/dergi.html 
SDÜ Hukuk Fakültesi   : 0 246 211 0002 

Yayın Komisyonu, Doğu Yerleşkesi Fax : 0 246 237 07 71 

32260                 ISPARTA          e-mail : hukukdergi@sdu.edu.tr 

 



 



Danışma Kurulu / Advisory Board 

 
Prof.Dr. Adem SÖZÜER   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Ahmet GÖKÇEN   Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi 

Prof.Dr.Dr. h.c.Albin ESER, M.C.J. 
 Max - Planck - Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht (emekli müdür) /Almanya 

 Prof.Dr. Arslan KAYA   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 Prof.Dr. Aydın GÜLAN   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK   İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

 Prof.Dr. Bahtiyar AKYILMAZ   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 Prof.Dr. Cumhur ŞAHİN   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 Prof.Dr. Durmuş TEZCAN   İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Erdal TERCAN   Anayasa Mahkemesi Üyesi 
Prof.Dr. Ethem ATAY   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Feridun YENİSEY   İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. Güzin ÜÇIŞIK   Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Hakan HAKERİ   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ   Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. Hasan TUNÇ   TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. İlyas DOĞAN  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. İsmail KAYAR   Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. İzzet ÖZGENÇ   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK   İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. M.Selami MAHMUTOĞLU  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. Mehmet Emin ARTUK   Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Muhammet ÖZEKES   Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Muharrem KILIÇ  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 
Prof.Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Prof.Dr. Mustafa KOÇAK   Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Osman KAŞIKÇI  Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 
Prof.Dr. Ömer ULUKAPI   Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Sami SELÇUK   Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Silvia TELLENBACH  
 Max - Planck - Institut für ausländisches und    
 internationales Strafrecht /Almanya 

 Prof.Dr. Süha TANRIVER   Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Timur DEMİRBAŞ   İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. Turan YILDIRIM   Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Veysel BAŞPINAR   Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof.Dr. Yavuz ATAR   Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Prof.Dr. Yener ÜNVER   Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Yusuf  KARAKOÇ   Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Dekan) 

Prof.Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ   Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF (Dekan) 



 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 

 

1- Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

(SDÜHFD) "Hakemli Dergi" statüsünde yılda iki sayı (Mart ve Eylül) olarak 

yayınlanır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik 

ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları 

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye 

devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez. 

2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da 

yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul 

edildiği takdirde, dönemine gore ilgili sayıda yayınlanır. Fakat Yayın Kurulu, 

makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış 

yazının bir sonraki sayıda yayınlanmasına karar verebilir. 

3- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 

uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme 

gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade 

edilir. 

4- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine 

uygun olan yazılar kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden 

çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile 

ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının 

yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da 

yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan 

haberdar edilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara 

durum hakkında bilgi verilir. 

5- Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide 

yabancı dilde yazılar da yayınlanacaktır. Hangi dilde kaleme alınırsa alınsın 

yazıların başlığı, özetleri ile anahtar sözcüklerinin Türkçe ve İngilizcesi 

eklenerek gönderilmesi gerekir. 

6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış 

oldukları ve bu haliyle "basıla" verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine 



uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, 

yayın komisyonu tarafından geri çevrilir. 

7- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme 

adresleri ile telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler. 

8- Yazılar bilgisayarda times new roman, ana metin 12 punto, dipnotu 

8 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde ve A4 boyutunda 

hazırlanıp, iki nüsha bilgisayar çıktısı halinde verilmelidir. Yazılar, 

hukukf@sdu.edu.tr adresine başvuru yazısıyla birlikte gönderilebilir. 

9- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, yazarların 

isteğine bağlı olarak hakem denetimine sunulmayacak makalelere de yer 

verilecektir. Ayrıca dergimize kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve 

bilgilendirici notlar da gönderilebilir. Bu nitelikteki yazılar, Yayın Kurulunca 

kabul edilebilir veya geri çevrilebilir. 

10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar 

soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. 

Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda 

dipnot olarak gösterilmelidir. 

11- Dipnotlarda, yazarın soyadı, adı gösterilmeli; eser adı, yayın yeri, 

tarihi ve sayfa numarası yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın 

soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir. 
Örnek: 

(1) Kitap 

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006, s. 55. 

(2) Dergi 

TURHAN, Faruk, “Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre 

Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından 

Değerlendirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XI, 

Sayı: 1-2 (Haziran 2007), s. 55-85. 

(3) İnternet ulaşımına sahip çalışmalar 

BOZBEL, Savaş, “5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine 

Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım” (http://www.e- 

akademi.org/incele.asp?konu=5651 SAYILI KANUNA İSTİNADEN BAZI 

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRLERİNE 



ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM&kimlik=-225475448&url=makaleler/sbozbel -

5.htm, 23.02.2011). 

(4) Yargıtay kararları 

Y, 19. HD, 01.10.2009, E. 4528, K. 4880 (Kaynak dergi, içtihat bilgi 

bankası veya internet ulaşım adresi). 

(5) Çeviriler 

ESER, Albin, “Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Kurulması: Roma 

Statüsü, Statünün Ortaya Çıkması ve Temel Özellikleri”, Çeviren: Faruk 

Turhan, in: Uluslar arası Ceza Divanı, İstanbul 2007, s. 281-297. 

Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan 

kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir. 
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Hakemli Makale 

REKABET HUKUKU ÖZELLİKLE HAKSIZ REKABET 

AÇISINDAN HELAL GIDA SERTİFİKASI 

 

Prof. Dr. Metin TOPÇUOĞLU* 

Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZKUL** 

 

ÖZET 

Üretim girdilerinin ve kaynaklarının (menşei) çeşitliliği, hem tüketici 

tercihleri hem de maliyet ve rekabet şartları boyutuyla teşebbüsler üzerinde 

yönlendirici bir etkiye sahiptir. Bu gün hemen hemen her üründe kullanılan 

katkı maddelerinin, insan sağlığı (fizik ve ruh) üzerindeki etki ve sonuçları ile 

ilgili tartışmalar, hala kesin verilerle açıklığa kavuşturulabilmiş değildir. Bu 

tartışmaların yol açtığı sorunlardan birisi de gıda (yiyecek, içecek) ürünlerinin 

hazırlanması, üretimi, korunması, paketlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması 

sürecinde, helal üretim girdilerinin kullanılıp kullanılmadığı veya bizatihi 

ürünün kendisinin helal olup olmadığıdır. 

Giderek artan tüketici bilinci ve pazarın yüzlerce milyar dolarlık 

büyüklüğü, teşebbüslerin üretim ve pazarlama politikalarını etkilemektedir. 

Pazar büyüklüğünün ve üretim girdileri ile ilgili maliyet farkının, teşebbüsleri 

dürüstlük kurallarına aykırı davranışlara sevk etmesi, bu alanda kullanılan 

helal sertifikası veya standartlarının suiistimal edilmesi muhtemeldir. Bu 

çalışmada, dürüst rekabet anlayışının, tüketicilerin ve rakip teşebbüslerin 

                                                      
* Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi. 

** Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi. 
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korunması açısından helal sertifikası veya standartlarının kötüye kullanılması ve 

sonuçları incelenecektir.  

Anahtar Kelimler: Üretim girdileri, katkı maddeleri, insan sağlığı, 

helal gıda, tüketici hakkı, helal sertifikası, dürüst rekabet, haksız rekabet, örnek 

haksız rekabet halleri, tüketici örgütleri, haksız rekabet davaları, özel hukuk ve 

kamu tüzel kişilerinin dava açma hakkı, tazminat davası, ceza davası.  

 

HALAL FOOD CERTIFICATION IN TERMS OF 

COMPETITION LAW ESPECIALLY UNFAIR COMPETITION 

 

ABSTRACT 

The production inputs and resource (origin) diversity have a biased 

impact on consumer’s choice and competition in terms of the undertakings. 

These days almost all of the products use chief ingredients which have a great 

impact on human health (physical and mental). The dispute regarding this issue 

yet has not been clarified. The nourishment (food and drinks) products caused 

discussions in matters of preparation, production, preservation, packaging and 

delivery to consumers, hence the process of halal production including the 

inputs used during it; or the discussions could be regarding the final product 

itself lawful or not. 

 Increasing  consumer’s awareness and market size with hundreds of 

billions dollars influence the enterprises. The market size, especially the 

difference between the cost of the final product and that of the inputs used are 

likely to cause contrary behavior to the norms of the halal food certification, 

which goes beyond the rules of honesty regarding the standards required it; 
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eventually it might turn out that the halal certification is improperly used. In this 

study we will examine the protection of the fair competition, the meaning of it 

consumers and competing undertakings in terms of misuse and the results of the 

halal certification and standards. 

Key words: Production inputs, food additives, human health, halal 

food, consumer right, halal certificate, honest competition, unfair competition, 

examples of the unfair competition practices, consumer organizations, unfair 

competition lawsuits, right of lawsuit of the private law and public legal 

persons, suit for damages, criminal action.  

 

I) Genel olarak 

Standart veya sertifika, ürünlerin; alıcı (teşebbüs, işletme) veya 

tüketicilerin aradıkları şartlara, niteliklere uygun olup olmadığını gösteren bilgi 

ya da işaretlerdir. İşletmelerde kalite kavramının tanımlarından birisi de 

standartlara uygunluktur. Bu yönüyle standartlar, kalitenin alt sınırlarıdır1. 

Müşteri veya tüketici güveninin korunması, bu kimselerin mağdur 

edilmemesi, standartların gerçeği yansıtmasına bağlıdır2. Ticari hayattaki güven 

ilişkisinin ve tüketicilerin korunması, söz konusu standart veya sertifikaların 

aslına uygun ve gerçekliğini muhafaza etmesine bağlıdır. Belirli standart veya 

sertifikalarla mal ya da hizmet sunan teşebbüslerin standart yahut sertifikaların 

                                                      
1 Bkz. ÖZDEMİR, Tayfun, İstatistiksel Kalite, Ankara 2000, s. 4 vd; ERTÜRK, Yakup Erdal, “Gıda 

Sanayinde Kullanılan Kalite Güvence Sistemlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: ISO 
9000, ISO 22000 (HACCP) Örneği”, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2009, s. 

40 vd; TAŞKIRAN, Neslihan, “Bilişim Alaninda Kalite Uygulamalari ve Standartlar Kırıkkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2010, s. 84 vd. 
2 Sertifikaların güvenilirliği konusunda bkz. JAHN, Gabriele; SCHRAMM, Matthias; SPILLER, Achim, 

“The Reliability of Certification: Quality Labels as a Consumer Policy Tool”, Journal of Consumer 

Policy, 28, 2005, s. 53 vd. 
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gereklerini yerine getirme ve uyandırdıkları güveni koruma zorunluluğu hem 

ahlaki ve vicdani hem de hukuki bir yükümlülüktür. 

Helal sertifika veren kuruluş üyelerinin, bu kuruluş marifetiyle veya 

bağımsız şekilde fiyat tespit etmeleri ya da aralarındaki rekabeti bertaraf 

etmeleri mümkündür. Ayrıca helal sertifika sahibi teşebbüslerin sonradan, 

sertifikanın aradığı nitelik şartlarını veya öngördüğü yükümlülükleri hiç ya da 

gereği gibi yerine getirmemesi haksız rekabet olarak kabul edilebilecektir. 

 

II) Helal sertifika sahibi teşebbüslerin yol açabileceği rekabet 

ihlalleri 

Anayasamız, Devleti, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli 

işlemesini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri almak; piyasalarda fiili veya anlaşma 

sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemekle yükümlü tutmuştur (m. 

167/1). Anayasanın bu hükmü gereği 1994 yılında 4054 sayılı “Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun” (RKHK)3 kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

RKHK m. 4/1 hükmü, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya 

dolaylı olarak rekabeti engelleyen, bozan ya da kısıtlayan teşebbüsler arası 

anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliği kararlarını yasaklamıştır4. 

Ülkemizde “helal” kavramını tanımlayan; helal sertifikası ve 

şartlarını, sertifika vermeye yetkili kişileri ve statülerini düzenleyen pozitif bir 

hukuk kuralı bulunmamaktadır. Halen helal sertifikası veren kuruluşların önemli 

bir kısmının dernek ve şirket statüsünde olduğu söylenebilir. Bir kamu tüzel 

                                                      
3  RG, 13.12.1994, S. 22140. 
4 Teşebbüs birlikleri marifetiyle rekabetin kısıtlanması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. TOPÇUOĞLU,       

Metin,“Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Dergisi, C. 50, Sayı: 4, 2001, s. 129-171. 
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kişisi olarak Türk Standartları Enstitüsü de helal sertifikası vermeye 

yetkilendirilmiştir5. 

Helal sertifikası veren, bu sebeple denetim görev ve yetkisine sahip 

olan denetim kuruluşlarının teşebbüs birliği niteliği taşıdığı söylenebilir. Hal ve 

şartlara göre sertifika veren denetim kuruluşu üyelerinin aralarında anlaşarak 

rekabeti kısıtlamaları mümkündür. Rekabet Kurumu resen, ihbar, şikâyet veya 

Bakanlığın talebi üzerine (RKHK m. 9/1) aralarında anlaşarak rekabeti 

kısıtlayan teşebbüslere karşı soruşturma açabilecektir. Soruşturma sonucunda, 

aralarında işbirliği yaparak rekabeti bertaraf eden sertifika sahibi teşebbüslere, 

onun yönetici ve çalışanlarına idari para cezası verilebilecektir (RKHK m. 16, 

17)6. 

 

III) Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası 

1) Sertifikalar ve Önemi 

Sağlık, güvenlik, kalite gibi ihtiyaçlar standartların dili doğrultusunda 

karşılanmaya çalışılıyor. Standartlar, ticari faaliyetlerin ve tüketim hayatının 

                                                      
5  “Enstitü, tüzelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir Kamu Kurumu olup kısa adı ve 
markası "TSE"dir” [Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu (RG, 22.11.1960, S. 10661), m. 1/2]. 
6 “Bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek 

teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda 
oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan 

ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası 

verilir.  
Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idarî para cezaları verilmesi halinde, ihlalde 

belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına teşebbüs veya 

teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar idarî para cezası verilir.  
Kurul, üçüncü fıkraya göre idarî para cezasına karar verirken, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası bağlamında, ihlalin tekerrürü, süresi, teşebbüs veya teşebbüs 

birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup 
uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın 

ağırlığı gibi hususları dikkate alır. 

Kanuna aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüs ya da teşebbüs 
birlikleri veya bunların yöneticileri ve çalışanlarına, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate 

alınarak ve gerekçesi açık bir şekilde gösterilmek suretiyle üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen 

cezalar verilmeyebilir veya bu fıkralara göre verilecek cezalarda indirim yapılabilir” RKHK m. 16/3-6). 
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dilidir. Örneğin CE7 sertifikası olmayan bir ürünün AB üyesi ülkelerine 

satılabilmesi mümkün değildir. Benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 

Arabistan başta olmak üzere bir kısım İslam ülkelerine yapılacak ihracatta helal 

sertifikalı ürün şartı arandığı bilinen gerçektir. Helal sertifikası, bir ürünün 

hazırlanması, üretimi, korunması, depolanması ve dağıtımı sürecinde İslam 

dininin öngördüğü şartlara uygun hareket edildiğini gösteren belgedir. Bundan 

başka sertifika şartlarının, ürünün gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun 

hazırlandığı güvencesini de kapsadığı ifade edilmektedir8. 

Katkı maddelerindeki çeşitlilik ve giderek yükselen tüketici bilinci, 

helal gıda tartışmalarını güçlendirmektedir. Bu tartışmaları önemseyen veya 

pazar payı olarak fırsata dönüştürmek isteyen teşebbüsler, ürünlerinin ya da 

üretim süreçlerinin helal standartlara uygunluğunu göstermek amacıyla helal 

sertifikası kullanmaktadır. Dolayısıyla iç ticarette olduğu gibi dış ticarette de 

helal sertifikalı gıda ticaretinin giderek önem kazandığı anlaşılmaktadır9. 

Kimi ülkelerde helal ve kosher standartlarına uygun yiyecek ve içecek 

üretimi, dini ve ticari aktörlerin inisiyatifine bırakılmış, kamu otoritesi 

düzenleyici veya denetleyici bir rol üstlenmekten uzak durmuştur. Amerika 

Birleşik devletlerinde ise dini otoritelerin yönlendirici rolü göz ardı edilmemiş 

                                                      
7 CE,  AB’de üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren ürünlerde 
üreticinin, temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu gösteren işarettir. CE standardı, ürünlerin, 

amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliğine, bitki ve hayvanlara, çevreye zarar 

vermeyeceği güvencesini içermektedir. CE işaretine sahip bir ürün, tüketicinin can ve malına ya da 
çevreye zarar verdiği takdirde, her bir ürün için 7 bin Euro ile 70 milyon Euro arasında cezai yaptırım 

uygulanır. CE işareti yetkili bir kuruluş tarafından verilmez, üreticiler ürünleri üzerine CE işaretini 

kendileri kullanırlar. Bkz. DOĞAN, Çağrı, CE İşareti ve Türkiye’deki Kullanımına Yönelik Yapılan 

Uyum Çalışmaları, 2011 [http://www.izto.org.tr/portals/0/iztogenel/dokumanlar/ce_isareti_25.06.2012% 

2012-36-16.pdf (03.05.2014)], s. 2; SAVAŞ, Halil, “Avrupa Birliği Standardizasyon Kurumlari ve CE 
İşareti”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 4, S. 2, 2003, s. 132. CE standardı ile ilgili Yönetmelik 

(RG, 23.02.2012, S. 28213) 2012 yılında yayınlanmıştır. 
8 Bkz.http://gimdes.helalgidafirmalari.net/sertifika.html;http://www.wcs.com.tr/entegre_ belgelendirme. 
htm.  
9 Helal ürün pazarında yıllık talebin 200 milyar ABD Doları civarında olduğu belirtilmektedir 

[http://gimdes.helalgidafirmalari.net/helal.html (05.04.2014)]. 

http://www.kascert.com/goster.aspx?metin_id=262
http://www.wcs.com.tr/
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fakat helal ve kosher ürün tüketicilerinin korunması ihtiyacı esas alınmıştır10. Bu 

doğrultuda bazı eyaletlerin helal tanımı çerçevesinde yasal düzenleme yaptıkları 

görülmektedir11. Ülkemizde doğrudan helal gıda ve şartlarını, denetim 

kurumlarını ve uygulanacak yaptırımları konu edinen bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 

2) Haksız Rekabet 

TTK m. 54 hükmünden hareketle haksız rekabeti, rakip veya 

sağlayıcılarla müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen dürüstlük kuralına aykırı 

davranışlar olarak tanımlayabiliriz. Tanımdaki “müşteri” kavramını, TTK m. 

54/1’deki “bütün katılanların” bir kısmını oluşturan ve ürünleri, ticari amaçla 

satın alan işletmeler başta olmak üzere tüketmek amacıyla edinen tüketicileri de 

kapsayacak şekilde geniş anlamak gerekir12. Bu açıdan özellikle TTK m. 56/3’te 

tüketici menfaatlerini koruyan özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine dava 

açma hakkı verilmesi önemlidir. 

Kanunumuzda, yürürlükten kaldırılan TTK m. 56 hükmünde olduğu 

gibi haksız rekabeti tanımlayan bir hüküm yoktur. Kanun koyucu tanım yerine, 

genel bir ilke benimsemekle yetinmiştir: “Rakipler arasında veya tedarik 

edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük 

kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve 

                                                      
10 HAVINGA, Tetty, “Regulating Halal and Kosher Foods: Different Arrangements between State, 

Industry and Religious Actors”, Erasmus Law Review, Vol. 3, Issue: 4 (2010), s. 253, 254. 
11 Örneğin New Jersey için bkz. http://www.njleg.state.nj.us/2000/Bills/a2000/1919_i1.pdf (06.04.2014). 

Ayrıca California, Illinois, Michigan, Minnesota ve Texas eyaletlerinin de helal standartlarına ilişkin 

düzenlemelere sahip olduğu ifade edilmektedir. Bkz. HAVINGA, Regulating Halal and Kosher Foods: 
Different Arrangements between State, Industry and Religious Actors, s. 249, dpn. 47. 
12 Ayrıca bkz. ARKAN, Sabih, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler”, Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildiriler - Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Ankara 2005, s. 47; 
BOZTOSUN, N. Ayşe; ÜNAL, Akın, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, İşletme 

Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 2, S. 1, Y. 2005, s. 402. 
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hukuka aykırıdır” (TTK m. 54/2). Haksız rekabetin sınırlarını tespit eden TTK 

m. 54/2 hükmüne göre rakipler, tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkilerin 

haksızlığı veya hukuka aykırılığı, söz konusu ilişkinin dürüstlük kuralına aykırı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Şu halde “aldatıcı” bir davranışın dürüstlük 

kuralına aykırılığından şüphe edilemez. Aynı doğrultuda dürüstlük kuralına 

aykırı her davranış ve ticari uygulama haksız rekabet olarak kabul edilecektir. 

Ayrıca “diğer şekillerdeki” ibaresinin maddenin kapsamına ve etkisine herhangi 

bir katkısı yoktur.  Bu yüzden Kanun koyucunun, madde gerekçesindeki13 

İsviçre öğretisine atfen, Rekabet Hukukunda, MK m. 2 hükmünde düzenlenen 

dürüstlük kuralından farklı veya ondan daha geniş bir ilkenin varlığını ima eden 

açıklamasının haksız rekabet anlayışını zorladığını düşünüyoruz. Maddede 

“dürüstlük kuralı” dışında, bir davranış veya ticari uygulamanın haksızlığını 

veya hukuka aykırılığını gösterecek başkaca bir kritere yer verilmemiştir. 

Dolayısıyla Gerekçede, dürüstlük kurallarının “sözleşmesel veya önsözleşmesel 

temelde ve taraflar arasındaki ilişkide var olan güvenle ilgili” olduğu yolundaki 

açıklamaya katılmak mümkün değildir14. Kanun koyucu, TMK m. 2 hükmü ile 

sözleşme ilişkileri dışında, kişilerin haklarını kullanırken de salt kişisel 

menfaatlerle hareket etmelerini engellemek istemiştir. Bir hakkın dürüstlük 

kurallarına aykırı kullanılması, hakkın kötüye kullanımıdır. Pek tabii hakkın 

kötüye kullanımı da dürüstlük kurallarına aykırı düşer15. 

                                                      
13 “… (R)ekabet hukukundaki dürüstlük kuralları İsviçre öğretisinde belirtildiği gibi Türk Medenî 

Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmündeki dürüst davranış kuralları ile tam örtüşmeyebilir. 

Çünkü Türk Medenî Kanununu 2 nci maddesi anlamında dürüstlük kuralları sözleşmesel veya 
önsözleşmesel temelde ve taraflar arasındaki ilişkide var olan güvenle ilgilidir. Rekabet hukukunda ise bu 

anlamda taraf mevcut olmayabilir. Çoğu kez bir haksız fiil konumu bile söz konusu olabilir” (TTK m. 54 

gerekçesi). Ayrıca bkz. POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2012, s. 
320; AYHAN, Rıza; ÖZDAMAR, Mehmet; ÇAĞLAR, Hayrettin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Hükümlerine Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012, s. 279. 
14 Bkz. AKSOY, Mehmet Ali, “Haksız Rekabet Halleri ve Haksız Rekabetin Tespiti”, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2011, s. 41-43. 
15 Ayrıntılı bilgi için bkz. AKİPEK, Jale G.; AKINTÜRK, Turgut; ATEŞ KARAMAN, Derya, Türk 

Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, İstanbul 2012, s. 167 vd. 
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TTK, haksız rekabet hükümlerinin koruma alanını, bütün piyasa 

katılanlarını kapsayacak şekilde genişletmiştir16. Haksız rekabet hükümlerinin 

amacı, bütün piyasa katılanlarının menfaatini, dürüst ve bozulmamış rekabeti 

korumaktır (TTK m. 54)17. Kanunun piyasa katılanları olarak dikkate aldığı 

menfaat grubu rakip teşebbüsler, sağlayıcılar, tüketiciler ve nihayet ülke 

ekonomisidir18. 

Rakipler, tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen 

dürüstlük kuralına aykırı fiiller “haksız ve hukuka aykırı” olmakla birlikte söz 

konusu hukuka aykırı fiiller ancak zarar veya zarar tehlikesi bulunması şartı ile 

engellenebilecektir. TTK m. 54, rekabet ortamını (dürüst ve bozulmamış 

rekabet), piyasa katılanlarının (rakipler, tedarik edenler ve müşteriler) rekabet 

hakkını ve tüketicileri korumaktadır. Haksız rekabeti tarif eden TTK m. 54/2, 

"zarar" unsuruna yer vermemiştir. Buna karşılık haksız rekabete ilişkin bütün 

müesseselerin harekete geçirilebilmesi imkânı, zarar veya zarar tehlikesi şartına 

bağlanmıştır. Hiç şüphesiz zarar tehlikesinin yeterli görülmesi, dava yolunu 

kolaylaştıracaktır. Zarar, TTK m. 56'da belirtildiği üzere, bir kimsenin 

müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik 

menfaatlerinin haksız rekabetten olumsuz etkilenmesi sebebiyle ortaya 

çıkmaktadır. Tazminat davası için zararın varlığı şarttır ancak hukuka aykırılığı 

                                                      
16 Bkz. POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, s. 319, 320; AYHAN; ÖZDAMAR; ÇAĞLAR, 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, s. 278-280; 

KARAHAN, Sami, Ticari İşletme Hukuku, Konya 2013, s. 210-212; ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, Adana 2013, s. 152-154; BİLGİLİ, Fatih; DEMİRKAPI, Ertan, 

Ticari İşletme Hukuku, Bursa 2012, s. 231, 232. 
17 Dürüst ve bozulmamış rekabet hakkında bkz. GÜVEN, Şirin, Haksız Rekabet Hukukunun Amacı ve 
Koruduğu Menfaatler, Ankara 2012, s. 39 vd. 
18 Kanunun gerekçesinde şu açıklamaya yer verilmiştir: “Tüm katılanlar ile rekabet hukukunun ünlü 

üçlüsü kastedilmiştir: Ekonomi, tüketici ve kamu. "Katılanlar" gibi çok geniş bir sözcüğün kullanılması 
ile rekabet kurallarının rakipler arası ilişkilere özgülenmesinin yolu kapatılmıştır”. “Ekonomi” ve “kamu” 

ifadelerinin hangi amaç için kullanıldığı belirsizdir. Bilindiği gibi rekabet hukukunun koruduğu menfaat 

teşebbüsler, tüketiciler ve rekabetin yol açacağı olumlu etkiler (üretim etkinliği, kaynak dağılımında 
etkinlik ve dinamik etkinlik) dolayısıyla ülke ekonomisidir. Bkz. TOPÇUOĞLU, Metin, Rekabeti 

Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2001, s. 21 vd; KAYAR, 

İsmail, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2013, s. 261. 
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bizzat kanun tarafından kabul edilmiş bir fiilin, dava yoluyla tespitinin veya 

durdurulmasının, zarar ya da zarar tehlikesinin bulunmaması gerekçesiyle 

istenememesi izahı güç bir durumdur19. 

TTK m. 55 özellikle haksız rekabet sayılacak halleri altı ana başlık (a-

f) halinde sıralamış ve her bir başlık altında çok sayıda haksız rekabet 

davranışlarına yer vermiştir. Bu başlıklar ve altında zikredilen haksız rekabet 

davranışları sınırlı sayıda değil, örnek kabilinden haksız rekabet fiilleridir. 

Örnek haksız rekabet fiillerinin iki pratik sonucu olduğu söylenebilir: İspat 

kolaylığı sağlaması ve TTK m. 62/1.a’daki ceza davası yolunun örnek haksız 

rekabet fiilleriyle sınırlandırılması. TTK m. 54/2 hükmü kapsamında dürüstlük 

kuralına aykırı her türlü davranış yasaktır. Bu temel kural bir yana Kanunun, 

özellikle işaret ettiği ve altı ana başlık halinde sıraladığı haksız rekabet örnekleri 

somut olay bakımından ispat kolaylığı sağlayacaktır. Bir davranış veya ticari 

uygulamanın TTK m. 55/2'de işaret edilen örneklerden birisi ile örtüşmesi 

durumunda, uyuşmazlığı halle yetkili olan mahkemenin, ayrıca söz konusu 

uygulamanın haksız rekabet sayılıp sayılmayacağını araştırmasına gerek 

kalmayacaktır. 

 

3) Haksız rekabet açısından standartlar 

TTK m. 55, yaygın olarak karşılaşılan haksız rekabet örneklerini hayli 

ayrıntılı denebilecek alt başlıklar halinde düzenlemiştir20. Bu örnekler arasında 

doğrudan sertifika veya standartların kötüye kullanılmasını konu edinen bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Fakat teşebbüsler, teşebbüslerle tüketiciler 

                                                      
19 Aynı yönde bkz. KAYAR, Ticari İşletme Hukuku, s. 268. 
20 Hükümdeki ayrıntılı örneklerin, uygulayıcıları somut olayı bir gruba dâhil edebilmek için gereksiz çaba 

göstermeye zorlayacağı yönündeki eleştiri için bkz. ARKAN, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin 

Değerlendirmeler, s. 47. 
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arasındaki ilişkileri etkileyen dürüstlük kuralına aykırı her türlü davranış haksız 

rekabettir. Bu anlamda gerçeğe aykırı şekilde helal sertifikası kullanmak hiç 

şüphesiz yanıltıcı ve dürüstlük kurallarına aykırıdır. Helal sertifika şartlarını 

taşımayan ürünlerin helal sertifikası ile satışa sunulması, müşterileri 

etkileyeceğinden hatta yanıltacağından haksız rekabet olarak kabul edilecektir21. 

Bu doğrultuda başlıca haksız rekabet hâlleri arasında sayılan “dürüstlük kuralına 

aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar”ın (m. 

55/1-a.2-4, 9)22 standart veya sertifikalar yoluyla yapılacak suiistimalleri de 

kapsayacağı kuşkusuzdur. Bununla birlikte rakipler veya tedarik edenlerle 

müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen dürüstlük kuralına aykırı davranışlar 

haksız rekabet teşkil edeceğinden, somut olayın sayılan örneklerden birinin 

kapsamına girmesi şart değildir. 

 

a) Hukuki sorumluluk 

Mal veya hizmetlerinde kullandığı helal sertifika (standart) şartlarına 

uygun üretim, sunum veya satış yapmayan teşebbüse karşı zarar gören veya 

zarar görme tehlikesi bulunan kişiler: 

                                                      
21 “… mahkemece davalının eylemi, TSE Markasına dolayısıyla TSE Kurumuna tüketici tarafından 

duyulan güveni sarsacağı ve marka sahibi olanlarla olmayanlar arasında haksız rekabet ortamı yaratacağı, 

kamu oyunu yanıltacağı muhakkak olduğundan, davacı kurum lehine münasip miktarda manevi tazminata 
hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu talebin reddi doğru görülmemiş, kararın bu yönden 

bozulması gerekmiştir” [Y. 11. HD, 27.4.2000, E.2598, K.3579 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)]. 
22 “Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: 
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; 

…  

2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış 
kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya 

aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, 

3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe 
malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve 

sembolleri kullanmak, 

4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak, 
… 

9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini,  miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya 

tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak”. 
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a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,  

b) Haksız rekabetin men’ini, 

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan 

kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu 

beyanların düzeltilmesini ve hukuka aykırı fiillerin önlenmesi için kaçınılmaz 

ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, 

d) Kusur varsa zararlarının tazminini, isteyebilir. 

Helal sertifika yoluyla haksız rekabette bulunana karşı dava açma 

hakkına sahip olan kimseler, zarar gören veya böyle bir tehlikeyle 

karşılaşabilecek başta rakip teşebbüsler olmak üzere diğer sağlayıcılar ve 

müşterilerdir (TTK m. 56/1, 2). Bu kimselerden başka ticaret ve sanayi odaları, 

esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini 

korumaya yetkili bulunan meslekî ve ekonomik birlikler, tazminat davası 

dışındaki diğer davaları açabileceklerdir. Ayrıca tüzüklerine göre tüketicilerin 

ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki 

kurumlar, dava açmaya yetkili kılınmışlardır. Kanun, kamusal nitelikteki 

kurumlardan söz ettiğine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumakla 

yükümlü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı23, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı24 da haksız rekabet davalarını açmaya yetkili sayılacaklardır. 

                                                      
23 “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: 

… Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukukî ve idarî 

tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemeler yapmak” 
[Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG, 

08.06.2011, S. 27958 Mükerrer), m. 2/1.j, 11]. 
24 “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
… Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla 

tedbirler almak” [Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (RG, 08.06.2011, S. 27958 Mükerrer) m. 7/1.ğ]. 
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Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (YENİ TKHK)25 

tüketici bakımından haksız ticari uygulamaları özel olarak düzenlemiş, 

tüketicinin bir mal veya hizmete karşı ekonomik davranış biçimini (iradesini) 

bozan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiştir26. Tüketici 

örgütleri, Bakanlık ile ilgili piyasayı düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları, 

haksız ticari uygulamalar (m. 62) ve ticari reklamlara (m. 61) ilişkin hükümler 

dışında, tüketicilerin ortak menfaatlerinin korunmasını gerektiren hâllerde 

tüketici mahkemelerinde tespit, men veya düzeltme davası açabilecektir (Yeni 

TKHK m. 73/6)27. Görüldüğü gibi münferiden tüketicileri ilgilendiren sorunlar 

ile haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlar için tüketici örgütlerine, ilgili 

Bakanlık ve kamu kuruluşlarına dava açma yetkisi verilmemiştir. Bu durumda 

Kanun koyucunun, özellikle maddeye dahil ettiği “haksız ticari uygulamalar” 

kriter ile haksız rekabete dayanan dava açma imkânlarını sınırlandırmak istediği 

veya sehven bu algıya yol açtığını belirtmek gerekir. İstisna tutulan dava açma 

yetkisi doğrudan tüketici menfaatleri ile ilgili sorunlar olmalı idi. Tüketicilerin 

ortak menfaatleriyle ilgili “haksız ticari uygulamalara karşı tüketici örgütleri ile 

ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşlarının söz konusu davaları açma yetkisi 

                                                      
25 RG, 28.11.2013, S. 28835. 
26 “(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da 
yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde 

bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle 

aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari 
uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır. 

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu 

uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür. 
… 

(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her 

hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir” (m. 62). 
27 Yeni TKHK m. 73/6 gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir: “Altıncı fıkrada, tüketici 

mahkemelerinde tüketicilerin ortak çıkarlarının korunması amacıyla dava açma ehliyetine sahip taraflar 

tüketiciler, tüketici örgütleri, ilgili piyasayı düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık olarak 
belirlenmiştir. Kendilerine dava hakkı verilenler, haksız ticari uygulamalar ile ticari reklam ve ilânlara 

ilişkin hükümler dışında, münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren 

hallerde dava açabileceklerdir. Örneğin tehlikeli malların piyasadan çekilmesi gibi talepler bu türden 
genel nitelikli taleplerdir. Dava hakkı sahiplerinin talepleri, bu Kanuna aykırı bir durumun doğma 

tehlikesi olan hallerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya 

hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulmasına karar verilmesi yönünde olacaktır”. 
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kısıtlanmamalıdır. Bu açıdan yeni Kanunun, yürürlükten kaldırdığı kanundan 

(ETKHK) daha geri olduğu açıktır. ETKHK m. 23/4 hükmüne göre: “Bakanlık 

ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak 

tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı 

durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava 

açabilirler”. 

Mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı ortalama tüketicinin 

ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik 

davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya önemli ölçüde bozma ihtimali olan 

(Yeni TKHK m. 62/1) “ticari uygulamaların” TTK m. 54/2 kapsamında haksız 

rekabet sayılacağı muhakkaktır. TTK m. 56/3, menfaat ayırımı yapmaksızın, 

tüketicilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve kamu tüzel kişilerinin dava 

açma hakkını, özel olarak düzenlemiştir. Bu yüzden Yeni TKHK m. 76/3 hükmü 

sorunlara gebedir. Aksi halde kanun koyucunun; TTK m. 56/3 ile tüketici lehine 

dava açma hakkını tüketici menfaatlerini gözeten özel hukuk ve kamu tüzel 

kişilerini kapsayacak şekilde genişletmek istediğini; Yeni TKHK m. 73/6 ile de 

bu imkânı sınırlandırdığını veya geri aldığını kabul etmek gerekir ki bu sonucun 

doğru olmayacağı açıktır. Mevcut halleriyle maalesef TTK m. 56/3 ile Yeni 

TKHK m. 76/3 çelişmektedir. Özel veya genel kanun anlayışıyla bu çelişkiyi 

gidermek mümkün değildir. Bundan başka, doğrudan tüketici menfaati ile ilgili 

olup olmadığına bakmadan tüketicilerin menfaatlerini koruyan özel ve kamu 

hukuku tüzel kişilerine dava açma yetkisi tanıyan TTK m. 56/3 ’ün, tüketicilerin 

münferit sorunları dışında ortak sorunlarla sınırlı dava hakkı içeren Yeni TKHK 

m. 73/6 hükmünden daha ileri ve kapsamlı olduğu tereddütsüzdür. 
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b) Cezai sorumluluk 

Haksız rekabet fiillerinin cezalandırılması ile ilgili menfaati üç başlık 

altında toplayabiliriz. Bu menfaatlerden ilki, ticari faaliyetlerini dürüstlük 

kurallarına uygun hareket ederek yürüten kimselerin, faaliyetlerini bu kurallara 

aldırış etmeden yürütenlere karşı korunması ve zarara uğramalarının 

engellenmesidir. Bu husus rakiplerin korunması bakımından önem taşımaktadır. 

İkinci temel menfaat, tüketicilerin korunmasıdır. Üçüncü menfaat ise dürüst 

rekabet anlayışını ihlal eden, rekabet düzenini bozan kimsenin, kamuya ve 

nihayet ülke ekonomisine28 zarar vermesidir29. 

TTK m. 62 hükmü, TTK m. 55/1’de yazılı haksız rekabet fiillerini 

kasten işleyenler için hapis ve adli para cezası öngörmüştür. Fakat Ceza 

Hukukundaki kıyas yasağı veya suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği sadece 

TTK m. 55/1’de alt başlıklar halinde ve açıkça zikredilen haksız rekabet fiilleri 

ile TTK m. 62/1.b-d’deki fiiller şikâyet üzerine cezalandırılabilecektir. Şu halde 

maddede doğrudan sayılmayan ancak TTK m. 54/2 hükmü kapsamında haksız 

fiil oluşturabilecek fiillerin cezalandırılması imkânı bulunmamaktadır30. 

Şartlarını taşımadığı halde ürünlerinde helal sertifikası kullanan veya 

sertifika gereklerini yerine getirmeyenlerin fiilleri, TTK m. 55/1.a-2 ve TTK m. 

62/1.b kapsamında haksız rekabet olarak değerlendirilebilecektir. Aslında TTK 

m. 55/1.a-231 ve TTK m. 62/1.b32 hükümlerinin aynı haksız rekabet fiillerini 

                                                      
28 Kanunun gerekçesinde (m. 54), tüm katılanlar ile rekabet hukukunun ünlü üçlüsü ekonomi (?), tüketici 

ve kamunun kastedildiği açıklamasına yer verilmesi kayda değerdir. Ayrıca bkz. ARKAN, Sabih, “Haksız 

Rekabet – Gelişmeler – Sorunlar”, BATİDER, C. XXII, S. 4, 2004, s. 6. 
29 ERMAN, Sahir, Şirketler Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku VII, İstanbul 1993, s. 96. 
30 Ayrıca bkz. TTK m. 62 gerekçesi. 
31 “Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: 
… Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış 

kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya 

aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek”. 
32 “Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, 

ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler, 

… hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar”. 
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düzenlediği söylenebilir. Bu sonuca göre sahte helal sertifikası kullanan veya 

kullandığı sertifikanın şartlarını yerine getirmeyen kimseler 

cezalandırılabilecektir. Fakat kanun koyucunun madde gerekçesinde, esasen 

TTK m. 55 ile ilgili olduğu anlaşılan “maddede doğrudan sayılmayan ancak 

haksız fiil oluşturabilecek diğer hallere aykırılık durumunda ise ceza 

verilmeyecek” şeklindeki açıklamasının TTK m. 62/1.b hakkında da tereddütlere 

yol açması muhtemeldir.  

Etkisi ve sonuçları itibarıyla en ağır haksız rekabet ihlallerinin TTK 

m. 55’te sayılan örnek fiillerden ibaret olduğu iddiasında bulunmak mümkün 

değildir. Bu yüzden ceza sorumluluğunu sadece yaygın örnek kabilinden haksız 

rekabet fiilleriyle sınırlandırmak doğru olmamıştır. Haksız rekabet suçu ile 

korunan hukuki değer “dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır” (TTK m. 

54/1)33. Ne var ki ETK m. 56’da34 olduğu gibi TTK’da haksız rekabeti 

tanımlayan bir hüküm yoktur. Haksız rekabetin amacını ve ilkesini belirleyen 

TTK m. 54’ün genel hüküm olarak “tanım hükmü” işlevini yüklendiği 

söylenebilir. Öyleyse TTK m. 54 ve 62 hükümlerinin, bu amaca uygun olarak 

yeniden düzenlenmesi şarttır. Böylece hem tereddütler ortadan kaldırılmış hem 

de örnekler (TTK m. 55, m. 62/1.b) arasında yer almayan fakat TTK m. 54/2 

kapsamında haksız rekabet kabul edilen fiillere karşı Ceza Hukuku’nun 

caydırıcılık ve tedip imkânlarından yararlanılmış olacaktır35. 

Helal standartlarını karşılamamakla birlikte ürünler üzerinde helal 

şartlarına uygunluk bilgisine yer verilmesi, bir denetim kuruluşunun helal 

                                                      
33 ERDOĞAN, Yavuz, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Suçu”, s. 432, 433 

[http://dosya.marmara.edu.tr/huk/Sempozyumyayınları/ipekyolucanlanıyor/Dr.YavuzERDOGAN.pdf 

(10.04.2014)]. 
34 “Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her 

türlü suistimalidir”. 
35 Ceza davası açma imkânını sınırlandıran hükümle ilgili eleştiri için bkz. ERDOĞAN, Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Suçu, s. 458, 459; ÖZKUL, Burcu, “Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 

TTK Tasarısı Açısından Haksız Rekabet Hükümlerine Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C. 12, S. 3, 2007, s. 339. 
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sertifikasının ürünler üzerinde usulsüz kullanılması, helal şartlarını kısmen veya 

tamamen karşılamayan üretim yapılması, belirli ürünler için alınan sertifikanın 

kapsama girmeyen ürünler için de kullanılması TTK m. 55/1.a-2, 9 ve 62/1.b 

anlamından haksız rekabettir. Yukarıdaki tereddütler bir yana, genel olarak 

haksız veya usulsüz sertifika kullanan bu kimselerin; malları, iş ürünleri, 

faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulundukları (TTK 

m. 55/1.a-2); mallarının, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özelliklerini 

gizleyerek kasten müşteriyi yanılttıkları (TTK m. 55/1.a-9; 62/1.b)36 aşikârdır. 

Sertifika veya helal işareti ile müşterilerini kasten37 yanıltan ve rakiplerine karşı 

üstünlük sağlayan kimseler, iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla38 

cezalandırılacaktır. Suçun takibi, hukuk davası açma hakkına sahip olanlardan 

birinin şikâyetine bağlıdır (TTK m. 62). 

 

4) Standartlar açısından TTK’nın haksız rekabet hükümlerinin 

değerlendirilmesi 

Bir teşebbüsün, yetkisi olmaksızın ürünleri üzerinde bir denetim 

kuruluşunun helal sertifikasını kullanması veya sahip olduğu sertifika 

yükümlülüğünü hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi TTK m. 54/2 hükmü 

                                                      
36 Müşteri kitlesinin artmasına veya eksilmemesine yola açacak nitelikteki özel hayatla (siyasi veya dini 
faaliyetler yahut irtibatlar) ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgilerin de bu kapsamda olduğu ifade edilmektedir 

(ERMAN, Şirketler Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku VII, s. 109). 
37 Bu fiillerin kast dışında ihmal veya özensiz davranışlarla işlenmesi zayıf ihtimal olmakla birlikte kast 
unsuru yoksa haksız veya usulsüz sertifika kullanan kimseler cezalandırılmayacaktır.  
38 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (RG, 12.10.2004, S. 25611) sistemine göre ödenmeyen adli para cezası, 

hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüşmektedir (m. 52/4). Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine, belli bir 
süre içinde, adlî para cezasını kısmen veya tamamen ödemezse, ödenmeyen miktarın karşılık geldiği gün 

kadar hapis cezasına maruz kalır. Adli para cezasının miktarı, hükümlünün ekonomik ve şahsi halleri göz 

önünde bulundurularak bir gün karşılığı, en az yirmi en fazla yüz TL aralığında belirlenir (TCK m. 52/2, 
4). Fakat hapis cezasına dönüştürülen adli para cezasında azami süre sınırı üç yıldır. Ancak birden fazla 

hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet hâlinde bu süre beş yıl olarak kabul olunmuştur [5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (RG, 29.12.2004, S. 25685), m. 106/7, 3]. 5275 
sayılı Kanun ayrıca, üst sınır sebebiyle hapis cezası ile karşılanamayan adli para cezasının 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesini kabul etmiştir (m. 

106/11). 
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kapsamında haksız rekabettir. Ayrıca söz konusu kimselerin fiillerinin TTK m. 

55/1-a.2-4, 9 bentlerinde sayılan haksız rekabet örnekleriyle örtüştüğü 

söylenebilir. Bu durumun pratik sonucu, şartlarını taşımadığı halde sertifika 

kullanan veya sertifika gereklerine kasten aykırı davranan kimselerin, hürriyeti 

bağlayıcı ceza ve adli para cezası ile cezalandırılmaları yolunun açılmasıdır 

(TTK m. 62). Aksi halde bu kimselerin fiillerinin sadece TTK m. 54/2 hükmü 

kapsamında değerlendirilerek haksız rekabet muamelesine tabi tutulması, 

cezalandırma için yeterli olmayacaktır. 

Helal sertifika işaretini yetkisiz kullanan veya şartlarını ihlal eden 

kimselere karşı TTK m. 54-63 hükümlerinin caydırıcı olmadığı rahatlıkla 

söylenebilir. Bu sonucu mağdur olarak, hem rakip teşebbüsler hem de tüketiciler 

açısından irdeleyerek teyit etmek mümkündür. Helal sertifika işaretini yetkisi 

olmadan kullanan veya şartlarına uygun olarak üretim yapmayan teşebbüs, 

doğrudan bir teşebbüsü hedef almadığı için rakip teşebbüslerin TTK m. 56’da 

sayılan davaları açması ihtimali zayıftır. Öncelikle haksız rekabet fiili doğrudan 

kendisini hedef almayan teşebbüsün tazminat talebinde zararın kapsamı ve ispatı 

ile ilgili güçlükler ortaya çıkacaktır. Ayrıca mağdur teşebbüslerin fazlalığı 

sebebiyle davacı lehine tazminat olarak hâkimin, haksız rekabet sonucunda 

davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına (TTK m. 56/1.d) 

karar vermesi de talep edilemeyecektir39. Aksi halde mağdur teşebbüslerden 

birisi olan davacı, diğerleri aleyhine sebepsiz zenginleşmiş olur. Çok sayıdaki 

haksız rekabet mağduru teşebbüsün, müteselsil alacaklı (TBK m. 169)40 sıfatıyla 

açacakları tazminat davasında, hâkimden failin elde ettiği menfaate hükmetmesi 

istenebilecektir41. Bu imkânların dışında TBK m. 50/2 mağdura, zarar miktarını 

                                                      
39 Krş. ARKAN, Haksız Rekabet – Gelişmeler – Sorunlar, s. 14, 15. 
40 Bkz. KAYAR, İsmail, Borçlar Hukuku, Ankara 2014, s. 211, 212. 
41 “Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı 

veya kanunun belirlediği durumlarda doğar.  

Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. 



Rekabet Hukuku Özellikle Haksız Rekabet Açısından Helal Gıda Sertifikası 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 19 

tam olarak ispat edemediği hallerde hâkimden, hakkaniyete uygun bir tazminat 

miktarı belirlemesini isteme (TBK m. 50/2)42 hakkı tanımıştır. Fakat tazminatın 

beklentileri karşılamayacağı endişesinin, rakip teşebbüsleri dava açmaktan 

caydırması ihtimali göz ardı edilemez. 

Hem TTK hem de yürürlükten kaldırılan TTK, haksız rekabet failine 

karşı tüketicilere dava açma imkânı tanımıştır. Hatta yeni Kanun, zararla ilgili 

şartı yumuşatmış, zarar görme tehlikesinin varlığını yeterli görerek tüketicileri 

dava açmaya cesaretlendirmek istemiştir. Tüketicilerin, sadece satın aldıkları 

                                                                                                                             
Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, borçlu 

onlardan dilediği birine ifada bulunabilir. 
Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, 

alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir.  

Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan diğer alacaklılara 
ödemekle yükümlüdür” (TBK m. 169). 
42 Yargıtay’ın konuya benzer şu kararını aktarmayı yararlı buluyoruz: “Davacı vekili, müvekkilinin 

kırmızı pul biber üretip pazarladığını, Türk Gıda Kodeksi’ne göre bu tüketim maddesinde en çok 0,0005 
mg/kg oranında kanserojen madde ‘Aflotoksin’ olması gerektiğini, müvekkilinin uzun uğraşlar sonucu bu 

sorunu çözdüğünü, yatırımlar yaptığını, ürettiği kırmızı pul biberlerinde anılan maddeyi kabul edilir 

oranlara çektiğini, çalışmalarından dolayı ‘TÜBİTAK Özel Başarı Ödülü’ ile ‘ASO Ürün Geliştirme Özel 
Ödülü’ne layık görüldüğünü, ancak çalışmalarının karşılıksız kaldığını, bu çalışmalar dolayısıyla pahalıya 

mal olan ürünlerin piyasada rağbet görmediğini, büyük marketlerin dahi ‘Aflotoksin’ gerçeğine dikkat 
etmediklerini, ucuz ve zararlı maddeyi taşıyan pul biberleri tercih ettiklerini, davalının ürünlerinde de 

yasal sınırların üzerinde ‘Aflotoksin’ tespit edildiğini, bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğini ileri 

sürerek, haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, … TL maddi ve … TL manevi tazminatın tahsiline ve 
hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin ISO 9002 belgesine sahip bulunduğunu, iddiaların tamamının yersiz 

olduğunu, pul biber üretiminin başkaları tarafından yapıldığını, müvekkilinin paketleme yaparak piyasaya 
sunduğunu, gıda kodeksine uygunluğunun raporlarla sabit olduğunu, haksız rekabet koşullarının 

bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının Türk 
Gıda Kodeksi’ne aykırı şekilde ‘Aflotoksin’ içeren pul biberi emtiasını piyasaya sunduğu, eyleminin 

TTK’nun 57/10 maddesi uyarınca haksız rekabet teşkil ettiği, tarafların uyuşmazlık konusu döneme 

ilişkin olarak zarar ettikleri, aynı alanda faaliyet gösteren sayısız firma olduğu, davacı zararının, tek 
başına davalı eyleminden kaynaklanmadığı ve illiyet bağının kanıtlanmadığı gerekçesiyle, davanın 

kısmen kabulüne, davalının haksız rekabetinin tespiti ile önlenmesine, hükmün ilanına, diğer istemlerin 

reddine karar verilmiştir. 
… 

2-Dava, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, maddi ve manevi tazminatların istemlerine ilişkindir. 

Davacı vekili, haksız rekabetin tespit ve önlenmesi yanında maddi tazminat da talep etmiştir. TTK’nun 
58-d maddesinde haksız rekabet fiilinden zarar görenin maddi tazminat da talep edebileceği hükme 

bağlanmıştır. Mahkemece yazılı gerekçe ile davacı tarafın maddi tazminat istemi ret edilmiştir. Ancak, 

davalının haksız rekabette bulunduğu doğru olarak tespit edilmiştir. Davacının, bu eylem nedeniyle zarara 
uğradığı sabittir. Ne var ki, davacı zarar tutarını ispat edememiştir. Bu durum karşısında, BK’nun 42 nci 

maddesi dikkate alınarak davacı yararına uygun tutarda maddi tazminata karar verilmesi … gerekmiştir 

[11. HD, 26.11.2007, E.12564; K.14906 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası)]. 
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ürünlerle sınırlı zarara uğrayacakları dolayısıyla tazminat davası açma yolunu 

tercih etmelerinin pratik olmayacağı söylenebilir. Bildiğimiz kadarıyla, bu güne 

karar, tüketicilerin haksız rekabet sebebiyle açtığı bir dava bulunmamaktadır. 

Özellikle konumuz açısından sağlığa zarar vermeyen sadece helal standartlarını 

karşılamayan ürünler sebebiyle gündeme gelecek maddi – manevi tazminat 

taleplerinin kabulünde ortaya çıkabilecek tereddütleri kaydetmek zorunludur. 

Görüldüğü gibi haksız rekabet hükümleri, yetkisiz veya şartlarına 

aykırı helal sertifikası kullananlarla mücadelede etkili ve caydırıcı imkânlara 

sahip değildir. Haksız rekabet hükümlerinin bu zaafı sadece hukuka aykırı 

sertifika kullanımı fiilleriyle sınırlı değil, doğrudan belirli teşebbüsleri hedef 

tutmayan, mağduru bütün tüketici ve rakipleri kapsayan fiiller hakkında da 

geçerlidir. 

TTK m. 56/3 hükmüne göre ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, 

borsalar, üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer 

meslek birlikleri ve tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini 

koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar, tespit, men ve 

düzeltme davalarını açabileceklerdir. Fakat Kanun, söz konusu özel hukuk ve 

kamu tüzel kişilerine, kendileri mağdur olmadıkları gerekçesiyle tazminat davası 

açma hakkını tanımamıştır. Hâlbuki haksız rekabet fiilinin belirli bir teşebbüsü 

hedef tutmadığı hallerde, dava açılmayacağı ve haksız rekabet failinin 

zenginleşeceği aşikârdır. Hatta zenginleşme miktarının yüksek olması ihtimali 

göz ardı edilemez43. Bu durum dikkate alınarak haksız zenginleşmenin iadesi 

yolunun açılması, caydırıcı olacak ve rekabet ortamının korunmasına katkı 

sağlayacaktır. 

                                                      
43 “Almanya’da saf meyve suyu olarak 90 fenikten satılan bir şişe içeceğin sonradan saf olmadığı 

anlaşılmış ve 1 milyon şişeden fazla satılan bu içecek dolayısıyla toplam olarak yaklaşık 1 milyon markın 

failde kaldığı ifade edilmiştir” (ARKAN, Haksız Rekabet – Gelişmeler – Sorunlar, s. 14, dpn. 48). 
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Belirli bir teşebbüsü hedef tutmayan bu yüzden rakip teşebbüsler ve 

tüketiciler tarafından dava açılması ihtimali bulunmayan hallerde haksız rekabet 

failinin korunmaması ve fiilin devamına cesaretlendirilmemesi için dava 

açılması ihtiyacı kuşkusuzdur. Açılacak dava ile pekâlâ haksız rekabet fiilinin 

durdurulması ve elde edilen menfaatlerin hazineye devri istenebilmelidir. Bu 

açıdan TBK’nın hâkime, hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla yapılan 

kazandırmaların devlete (hazineye) iadesine karar verme yetkisi tanıyan hükmü 

önemli bir örnektir44. Alman Haksız Rekabet Kanunu45 bu tür haksız rekabet 

fiillerinde mesleki ve ekonomik birliklere, sanayi ve ticaret odalarına, tüketici 

kuruluşlarına failin elde ettiği kazancın Federal bütçeye iadesini isteme hakkı 

tanımıştır46. Belirli bir teşebbüsü hedef almayan haksız rekabet fiillerine karşı 

bizde de aynı yetkinin TTK m. 56/3 hükmüne bir cümle veya fıkra eklenerek 

kabulünün, yararlı olduğu kadar zorunlu olduğunu düşünüyoruz47. Bu anlamda 

konumuzla bağlantılı olarak sertifika veren denetim kuruluşları başta olmak 

üzere tüketici menfaatlerini koruma yetki ve görevine sahip özel ve kamu 

hukuku tüzel kişilerine, hazineye ödenmek üzere, haksız rekabet failine karşı 

tazminat davası açma hakkı tanınabilecektir. Hatta hükmolunan tazminattan bir 

kısmının, dava açan özel veya kamu hukuku tüzel kişisine ödenmesi, söz konusu 

                                                      
44 Bilindiği gibi hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla yapılan kazandırmalar geri istenemez (TBK m. 81). 

Ancak hâkim, hukuka veya ahlaka aykırılığı ödüllendirmek veya teşvik etmek niteliğindeki 
kazandırmaların Devlete ödenmesine karar verebilecektir (TBK m. 81). Bkz. ANTALYA, O. Gökhan, 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 2013, s. 844-

846. 
45 “Whoever, while acting with intent, uses an illegal commercial practice pursuant to Section 3 or 

Section 7, thereby making a profit to the detriment of numerous purchasers, can be sued for surrender of 

such profit to the Federal budget by those entitled, pursuant to Section 8 subsection (3), numbers 2 to 4, to 
assert a cessation and desistance claim” [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 

(BGBl. I 2004 32/1414), paragraf 10/1]. Ayrıca bkz. ARKAN, Haksız Rekabet – Gelişmeler – Sorunlar, 

s. 9 vd; HEIDENREICH, Jan Peter, “The German Act against Unfair Competition”, 
http://www.iuscomp.org/gla/literature/heidenreich.htm (10.04.2014). 
46 Bkz. FINGER, Manuela; SCHMIEDER, Sandra, “The New Law Against Unfair Competition: An 

Assessment”, German Law Journal, Vol.: 6, No: 1, s. 211, 214. 
47 Aynı yönde bkz. BOZTOSUN; ÜNAL, Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, İşletme 

Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, s. 408, 409; ARKAN, Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler, s. 47, 48. 

http://www.iuscomp.org/gla/literature/heidenreich.htm


Metin TOPÇUOĞLU – Burcu ÖZKUL  

22                                                      S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 

tüzel kişileri dava yolunu kullanmaya teşvik edecektir. Böylece dürüst rekabet 

anlayışı korunmuş, haksız rekabet kazancı ile fail ödüllendirilmemiş, olası 

ihlallere karşı da caydırıcılık sağlanmış olacaktır.  

 

SONUÇ 

Rekabet şartlarının giderek artması, üretim girdileri ve bunların temin 

edildiği kaynak ülke (menşe) farklılığı; maliyetler yönüyle teşebbüsleri, helallik 

ve sağlık açısından da tüketicileri tercih sorunu ile karşı karşıya getirmektedir. 

Gıda, sağlık ve giyim alanındaki üretim girdileri farklılığı ve giderek 

artan tüketici bilinci sebebiyle helal standartları önemini arttırmakta dolayısıyla 

teşebbüsler için yeni bir rekabet alanı doğmaktadır. Halen 200 milyar ABD 

doları civarında olduğu iddia edilen pazarın büyüklüğü, helal standartlarının 

önemini göstermek bakımından anlamlı bir veridir. 

Pazarın cazibesi sebebiyle standartların, dürüstlük kurallarına aykırı 

kullanılması muhtemeldir. Öncelikle helal sertifika veren ve teşebbüs birliği 

vasfını taşıyan denetim kuruluşu üyelerinin aralarında anlaşarak rekabeti 

kısıtlamaları mümkündür. RKHK m. 4/1 hükmü, teşebbüslerin aralarındaki 

işbirliği anlaşmalarını yasaklamaktadır. Rekabet Kurumu resen, ihbar, şikâyet 

veya Bakanlığın talebi üzerine (RKHK m. 9/1) söz konusu teşebbüslere karşı 

soruşturma açabilecek ve idari para cezaları uygulayabilecektir (RKHK m. 16, 

17). 

Ürünlerinde helal sertifikası kullanmakla birlikte sertifika şartlarını 

taşımayan teşebbüslerin fiili, TTK m. 54/2 kapsamında haksız rekabet oluşturur. 

Ancak TTK’da, belirli teşebbüsleri hedeflemeyen haksız rekabet fiilleriyle 

mücadele imkânı verecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu ihtimallere 

yönelik, hazineye ödenmek üzere, denetim kuruluşlarına ve/veya teşebbüslerin 
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ve tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş özel ve kamu hukuku 

tüzel kişilerine tazminat davası açma yetkisi verilmesi şarttır. Böylece hem 

haksız rekabet kazancı failde kalmayacak hem de potansiyel rekabet ihlallerine 

karşı caydırıcılık sağlanmış olacaktır. 

Kural olarak sağlığa aykırı olmayan fakat ürünlerinde kullandığı helal 

sertifikası gereklerini karşılamayan teşebbüslerin cezalandırılması mümkün 

değildir. Fakat yetkisiz helal sertifikası kullanan veya kullandığı sertifika 

şartlarına uygun üretim yapmayan teşebbüsler, haksız rekabet şartları 

çerçevesinde hürriyeti bağlayıcı ceza ve adli para cezası ile 

cezalandırılabilecektir. 

Haksız veya usulsüz helal işareti ya da sertifikası kullanan kimselerin, 

TTK m. 55/1.a-2, 9 ve TTK m. 62/1.b hükümleri ile örtüşen fiilleri dolayısıyla 

cezalandırılmaları şarttır (TTK m. 62). Buna karşılık gerekçedeki, haksız rekabet 

sayılsa bile maddede doğrudan sayılmayan hallere ceza verilemeyeceği 

yönündeki açıklama, sertifika sahiplerinin cezalandırılması bakımından tereddüt 

oluşturabilecektir. Dolayısıyla örnekler arasında yer almayan fakat TTK m. 54/2 

kapsamında haksız rekabet sayılan ve belki söz konusu örneklerden daha ağır 

etkilere sahip haksız rekabet faillerini cezalandırmak mümkün olmayacaktır. Bu 

yüzden TTK m. 62 hükmünün uygulama alanı, “dürüst ve bozulmamış rekabet”i 

(TTK m. 54/1) koruyacak şekilde genişletilmedikçe, haksız rekabet karlı bir iş 

sayılarak teşvik edilmiş olacaktır. 

Tüketici menfaatlerini koruma görev ve yetkisine sahip özel hukuk ve 

kamu hukuku tüzel kişilerinin dava açma hakkını, ortak tüketici menfaatleriyle 

sınırlandıran yeni TKHK m. 73/6 hükmü, TTK m. 56/3 hükmü ile çelişmektedir. 

Tüketici menfaatlerini koruma görev ve yetkisine sahip özel hukuk ve kamu 

tüzel kişilerine haksız ticari uygulamalara karşı dava açma hakkı tanımayan yeni 

TKHK m. 73/6 hükmü bu haliyle, hem TTK m. 56/3’ün hem de ETKHK m. 
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23/4’ün gerisinde kalmış olacaktır. Bu sebeple yeni TKHK m. 73/6, bedeli 

hazineye ödenmek üzere tazminat davası açma hakkını da içerecek şekilde 

değiştirilmelidir. 
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ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE 

ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ 

DURUMU  
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ÖZET 

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Birleşmiş Milletler 

Cenevre Sözleşmesi’ne göre sığınmacı “Vatandaşı olduğu devletin ülkesinde 

meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 

gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 

ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, 

yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs” olarak kabul edilmektedir. Ancak 

uygulamada ya devletlerin getirdiği çekinceler veya ulusal düzenlemeler 

sebebiyle kavram kargaşası olduğu ve buna bağlı olarak sığınmacıların hukuki 

statüsünde belirsizlik doğduğu açıktır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası 

düzenlemeler bağlamında Suriye’den gelip ülkemize sığınmış kişilerin hukuki 

statüsünün tartışılması gerekmektedir.  

                                                      
1Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim 

Dalı, email: suleymandost@sdu.edu.tr  
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Sığınmacıların hukuki statüsüne ilişkin en önemli uluslararası 

düzenlemeler, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 tarihli Birleşmiş 

Milletler Cenevre Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair1967 tarihli 

Protokol’dür. Diğer yandan devletler sığınmacılarla ilgili ulusal düzenlemeler 

yapmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde de 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kabul edilmiş ve 

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun 

sığınmacıların ülkemizdeki hukuki durumunu düzenlemiş, şartlı mülteci, ikincil 

koruma ve geçici koruma gibi yeni uluslararası koruma statüleri ihdas etmiştir. 

Bu bakımdan kavram kargaşasının da önüne geçmeye çalışmıştır. Çalışmamızda 

bu kanun ve diğer uluslararası düzenlemeler bağlamında ülkemizdeki Suriyeli 

sığınmacılar sığınmacıların hukuki statüsü ele alınacaktır. 

  Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Yabancı, Uluslararası 

Koruma, Cenevre, Sözleşme. 

 

THE LEGAL STATUS OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN 

THE FRAME OF NATIONAL AND INTERNATIONAL 

REGULATIONS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

In the 1951 UN Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, 

asylum seekers is recognized: “Any person who is the citizens of its state’s 

territory as a result of events occurring and owing to well-founded fear of being 

persecuted for reasons of race, religion, natioanality, membership of particular 

group or poltical opinion, is outside the country of his natioanality and is unable 
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or  owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that 

country; or who, not having a nationality and being outside the country of his 

former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such 

fear, is unwilling to return to it.” However, there is confusion of concepts due to 

states reservations and national regulations in practice. Consequently, there is 

uncertainty about the legal status of asylum seekers. Therefore the legal status 

of asylum seekers who have come to our country from Syria should be discussed 

in the context of national and international regulations.  

The most important international regulations concerning the legal 

status of asylum seekers are 1951 UN Geneva Convention Relating to the Status 

of Refugees and 1967 Protokol Relating the Legal Status of Refugees. On the 

other hand states operate domestic legislation on asylum seekers. In this 

context, our country No. 6458 dated 04.04.2013 Foreigners and International 

Protection Act was adopted and was published in the Official Gazette No. 28615 

dated 11.04.2013. The Act regulates the legal status of refugees and new 

international protection status which are conditional refugees, subsidiary 

protection and temporary protection. In this regard it has tried to prevent 

confusion of concept. In this work, it will be discussed the legal status of Syrian 

asylum seekers in Turkey in the context of this Act and the other international 

regulations    

Key Words: Refugee, Asylum seekers, Aliens, International 

Protection, Genova, Convention. 

 

I-GİRİŞ 

Dünyada çok sayıda insan çeşitli sebeplerle vatandaşı olduğu/ikamet 

ettiği ülkeyi terk etmek zorunda kalabilmektedir. Bunlardan bir kısmı terk ettiği 
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ülkeye rahatlıkla geri dönebilmekte veya geri dönmesinin önünde hiçbir engel 

bulunmamaktadır. Ancak diğer bir kısmı, zulme uğrayacağından haklı 

sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu/ikamet ettiği ülkeye geri 

dön(e)memekte ve dönmek istememektedir2. İşte bu ikinci gruba genel olarak 

sığınmacı3denmektedir. Doktrinde farklı sığınmacı tanımlarına rastlamak 

mümkündür. Bu tanımlardan birisinde, “uyruğunda bulunduğu ya da ikamet 

ettiği devletin ülkesini, çeşitli baskılar ya da ayırımcı yasal kovuşturmalar 

nedeniyle terk ederek, yabancı bir devletin ülkesine, diplomasi temsilciği ya da 

konsolosluk binalarına, savaş gemilerine ya da devlet uçak gemilerine giren ve 

bu devletin korumasını arayan” kişi olarak tarif edilmiştir4. Diğer bir tanıma 

göre sığınmacı “vatandaşı bulunduğu ülkeyi dine veya ırk ayırımına dayanan 

sebeplerle ya da ekonomik veya politik görüşleri veya siyasi olaylar sonucu 

iradesiyle yahut iradesi dışında terk etmek zorunda kalmış ve o ülkenin 

diplomatik korumasından yararlanamayan kişidir5. Bir başka tanımda “vatandaşı 

olduğu memlekette vuku bulan siyasi olaylar sebebiyle bu ülkeyi iradesiyle veya 

zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi bir 

                                                      
2 Aslında 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 14. maddesi “Herkes zulüm karşısında başka 
ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma imkânından yararlanma hakkına sahiptir” diyerek, 

sığınmayı insan hakları kapsamında kabul etmiştir.  
3 Bu çalışmada “sığınmacı” (asylumseeker) terimi, ulusal ve uluslararası düzenlemelerdeki “mülteci” 
(refugee) terimi ile karıştırılmaması için özelikle tercih edilmiştir. “Sığınmacı” genel olarak “başka bir 

ülkeye sığınan, sığınma arayan, henüz mülteci statüsü tanınmayan kişi” anlamında kullanılmıştır. Kavram 

için bakınız: ÇİÇEKLİ, Bülent, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ağustos-
2014, s.246-247.;KARA, Polat / KORKUT Recep, “Türkiye’de Göç ve İltica”, Türk İdare Dergisi, 

Sayı:467, Haziran-2010, s.154-155.; TÜRKOĞLU, Oğuzhan, “Mülteciler Ulusal / Uluslararası 

Güvenlik”,Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt/Vol. XXX, Sayı/No. 2, 2011, s.101-118.; Doktrinde 
PAZARCI, “sığınmacı” kavramını mülteci kelimesi ile aynı anlamda kullanmış, bu statüde olmayan 

diğerleri için “asylumseeker” kelimesinin karşılığı “sığınma arayan” kavramını tercih etmiştir. Bakınız: 

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s.214.  
4 PAZARCI, s.214. Geleneksel uluslararası hukukta ülkesel sığınma hakkı, bir devletin, uyruğunda 

bulunduğu ya da ikamet ettiği devletteki baskılardan kaçan yabancıların ülkesine girmesine ve ülkesinde 

kalmasına izin verme hakkıdır. Devletin böyle bir yükümlüğünün olup olmadığını ise, o devletin ulusal 
mevzuatı ve taraf olduğu uluslararası andlaşmalar belirleyecektir. PAZARCI, s.215.; 1951 Cenevre 

Sözleşmesinden önce yapılan tanımlar için bakınız: CHIMNI, B.S. (Ed), International RefugeeLaw, Sage 

Publications, London, 2000, s.10 vd.; Karşılaştırmalı hukuktaki tanımlar için bakınız: CARLIER, J.Y, / 
VANHEULE, D. / HULMANN, K. / GALIANO, C.P., Who is Refugee?, KluwerLaw International, 

London, 1997.  
5 TEKİNALP, Gülören, Türk Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003, s.8. 



Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu  

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 31 

devletin diplomatik koruması altında bulunmayan kimse” olarak ifade 

edilmiştir6. Bu tanımlar uluslararası düzenlemelerde, belirli sebepler yüzünden 

zulme uğramaktan korktuğu için kendi ülkesini terk ederek yabancı bir devletin 

ülkesine sığınan kişi(mülteci) şeklinde somutlaşmıştır. 

Aşağıda ele alınacağı gibi 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

Dair Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi71/A-2. maddesinde mülteciyi 

“Vatandaşı olduğu devletin ülkesinde meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, 

dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya 

da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve 

bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 

dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 

şahıs”şeklinde tarif etmektedir. Sözleşme, daha müsait hükümler saklı kalmak 

kaydı ile mülteciyi genel olarak yabancı ile eşit hukuki statüde kabul etmiştir. 

(m.17) Ayrıca Sözleşme, Sözleşme hükümlerinin bütün mültecilere, ırk din, 

menşe farkı gözetilmeksizin uygulanacağını düzenlemiştir8. 

Ancak Sözleşme ile yapılan mülteci tanımıo günden bu yana hep 

tartışılagelmiştir. Sözleşme’nin soğuk savaş ürünü olması, Avrupa merkezli bir 

sığınmacı tanımının yapılması ve doğu bloku birçok devletin Sözleşme’nin 

yapılış aşamasında bulunmaması sebepleriyle sığınmacı tanımı ile ilgili 

                                                      
6 ÇELİKEL, Aysel / GELGEL, Günseli Öztekin,  Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014, 

s.19.   
7 İşbu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1950 tarihinde kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 

tarihinde imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşme’yi 29 Ağustos 

1961 tarih ve 359 sayılı Kanun’la, çekince koyarak onaylamıştır. Kanunun 2. maddesine göre, 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme’nin 42. maddesinin bahsettiği imkana uygun olarak, 

onaylama anında aşağıdaki ihtirazi kayıt kabul edilmiştir: “Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, mülteciye 

Türkiye’de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz.” Bakınız: 5 
Eylül 1961 tarih ve 10898 sayılı R.G. 
8 Sözleşme’nin mülteciyi diğer yabancılara göre daha avantajlı konuma getiren hükümleri için bakınız: 

ÇELİKEL / GELGEL, s.21 vd.  
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tartışmalar bir türlü sonlanmamıştır. Ancak daha sonra çok sayıda devletin bu 

Sözleşme’nin tarafı olması ve Avrupa devletlerinin, Sözleşme’ye taraf 

devletlerin sayıca yüzde otuzunu teşkil etmesi sebebiyle, Sözleşme’de yer alan 

tanımın “evrensel” hale geldiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber 

sığınmacı tanımının evrenselliği hala tartışmaya açıktır9.Mesela Sözleşme’nin 

tanımında yansıtıl(a)mayan ve pek çok farklı yoruma yol açan aile üyelerinin 

statüsü bunlardan birisidir10. 

Sözleşme’de yer alan sığınmacı tanımındaki tartışmalar sürerken, 

uygulamada devletlerin getirdiği çekinceler veya ulusal düzenlemelerin 

Sözleşme’den farklı şekillerde yapılması sebebiyle kavram kargaşası daha da 

artmıştır. Buna bağlı olarak sığınmacıların hukuki durumundaki belirsizlik 

giderek derinleşmiştir. Bu nedenle doktrinde sığınmacı tanımının kapsamının 

yeniden düşünülmesi gerektiği ileri sürülmüştür11. 

Hatta bu durum, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın mültecilerden 

sorumlu birimi olan Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Kuruluş Statüsü’ne de 

yansımış ve bu Statü’de tarih ve coğrafi sınır olmaksızın Birleşmiş Milletlerden 

koruma ve yardım görecek kişilerin belirlenmesinde Sözleşme’den daha geniş 

bir tarif yapılmasına sebep olmuştur12. 

                                                      
9 SZTUCKI, Jerzy, “Who is Refugee? The Convention Definition: universal or obsolute?”,Refugee Rights 
and Realities, (Ed: Nicholson, F.-Twomey, P.), Cambridge University Press, 1999, s.55-56. Yazar bir 

tanımın evrenselliği için, ne çok ayrıntılı (detailed) ne de çok özet (precise) olmaması, yani esnek 

(flexibility) olması gerektiğini belirtmektedir. Bakınız: s.58. 
10 PLENDER, Richard, International Migration Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, s.372-385.  
11 STEINBOCK, Daniel J., “The Refugee Definition as Law: isssues of interpretation”,Refugee Rights 

and Realities, (Ed: Nicholson, F.-Twomey, P.), Cambridge University Press, 1999, s.13-36.; TUITT, 
Patricia, “Rethinking the Refugee Concept”,Refugee Rights and Realities, (Ed: Nicholson, F.-Twomey, 

P.), Cambridge University Press, 1999, s.106-117.; Mültecileri korumayı amaçlayan bölgesel nitelikli 

uluslararası bazı andlaşmalarda daha kapsamlı mülteci tanımlarının bulunduğu hakkında bakınız: 
ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.247. 
12 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Statüsü, m.6/B.; Ayrıca bakınız: ÇİÇEKLİ, 

Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.243. 
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Kendi ülkesini terk ederek başka ülkeye sığınan kişiler, sığındıkları 

ülkede genellikle siyasi, sosyal, kültürel ve en önemlisi de hukuki açıdan büyük 

sorunlara yol açmaktadır. Sığınan kişilerin sayısı az olduğu takdirde bu durum 

genellikle iki devleti ilgilendirmektedir. Ancak sığınan sayısı fazla olduğu 

takdirde bu durum sadece iki ülkeyi değil uluslararası toplumu ilgilendiren bir 

sorun haline gelmektedir. Sığınmacılık beraberinde sığınılan devlete, sığınan 

kişi ve aile üyelerinin beslenme, barınma, sağlık, eğitim, iş, sosyal güvenlik gibi 

temel insan haklarını ve insancıl hukuku ilgilendiren problemleri çözme külfeti 

getirmektedir. Bu durum devletleri iç ve dış sığınmacı politikası belirlemeye 

zorlamaktadır13. 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden ve son elli yılın belki de en büyük 

sığınmacılık olaylarından birisi Suriye’li sığınmacıların hukuki durumudur14. 

Suriye vatandaşı yaklaşık dört milyon kişi, ülkelerindeki iç karışıklık sebebiyle 

diğer komşu ülkelerle birlikte kitlesel olarak Türkiye’ye de sığınmışlardır. 

Sadece Türkiye’ye sığınan kişi sayısı resmi olmayan rakamlara bakılırsa bir 

milyonu aşmış durumdadır15. Dolayısıyla bu durum sadece Türkiye-Suriye 

arasındaki bir sorun olmaktan çıkıp uluslararası bir sorun haline dönüşmüştür. 

Bu çalışmada sığınmacılar ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler 

bağlamında ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların hukuki durumu incelenecektir. 

Çalışmamızda kavramların doğru anlaşılması için “sığınmacı” terimi genel 

                                                      
13 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bakınız:ODMAN M. Tevfik, Mülteci Hukuku, 

AUSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s.6 vd.;NANDA, Ved (Ed), Refugee Law and 

Policy, Greenwood Press, 1989. Bu çalışmada özellikle insancıl hukuk açısından konunun 
değerlendirildiği makale için bakınız: PARKER, Karen, “The Right sofa Refugees under International 

Humanitarian Law”,  Refugee Law and Policy, (Ed:Ved NANDA), Greenwood Press, 1989, s.33-42. 
14 Türkiye’ye olan mülteci hareketlerinin tarihsel gelişimi hakkında bakınız: ERGÜVEN, Nasıh S. / 
ÖZTURANLI, Beyza, “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”, AÜHFD, 62 (4) 2013, s.1007-1061, 

özellikle s.1011-1014. 
15 Bu sayı her geçen değişmektedir. En son güncellenen rakamlara şu siteden ulaşılabilir: 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php ;Ayrıca bakınız: UNCHR Türkiye’deki Suriyeli 
Mülteciler Raporu, Ekim-2013, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-_turkish_+90.pdf 
(Erişim: 01.06.2014)  

http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-_turkish_+90.pdf
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anlamda;“mülteci” ve “şartlı mülteci” gibi diğer terimler, mevzuattaki ele alınış 

biçimiyle kullanılmıştır.  

 

II-ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE MÜLTECİ 

KAVRAMI 

A-Genel Olarak Mülteci Tanımı 

Sığınmacılık sorunu uluslararası hukukun en önemli konularından 

birini teşkil etmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili bölgesel ve evrensel düzeyde 

çok sayıda uluslararası düzenleme bulunmaktadır16. Ancak bunlardan Birleşmiş 

Milletler bünyesinde yapılan ve çok sayıda devletin taraf olduğu iki uluslararası 

düzenleme konumuz açısından önem taşımaktadır17.Bunlar, 1951 tarihli 

Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile 

1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokol’dür18. 

Sığınmacılarla ilgili en önemli uluslararası düzenleme şüphesiz 1951 

tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre 

Sözleşmesidir.19Sözleşme’nin 1/A-2. maddesi mülteciyi: 

                                                      
16 Mültecilik ile ilgili hüküm içeren uluslararası düzenlemeler ve yorumları için bakınız: MBUYI, 

Benjamin M.,Refugees and International Law, Carswell Publishing, 1993.; Bölgesel düzeyde yapılan 
düzenlemelere örnek olarak Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu düzenleme ve değerlendirmeleri için 

bakınız: KAPLAN, Yavuz, “Avrupa Birliğinin İltica Taleplerinin Kabulü ve Yetki Konusuna İlişkin Yeni 

Standartları”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi(AÜEHFD), C.VIII, S.1-2, Erzincan 
2004, s.477-499.; Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: BAŞAK, Cengiz, Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa 

Dışı Göçmenler,  2011, http://www.mulkiyeteftis.gov.tr/ortak_icerik/mulkiyeteftis/multeciler.pdf(Erişim: 

01.06.2014); ERGÜVEN / ÖZTURANLI, s.1015 vd. 
17 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.237. 
18 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalan1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni Türkiye 29 Ağustos 1961 

tarihinde onaylamıştır.4 Ekim 1967 tarihinde imzalanan Protokolü ise, Türkiye, 1 Temmuz 1968 
tarihinde onaylamıştır. 
19 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin, mültecilere sağladığı haklar genel olarak şunlardır: Taraf devletler 

mültecilere yabancı muamelesi uygulayacaktır. Üç yıl ikamet eden mülteci için mütekabiliyet ilkesi 
uygulanmayacaktır (m.7/2). Mültecilere karşı mukabele-i bilmisil tedbirleri tatbik edilmeyecektir (m.9). 

Mülteci bulunduğu ülkede mal edinmede yabancı muamelesi görecektir (m.13). Siyasi olmayan ve kar 

amacı gütmeyen dernek ve meslek birlikleri kurma ve üyelik konusunda kolaylıklardan yararlanacaktır 

http://www.mulkiyeteftis.gov.tr/ortak_icerik/mulkiyeteftis/multeciler.pdf
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“1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, 

dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 

olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, 

ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa 

ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 

şahıs…” olarak tarif etmektedir. Bu tanım şüphesiz kategorik ve statü 

tanımıdır20. 

Sözleşme’nin 1/B-1. maddesi coğrafi sınırlamayı  

“İşbu Sözleşme’nin amaçları bakımından kısım A, madde 1’deki 1 

Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar ifadesi ya, 

(a)1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da meydana gelen olaylar veya, 

(b)1 Ocak 1951’den önce Avrupa’da veya başka bir yerde meydana 

gelen olaylar anlamında anlaşılacak ve her Taraf Devlet bu Sözleşme’yi 

imzaladığı, tasdik ettiği veya ona katıldığı sırada bu Sözleşme’ye göre taahhüt 

ettiği yükümlülükler bakımından bu ifadenin kapsamını belirten bir beyanda 

bulunacaktır. 

(2)a şıkkını kabul eden her Taraf Devlet, herhangi bir zamanda 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndereceği bir notla, b şıkkını kabul 

ettiğini duyurarak yükümlülüklerini genişletebilir.”şeklinde ifade etmektedir. 

Sözleşme bu hükmü ile devletlere Avrupa dışında başka bir yerde meydana 

                                                                                                                             
(m.15). Hak aramada vatandaşla eşitlik ilkesi uygulanacaktır (m.16). Mültecilere bulundukları ülkede 

çalışma ve sosyal güvenlik hakları sağlanacaktır (m.17-19). Sözleşme ile mültecilere sağlanan haklar için 
bakınız: EKŞİ, Nuray, Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, Beta Yayınevi, İstanbul, Ekim-2012, 

s.68 vd. 
20 MBUYI, s.95-96.  
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gelen olaylar yüzünden gerçekleşecek sığınmacılığa da mültecilik statüsü 

tanıma yolunu açmıştır. 

 

B-Mülteci Tanımının Unsurları 

Yukarıdaki tanım ve kısıtlardan yola çıkarak mülteci tanımının 

unsurlarını şu şekilde saymak mümkündür: Tarih ve coğrafi unsur, belirli 

sebeplerin varlığı, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkma, ülke dışında 

bulunma ve bu ülkenin korumasından yararlanamama21. 

 

1-Tarih ve coğrafi unsur 

Sözleşme, mülteci tanımını “1951 yılından önce ve Avrupa’da 

meydana gelen olaylar” şartlarıyla sınırlamıştır. Ancak zamanla 1951’den sonra 

ve Avrupa dışında meydana gelen olaylar sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeye 

geri dönemeyen kişilerin de mülteci sayılması gerektiği düşüncesi ağırlık 

kazanmış ve bu amaçla 1967 yılında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 

Protokolü kabul edilmiştir22. Protokol’ün m.1/2’ye göre Cenevre 

Sözleşmesi’ndeki tarih sınırlaması metinden çıkarılmıştır. Coğrafi sınırlama 

kısıtı ise Protokol’ün m.1/3’e göre isteğe bağlı olarak(Protokole taraf ülkeler 

için) kaldırılmıştır23. Buna göre taraf devletler coğrafi sınırlamayı “Avrupa 

dışında meydana gelen olaylar” şeklinde genişletme imkânına sahiptir. Bu 

kapsamda Türkiye, Kongo, Monako ve Madagaskar haricinde bütün devletler 

                                                      
21 PLENDER, s.415 vd.; CHIMNI, s.14-15;ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.246. 
22 HATHAWAY, James C.,The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge University 

Press, 2005, s.110 vd.; DAVIES, Sara E., “Redundantor Essential? How Politics Shaped the outcome of 
the 1967 Protokol”, International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol:19, No:4, 2007, 

s.703-728.;  MBUYI, s.79.; ODMAN, s.41. 
23 CHIMNI, s.61.; PAZARCI, s.218.;EKŞİ, s.68. 
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coğrafi sınırlamayı kaldırmıştır24.Böylece 1967 Protokolü ile coğrafi sınırlamayı 

kaldıran ülkeler açısından bu unsur mültecilik tanımının unsuru olmaktan 

çıkmıştır. Avrupa’dan kastedilen Avrupa Konseyi25 üyesi ülkelerdir. Dolayısıyla 

coğrafi sınırı kaldıran ülkeler, Avrupa veya Avrupa dışında meydana gelen 

olaylar yüzünden kendi ülkelerine gelen sığınmacılara mülteci statüsü 

tanımaktadır. 

 

2-Belirli sebeplerin varlığı unsuru  

Bir kişinin mülteci olarak kabulü için ikinci önemli şart ise zulme 

uğrama haklı korkusunun “belirli sebeplere dayanması” gerekliliğidir. Bunlar 

Sözleşme’de “ırk, din, tabiiyet, belli bir toplumsal guruba mensubiyet veya 

siyasi düşünce” şeklinde sayılmıştır. “Irk” terimi, belli etnik guruba aidiyetle 

birlikte renk, soy, ulusal veya etnik kökeni ifade etmektedir. Hatta kişinin hangi 

ırktan olduğuna dair kendi algısı veya başkalarının algılamalarını da kapsayacak 

                                                      
24 EKŞİ, s.85.;Türkiye, 1967 Protokol’ünü  1 Temmuz 1968 tarihinde onaylamış ancak 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama ilkesini sürdürmüştür. BAŞAK, s.5.;Türkiye’den 
başka Vatikan ve Madagaskar da coğrafi kısıtı sürdürmektedir. Bakınız: KARA / KORKUT, s. 155. Buna 

bağlı olarak Türkiye şu anda “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle” ülkemize gelerek sığınma 

talebinde bulunan yabancıları mülteci olarak kabul etmekte ve Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden 
gelen kişilere “geçici koruma” statüsü tanımaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün  “İki Arada Bir Derede: 

Türkiye’deki Mültecilere Koruma Sağlanmıyor”  başlıklı ve Türkiye’yi bundan dolayı eleştiren Raporu 

için bakınız: http://www.amnesty.org.tr/ai/node/986 Bu nedenle Türkiye şimdiye kadar 27'si Yunanistan, 
6'sı Bulgaristan, 6'sı Sırbistan-Karadağ, 3'ü Azerbaycan ve 1 de Arnavutluk vatandaşı olan toplam 43 

kişiyi mülteci olarak kabul etmiştir. TBMM İnsan Haklarını  İnceleme Komisyonu’nun “Türkiye’de 

bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasa dışı göçmenlerin sorunlarını inceleme raporu için 
bakınız: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/gocmen_raporu.pdf Diğer yandan Suriye, 

Irak, İran, Afganistan ve  Somali başta olmak üzere Avrupa Konseyi üyesi olmayan birçok ülkeden her 

yıl binlerce kişi Türkiye’ye sığınma talebinde bulunmaktadır. Türkiye 1951 tarihli Cenevre Sözleşme’sini 
coğrafi sınırlama ile uyguladığı için Avrupa dışından gelenlere geçici koruma statüsü vermektedir. 

Özellikle Suriye olayları sebebiyle ülkemize bir milyondan fazla kişinin sığındığı düşünülürse 

Türkiye’nin coğrafi sınırlama uygulamasının ne denli isabetli olduğu açıktır. Aşağıda bu konu ayrıntılı 
şekilde ele alınacaktır.  
25 Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa Komisyonu ile karıştırılmamalıdır. Avrupa 

Konseyi, 5 Mayıs 1949’da kurulmuş olup, şu an 47 üyesi bulunmaktadır. Kurucu üye olan Türkiye, 
anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır. Konsey'in çalışma alanları başta insan hakları olmak üzere, medya, 

hukuki işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınır ötesi 

işbirliği, çevre ve bölgesel planlamadır. Geniş bilgi için bakınız: http://hub.coe.int/ 

http://www.amnesty.org.tr/ai/node/986
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/gocmen_raporu.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_haklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9Fl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Spor
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre
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şekilde anlaşılmaktadır. “Din” terimi herhangi bir din, vicdan ve düşünceye 

inanışı, bunların değiştirilmesi, açığa vurulması, inancın gereğinin yerine 

getirilmesi, öğretilmesi gibi unsurları da ifade etmektedir. “Tabiiyet” terimi, 

herhangi bir ülkenin vatandaşlığı ile beraber etnik veya dil grubuna aidiyeti de 

kapsamaktadır. “Toplumsal grup veya siyasi düşünce” terimi ise 

sınırlandırılmamış toplulukları ifade etmektedir. Bu bakımdan, kadın, aile, 

aşiret, meslek veya diğer toplumsal gruplara aidiyet halleri, somut olayda zulme 

uğrama sebebi olarak değerlendirilebilir. Sayılan bu sebepler, insan hakları ile 

ilgili olanlar başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler kapsamında ele 

alınması ve yorumlanması gerekmektedir26. 

Burada sayılan “ırk, din, tabiiyet, belli bir toplumsal guruba 

mensubiyet veya siyasi düşünce” sebeplerinin tahdidi değil, tadadi sayılması 

maksada uygun bir yorumdur. Sözleşme’de sadece yukarıda sayılan sebepler 

sayılmasına rağmen, uygulamada başka sebeplerinvarlığı halinde haklı sebeple 

korkmadurumunda da sığınmacılık talebi kabul edilebilecektir. Mesela etnik, 

dini veya politik bazı sınırlamaların sebep olduğu ekonomik sebeplerle başka 

ülkeye sığınmacılık söz konusu olabilmektedir27. Hattakendi ülkesinde cinsiyet 

değiştirmenin yasak olması, vicdani reddin bulunmaması ve hatta iklim 

değişikliğinin sağlığını olumsuz etkilemesi28 gibisebeplerle sığınma talepleri 

tartışma konusu olmaktadır. 

 

 

 

                                                      
26 PLENDER, s.415-424.;CHIMNI, s.31 vd.; ÇİÇEK, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.232, 257-263.  
27 CHIMNI, s.55. 
28 MCADAM, Jane, “Swimming Against the Tidy: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not 

the Answer” (Climate …),International Journal of RefugeeLaw, Oxford University Press, Vol:23, No:1, 

December-2011, s.2-28. 
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3-Haklı sebeplerle korkma unsuru 

Vatandaşı olduğu devletin ülkesinden başka bir ülkede bulunan kişinin 

sığınmacı olarak kabul edilebilmesi için, yukarıda sayılan çeşitli ayırımcılık 

sebepleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeple korkması halinin 

mevcut bulunması gerekir29.Zulme uğramaktan haklı nedenlerden dolayı korku 

unsurunun temelini zulüm kavramı oluşturmaktadır. Bu kavramın 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesinde bilinçli bir şekilde tanımlanmadığı, böylelikle zaman 

içerisinde gündeme gelebilecek zulüm çeşitlerinin Sözleşme’nin kapsamı 

dışında kalmasının önlenmek istendiği ileri sürülmüştür30.Bu durumun bir 

derece haklılık payı olmakla birlikte zulüm kavramının genel çerçevesinin 

çizilmesi gerektiği zaman içerisinde ortaya çıkan uluslararası metinlerle kendini 

göstermiştir. Bu kapsamda “zulme uğrama” kavramı, temel insan hakları 

metinleri ile birlikte özellikle “1984 tarihli BM İşkence İnsanlık Dışı Ceza ve 

Muamele Yasağı Sözleşmesi” kapsamında yorumlanması amaca uygun 

düşecektir. Buna göre bir kişinin, kendi ülkesinde Sözleşme’de yer alan işkence, 

insanlık dışı, onur kırıcı ceza ve muamele ile karşılaşması söz konusu ise zulme 

uğrama hali kabul edilebilecektir.  

Ancak ciddi insan hakları ihlalleri, sistematik veya mükerrer şekilde 

verilen ciddi zararlar, öldürme, işkence, fiziksel saldırı, haksız hapis, siyasi veya 

dini faaliyetlerin hukuk dışı yollardan sınırlandırılması zulüm biçimlerine örnek 

olarak sayılabilir31. 

                                                      
29 MCADAM, Jane, “Rethinking the Origins of Persecution in Refugee Law” (Persecution …), 

International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol:25, No:4, December-2013, s.667-

692.; PLENDER, s.417-418. 
30 ÇİÇEKLİ, Bülent, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, 

s.53. 
31 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.256. 
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Bir kişinin mülteci sıfatını alabilmesi için zulüm niteliğindeki fiillerin, 

o kişiye karşı kasıtlı olarak işlenmesi gerektiği kabul edilmektedir32. Buna 

karşılık bu fiilleri, mutlaka devlet yetkilerini kullanan kişilerin yapması 

gerekmemektedir. Devlet dışı aktörler tarafından yapılan zulümlere devletin, 

yardımcı olması, teşvik veya tolere etmesi, göz yumması, zulüm gören kişilere 

koruma sağlamaması veya isteksiz davranması hallerinde de haklı sebeple 

korkma unsurundan söz edilebilecektir33.Diğer yandan kişinin kendi ülkesine 

döndüğünde zulme uğrayacağından “haklı sebeple korkması” halinin mevcut 

olması gerekir34.Yani bir kişinin mülteci sayılabilmesi için zulüm korkusuyla 

vatandaşı olduğu ülke dışında bulunması ve kendi ülkesinin korumasından 

yararlan(a)maması haklı bir sebebe dayanması gerekir. Buradaki haklılığın 

tespitinde yetkili makamların takdir yetkisi olduğu muhakkaktır. Ancak 

buradaki takdir yetkisinin sınırını, uluslararası ve ulusal mevzuat ve içtihatlar 

oluşturacaktır.   

 

4-Ülke dışında bulunma unsuru ve geri gönderilmeme ilkesi 

a-Ülke dışında bulunma unsuru 

Bir kişinin 1951 tarihli Sözleşme kapsamında mülteci sayılabilmesi 

için “vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunması ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamaması” gerekir. Ülke dışında bulunma olarak ifade edilen bu unsura 

göre yukarıda sayılan sebepler yüzünden, vatandaşı bulunduğu ülkede zulme 

uğrama haklı korkusu ile kendi isteği dışında vatandaşı olduğu ülkeye geri 

                                                      
32 ODMAN, s.102. 
33 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.256. 
34 MCADAM, Persecution … s.689.; Aslında haklı korkuya sebep olan “olay ya da durum, kimilerini hiç 
etkilemezken, kimileri için ülke dışına kaçma sebebi olabilmektedir. Bu nedenle, 1951 Sözleşmesi’ndeki 

haklı korku ifadesi, hem sübjektif hem de objektif unsur içerir.” Bakınız:  ERGÜVEN / ÖZTURANLI, 

s.1023. 
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dön(e)meme hali söz konusudur35.Burada maksada uygun yorum yapılacak 

olursa kişi “vatandaşı olduğu ülkenin dışındaki ülkede kendi isteği dışında ve 

yukarıdaki sebepler yüzünden haklı sebeplerle korkması ve kendi ülkesinin 

korumasından yararlanamaması halinde mülteci olarak kabul edilecektir. Buna 

karşılık bir kişi yukarıdaki şartlar oluşmadan kendi isteğiyle vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunması halinde mülteci olarak kabul edilmeyecektir36.Aynı 

şekilde bir kişi yukarıda sayılan sebepler yüzünden olsa bile, ülke içerisinde yer 

değiştirmesi halinde de mülteci sayılmayacaktır37. 

Ülke dışında bulunma unsuru tespit edilirken iltica talebinde bulunan 

kişinin, eğer bir devletin vatandaşı ise geri dön(e)mediği söz konusu devlet ile 

vatandaşlık bağının bulunup bulunmadığı aranır38. Eğer iltica talebinde bulunan 

kişi vatansız ise, geri dön(e)mediği devletin ülkesinde ikamet bağlantısının tespit 

edilmesi gerekir. Sözleşme yukarıdaki şartları taşıyan ve fakat vatandaşlığı 

bulunmayan kişiye de mülteci sıfatı verilebileceğini düzenlemiştir. Buna göre 

vatandaşlığı bulunmayan bir kişinin isteği dışında ikamet ettiği ülke dışında 

bulunması, oraya dönememesi veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 

istememesi halinde de mülteci sayılacağını belirtmektedir39. 

 

b-Geri gönderilmeme ilkesi 

Burada ülke dışında bulunma unsuru ile Sözleşme’nin 32. ve 33. 

maddelerinde düzenlenen geri göndermeme ilkesini40 (non-refoulment) birlikte 

                                                      
35 ODMAN, s.86.; 
36 PLENDER, s.431. 
37 ERGÜVEN / ÖZTURANLI, s.1022. 
38 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.263. 
39 DARLING Kate, “Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law”, 

International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol:21, No:4, December-2009, s.742-

767. 
40 Geri göndermeme ilkesi hakkında geniş bilgi için bakınız: CHIMNI, s.117 vd.; HATHAWAY, s.279 

vd.; PAZARCI, s.217 vd.; ERGÜVEN / ÖZTURANLI, s.1024 vd.; ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci 

Hukuku, s.280.; EKŞİ, s.79 vd. 
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düşünmek gerekir. Ancak geri göndermeme ilkesi mülteci tanımının bir unsuru 

değil, mülteci statüsünün bu statüyü tanıyan devlete yüklediği bir yükümlülük 

olarak zorunlu bir sonucudur.1951 Sözleşmesi’nin temel amacı, Sözleşme’deki 

şartları taşımak kaydı ile sığınma arayan kişiye uluslararası koruma sağlamak ve 

bu korumanın, ulusal koruma temin edilinceye kadar devam etmesidir41. Bu 

bağlamda söz konusu bu amacın yerine getirilmesinde, geri göndermeme ilkesi, 

uluslararası insan hakları hukukunda sığınma arayan kişilere tanınan 

tamamlayıcı koruma biçimlerinin en önemlisidir42. 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi “Taraf Devletlerin, ülkelerinde yasal 

olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik veya kamu düzeni ile ilgili 

sebepler dışında sınır dışı edemeyeceklerini” düzenlemiştir. (m.32/1) Aynı 

şekilde “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal 

gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit 

altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri 

göndermeyecek veya iade etmeyeceklerini” belirtmektedir. (m.33/1) 

Sözleşme’ye göre “Bununla beraber, bulunduğu ülkenin güvenliği için tehlikeli 

sayılması yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir adi suçtan 

dolayı kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olduğu için söz konusu ülkenin halkı 

açısından bir tehlike oluşturmaya devam eden bir mülteci, işbu hükümden 

yararlanmayı talep edemez.” (m.33/2) 

Madde metinlerinde görüldüğü üzere Sözleşme, ilk olarak, geri 

göndermeme ilkesinin işbu Sözleşme’ye taraf olan bütün devletler açısından 

bağlayıcı olduğunu belirtmektedir. İkinci olarak mülteci, ulusal güvenlik veya 

kamu düzeni ile ilgili sebepler dışında sınır dışı edilemeyeceğidir. Üçüncü 

olarak “mülteci” statüsüne sahip kişi hakkındaki geri göndermeme ilkesinden 

                                                      
41 ODMAN, s.155. 
42 ÇİÇEKLİ, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, s.79.;EKŞİ, s.79 vd. 
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bahsedilmektedir. Ancak mülteci statüsü bulunmamakla birlikte uluslararası 

tamamlayıcı koruma mekanizmasına tabi olan kişilerin de geri 

gönderilemeyeceği genellikle kabul edilmektedir43. 

 

III-ULUSAL DÜZENLEMELERDE MÜLTECİ KAVRAMI 

A-Genel Olarak 

Sığınmacılık ile ilgili uluslararası düzenlemelerin tarafı olan devletler, 

bu konuyu çoğunlukla iç hukuk kuralları ile de düzenlemiştir. Ancak devletler 

sığınmacılık ile ilgili bu düzenlemeleri yaparken uluslararası bazı şartlara dikkat 

etmek zorundadır44.İnsan hakları ile ilgili olanlar başta olmak üzere mültecilik 

ile ilgili uluslararası düzenlemeler, devletlerin sığınmacılar ile ilgili yapmış 

olduğu iç hukuk kurallarını olumlu bir şekilde etkilemektedir45. Bu kapsamda 

ülkemizde sığınmacılarla ilgili kabul edilen yasal düzeydeki ilk temel 

düzenleme 4.4.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunudur (YUKK)46. Uluslararası koruma statüleri, Kanun’un 61-102. 

maddeleri arasında düzenlenmiştir. İşbu çalışmanın konusunu teşkil eden 

uluslararası koruma çeşitleri ile bu korumadan hariç tutulma hal ve şartları 61-

64.maddeleri arasında, geçici koruma statüsü ise 91-95.maddeler arasında yer 

                                                      
43 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.280 vd. özellikle s.284.;EKŞİ, s.79 vd. 
44 Bu koşulların başında suçluları adaletten kaçırma amacıyla yapılmaması bulunmaktadır. PAZARCI, 

s.215. 
45 TÜRK, Volker, “The Role of UNCHR in the Development of International Refugee Law”, Refugee 

Rights and Realities, (Ed: Nicholson, F.-Twomey, P.), Cambridge University Press, 1999, s.153 vd.    
46 Kanun metni için bakınız: 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı RG. Kanunun yürürlüğünü düzenleyen 
m.125’ye göre Kanun yürürlük maddeleri hariç yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yani 11 Nisan 

2014’te yürürlüğe girmiştir. Aslında bu Kanun’dan önce Bakanlar Kurulu kararı ile 14.09.1994 tarihli 

“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden 
Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus 

Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yapılmıştı. Bu Yönetmelik kanunla 

düzenlenmesi gereken bir konuyu düzenlediği için doktrinde haklı olarak eleştirilmekteydi. Bakınız: 
ÇİÇEKLİ, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, s.7.;YUKK’un hazırlanma süreci, Mülteci 

Misafirhaneleri Yönetmeliği ile diğer bazı kanun ve yönetmeliklerde mültecilerle ilgili bulunan hükümler 

için bakınız: EKŞİ, s.67-92. 
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almıştır. Kanun “vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancılara ilişkin olarak dört türlü uluslararası koruma statüsü ihdas 

etmiştir47: Mülteci (m.61), Şartlı Mülteci (m.62), İkincil Koruma (m.63), Geçici 

Koruma (m.91) 

Ülkesinde sığınma talebinde bulunulan devlet, sığınma talebinde 

bulunan yabancılara, uluslararası bir yükümlülüğü bulunup bulunmamasına göre 

değişik hukuksal statüler uygulayabilir. Bu kapsamda bir devletin uluslararası 

yükümlülüklerin sınırları içinde kalmak şartıyla, sığınma talebinde bulunan 

yabancılar için farklı uluslararası koruma statüleri öngörmesi mümkündür48. 

Burada Anayasa hukuku açısından belki ayrı bir makalenin konusunu 

teşkil edecek bir soruna işaret etmek gerekir. 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 

1967 Protokolü, Anayasa’nın 90/5. Maddesi uyarınca “usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş olan milletlerarası anlaşmalardır ve kanun hükmündedir. Bu noktada 

acaba YUKK ile getirilen uluslararası koruma statüleri, Sözleşme ve Protokol’e 

aykırılık teşkil eder mi? 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalar mıdır? Eğer bu Sözleşme ve 

Protokol, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşma sayılırsa, 

YUKK’un getirmiş olduğu statüler sebebiyle uyuşmazlık çıkabilir mi? Çünkü 

Anayasa’nın 90/5. maddesi“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 

hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 

andlaşma hükümleri esas alınır” demektedir. Kanaatimce YUKK, Sözleşme ve 

                                                      
47 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi sadece mülteci tanımı yaparak tek bir mülteci statüsü kurmuştur. Oysa 
mültecilik olaylarının meydana geliş sebepleri, şekli ve sonuçları çoğunlukla birbirinden farklı 

olmaktadır. Bu nedenle bazı yazarlar mültecilik tanımına uymayan sığınmacılık hallerine “düzensiz 

mülteci” (irregular refugee) ifadesini de kullanmaktadır. BETT, Alexander, Towards “Soft Law” 
Framework for the Protection of Vulnarable Irregular Migrants” International Journal of Refugee Law, 

Oxford University Press, Vol:22, No:2, 2010, s.209-236. 
48 PAZARCI, s.216. 
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Protokol’ün ihdas etmiş olduğu “mülteci” tanımını değiştirmemiş, tam tersine 

var olan hukuki boşluğu tamamlamıştır. Aşağıda ele alınacağı gibi Sözleşme’de 

yer alan mülteci tanımı, zamanla ortaya çıkan sığınmacılık olaylarını 

kapsamaktan uzak kalmaktadır. Bu bakımdan Kanunun,1951 tarihli 

Sözleşme’ye ve 1967 tarihli Protokole aykırılığı söz konusu değildir.  

 

B-Uluslararası Koruma Statüleri 

Uluslararası koruma statüsünün tespiti, genellikle sığınılan ülke yetkili 

makamları tarafından yapılmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği’nin de statü tespiti yetkisi bulunduğundan dolayı bazı 

hallerde bu yetkisini kullandığı görülmektedir. Yetkili makamlar bu tespiti iç 

hukuk ve o devlet açısından bağlayıcı bulunan uluslararası düzenlemeler 

çerçevesinde yapacaktır. Sığınma talebinde bulunan kişinin uluslararası koruma 

statüsü belirlendikten sonra, sığınılan devletin ulusal ve uluslararası 

yükümlülükleri başlayacak, sığınma talebinde bulunan kişi de bu statüden doğan 

haklarını sığınılan devlete karşı ileri sürme hakkına sahip olacaktır. Buradaki 

statü belirleme işleminin kurucu değil bildirici nitelikte bir işlem olduğu kabul 

edilmektedir49. 

 

1-Mülteci Statüsü 

Mülteci tanımını yapan Kanunun 61.maddesi, 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’nin 1/A hükmünü tekrar eder niteliktedir: 

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 

                                                      
49 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.253.     
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dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” (YUKK, m.61) 

61. madde hükmü, Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi 

kısıtlı olarak uyguladığı haliyle uyum göstermektedir. Buna göre bir yabancının 

Türkiye’de mülteci sayılabilmesi için coğrafi kısıt olan “Avrupa’da meydana 

gelen olaylar sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeye dönememe” şartı Türkiye 

bakımından devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin taraf olduğu 1951 

Cenevre Sözleşmesi bakımından geçerli olan bir hukuki statünün, bir Kanun ile 

düzenlenmesi Anayasa’nın 90/5. maddesi bağlamında da andlaşma ile kanun 

arasında farklı hükümler içerme(me)si sebebiyle bir uyuşmazlık sorunu teşkil 

etmeyecektir. Şu halde “Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle” şartı 

(diğer şartları haiz olmak kaydı ile) bir kişinin mülteci sıfatını alabilmesinin 

temel şartıdır. 

Türkiye, “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle” 

sığınmacılık taleplerine “mültecilik statüsünü tanımadığı için eleştirilmektedir50. 

Ancak Suriye olayları bağlamında ortaya çıkan kitlesel sığınmacılık durumu, 

Türkiye’nin bu uygulamasının haklılığını göstermektedir. Ortadoğu’ya komşu 

olan ve Avrupa’ya geçiş noktası konumundaki Türkiye’nin sığınmacı akınına 

uğrama potansiyeli oldukça yüksektir51.Bu nedenle Türkiye’nin Avrupa dışında 

                                                      
50 ZEICK, Marjoleine, “UNHCR andTurkey, and Beyond: of ParallelTracksandSymptomaticCracks”, 
International Journal of RefugeeLaw, Oxford UniversityPress, Vol:22, No:4, 2010, s.593-622. 
51 Türkiye’deki göç, sığınma ve iltica hareketliliği konusunda sayısal veriler için bakınız: KARA / 

KORKUT, s.156 vd.  
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meydana gelen olaylar sebebiyle ülkemize sığınan yabancılara mülteci statüsü 

vermemesi yerindedir.   

 

2-Şartlı Mülteci Statüsü 

Kanun,“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle” 

vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan kişiyi “şartlı mülteci” olarak tanımlamıştır. (YUKK, m.62) 

Türkiye, madde hükmü ile “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle” şeklindeki coğrafi kısıtı, şartlı mülteci statüsünün tanınmasında 

kullanmıştır. Kanun bu tanım ile 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde yer almayan 

yeni bir statü ihdas etmiştir52. 

Burada 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde yer almayan yeni bir statünün 

Kanun ile ihdasının Anayasa’nın 90/5. maddesi bağlamında “andlaşma ile 

kanunun farklı hükümler içermesi sebebiyle uyuşmazlık sorunu” teşkil edip 

etmeyeceği sorusu sorulabilir. Ancak Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 

1967 Protokol’ünde taraf devletlerin isteğine bırakılan coğrafi kısıtı sürdürme 

tercihi karşısında şartlı mülteciliği düzenleyen 62. maddenin, Sözleşme ve 

Protokol’de bulunan bir hukuki boşluğu doldurması söz konusudur. Böylece 62. 

madde ile “mültecilik” hukuki statüsü kapsamı dışında bulunan sığınmacı kişiler 

hukuki statüye kavuşturulmuş bulunmaktadır.  

                                                      
52 1994 tarihli İltica ve Sığınma Yönetmeliği “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle” kısıtını 

“mülteci tanımında esas almış,  “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle” ülkesine 

dönemeyen yabancıları “sığınmacı” olarak tarif etmişti. Ne ilginçtir ki “Avrupa ülkeleri dışında meydana 
gelen olaylar sebebiyle” coğrafi kısıtını 1994 tarihli İltica ve Sığınma Yönetmeliği’nde “sığınmacı” 

tanımını yaparken esas alan Türkiye, bu defa aynı kısıtı şartlı mülteci tanımında esas almıştır. Bakınız: 

ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.250 vd.; Ayrıca bakınız: PAZARCI, s.217. 
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Kanunun ihdas ettiği bu statünün uluslararası düzenlemeler 

karşısındaki yerini belirleme ihtiyacı vardır. Kanuna göre Şartlı Mülteci şu 

şekilde tanımlanmıştır:    

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 

dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye 

yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.” 

(YUKK, m.62) 

Ancak madde metni “şartlı mülteci statüsü verilir” şeklinde ifade 

ederek idarenin takdir yetkisini sınırlamıştır. Bu da Sözleşme’ye Türkiye 

tarafından konulmuş olan coğrafi kısıt çekincesini, statü değişikliği ile aşma 

olarak değerlendirilebilir. Yani Türkiye Avrupa dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan kişiye “mülteci” sıfatını vermek yerine “şartlı mülteci” sıfatını 

vererek bir derece üzerindeki eleştiri ve baskıları azaltmayı hedeflemiştir 

denilebilir. 

Maddenin son cümlesi olan “Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 

şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir” ibaresi ile Türkiye’de 

mülteci olarak kalma imkânı bulunmayan yabancıya, şartlı mültecilik statüsünün 

verilmesiyle, üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye’de kalması yolu 

açılmıştır. Bu da hukuki olarak değil ancak fiili olarak, dolaylı yoldan, 

mültecilik sıfatının tanınması anlamına gelebilir. Bu çözüm yolu aslında 
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sığınmacılık için genelde önerilen çözüm yolları ile benzerlik göstermektedir. 

Çünkü uygulamada sığınmacılık durumunun insan hakları kapsamında ele 

alınması ve sığınmacılık mekanizmaları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi 

önerilmektedir53.Bu anlamda Kanunun öngördüğü şartlı mültecinin üçüncüyü 

ülkeye yerleştirilinceye kadar Türkiye’de kalmasına izin verilmesi çözümü, 

insan hakları hukuku ve insancıl hukuk anlayış ve sistemine uygundur.  

 

3-İkincil Koruma Statüsü 

6458 sayılı Kanun, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nde yer almayan 

bir uluslararası koruma statüsü daha ihdas etmiştir54.Kanunda ikincil koruma 

olarak adlandırılan statü ile mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen 

ancak menşe ülkesi veya ikamet ülkesine gönderildiği takdirde bazı olumsuz 

durumlarla karşılaşacak olan kişilere uluslararası koruma yolu açılmıştır.  

Şartlı mültecilik statüsü ile ilgili açıklamalarda değinildiği gibi, bu 

çalışmanın esas konusu olmamakla birlikte akla gelebilecek şöyle bir soruya 

kısaca değinmek gerekebilir:6458 sayılı Kanun’un,1951 Sözleşmesi’nde yer 

almayan ikincil koruma statüsünü düzenlemesi, Anayasa’nın 90/5. maddesi 

bağlamında uyuşmazlık sorunu teşkil eder mi? Söz konusu maddeye göre 

“usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 

hükmündedir. (…) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 

                                                      
53 Önerilen çözüm yolları için bakınız: BETTS, s.209-236. 
54 Kanunda öngörülmüş olan bu ikincil koruma statüsünün, uluslararası hukukta kullanılan “tamamlayıcı 

koruma”nın türevi olarak düzenlendiği ve 2011 tarihli “Mülteci ve İkincil Koruma Statüsüne İlişkin 
Standartlar Konusunda Parlamento ve Konsey Yönergesi”nden yararlanılarak hazırlandığı 

gözükmektedir. ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.252 vd.; Directive 2011/95/EU of the 

Europen  Parliament and of the Council için bakınız: http://www.refworld.org/pdfid/4f197df02.pdf 
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hükümleri esas alınır.” Anayasa’nın bu hükmüne göre, usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş1951 Sözleşmesi kanun hükmündedir. Ayrıca bir devletin taraf olduğu 

uluslararası sözleşme veya metinlerde bulunmayan bir konuyu düzenlemesi 

egemenlik hakkının gereğidir. Dolayısıyla Türkiye’nin 1951 Sözleşmesi’nde yer 

almayan ikincil koruma statüsünü Kanun ile düzenlemesi mümkündür. Burada 

sorun, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içerip 

içermediğidir. 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

olduğunu kabul edersek55, Kanun Sözleşme’nin düzenlemediği mülteci statüsü 

dışında kalan kişiler hakkında ikincil koruma statüsü getirmektedir. Sözleşme’de 

var olan mülteci statüsü ve içeriği ile ilgili, değişiklik veya kaldırmak gibi 

olumsuz farklı bir hüküm getirmemektedir. Tam tersine Sözleşme’ye göre 

mülteci statüsü taşımayan kişiler hakkında var olan hukuki bir boşluğu, bazı hak 

ve güvencelerle hukuki statü vererek doldurmaktadır56. Şu halde ikincil koruma 

statüsünü düzenleyen 63. maddesinin, Anayasa’nın 90/5. maddesi bağlamında 

uyuşmazlık sorunu oluşturması söz konusu değildir. 

6458 sayılı Kanunun 63. maddesi metni şu şekildedir: “Mülteci veya 

şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine57 veya ikamet 

ülkesine geri gönderildiği takdirde; 

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, 

                                                      
55 Bir uluslararası andlaşmanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin olup olmadığı ayrı bir inceleme ve 

tartışma konusudur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 14. maddesi, sığınma hakkını insan hakları 

arasında saymıştır.  
56 Kaldı ki 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin mültecilik statüsü verilmesi konusundaki yetersizlikler bütün 

dünyada tamamlayıcı koruma mekanizmalarının kabulünü zorunlu kılmıştır. Tamamlayıcı koruma 

mekanizmaları için bakınız: ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.279-310.  
57 “Menşe ülkesi” ibaresi yerine “vatandaşı olduğu ülke” ifadesinin kullanılması yabancılar hukuku 

açısından daha isabetli bir tercih olurdu. Çünkü vatansız kişiler bakımından ayrıca “ikamet ülkesi” 

ifadesine yer verilmiştir.   
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b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 

maruz kalacak, 

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, 

ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle 

karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin 

korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında 

ikincil koruma statüsü verilir.” (YUKK, m.63) 

İkincil koruma statüsünü düzenleyen m.63, ülkemize gelen bir 

yabancıya bu statünün verilebilmesi için iki şarttan söz etmektedir. Birinci şart, 

ön şart olarak kabul edilebilecek olan “mülteci veya şartlı mülteci olarak 

nitelendirilememe” durumudur. Yani Türkiye’de bir yabancıya ikincil koruma 

statüsünün verilebilmesi için, mülteci veya şartlı mülteci olarak 

nitelendirilmemiş ve bu statülerin verilmemiş olması gerekir. İkinci şart ise 

yabancının “menşe ülkesi veya ikamet ülkesine gönderildiği takdirde üç ihtimal 

olarak sayılan bazı olumsuz durumlarla karşılaşma” halidir. Bu iki şartın birlikte 

gerçekleşmesi halinde bir yabancıya ikincil koruma statüsü verileceği 

düzenlenmiştir.  

Yabancının karşılaşabileceği bazı olumsuz durumlar üç ihtimal olarak 

sayılmıştır. Bunlardan menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği 

takdirde; ölüm cezasına mahkûm edilecek veya ölüm cezasının infaz edilecek 

olması hali, Türkiye ve Avrupa Konseyi üyesi ülkeler açısından anlaşılabilir ve 

izah edilebilir bir durumdur. Ancak Avrupa Konseyi üyesi olmayan, ulusal 

düzenlemeleri ölüm cezasını öngören ve ölüm cezasına engel hiçbir uluslararası 

düzenlemeye taraf olmayan bir ülke vatandaşına ikincil koruma statüsü vererek 

ülkesine göndermemek, söz konusu devletin egemenlik haklarına müdahale 

sayılabilir. Bu gün ölüm cezasının ABD’nin birçok eyaletinde hala devam 
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ettiğini ve belirli bazı suçlar için ölüm cezasının verilmesi gerektiğinin 

tartışıldığı bir durumda, bu ihtimalin ihdası kanaatimce yerinde değildir. Bu 

durum belki ancak insan hakları hukuku, insancıl hukuk58ve Türkiye’nin taraf 

olduğu diğer uluslararası düzenlemeler ile izah edilebilir. 

İkinci ve üçüncü ihtimaller olan “işkenceye, insanlık dışı ya da onur 

kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak” olması hali ile “uluslararası veya 

ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayırım gözetmeyen şiddet 

hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak” olması halleri 

ise, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası hukuki düzenlemelerle uyumludur. 

  

4-Geçici Koruma Statüsü 

Bireysel sığınma olaylarında mültecilik talebinde bulunan 

kişi/kişilerin mültecilik şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespiti kolaydır. Ancak 

kitlesel sığınma olaylarında bu tespit neredeyse imkânsız hale gelir. Bu nedenle 

kitlesel sığınma durumlarında devletlerin genel eğilimi geçici koruma statüsü 

adıyla sığınanlara koruma sağlamasıdır. Bu durum, devletlerin ulusal çıkarlarını 

ön planda tutarak Sözleşme’nin getirmiş olduğu koruma sisteminden sapması 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak diğer yandan bu koruma geri gönderilmeme 

ilkesine etkinlik kazandıran bir mekanizma olarak kabul edilmektedir. 

Uluslararası mülteci hukukunda “kitlesel sığınma” kavramının evrensel bir 

tanımı bulunmamakla birlikte “belirli bir ülke ya da coğrafyadan gelen yerinden 

edilmiş çok sayıda kişi” olarak ifade edilebilir59. 

6458 sayılı Kanun da, mültecilik, şartlı mültecilik ve ikincil koruma 

statüsünün dışında belirli bazı şartları taşıyan yabancılara geçici koruma 

                                                      
58 PARKER, s.33. 
59 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.311. 
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statüsünün sağlanabileceğini düzenlenmiştir. Geçici koruma kitlesel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara ilişkin bir uluslararası 

koruma statüsüdür. Bu anlamda bireysel olarak gelen yabancılar bu statünün 

dışındadır.  

Kanunun düzenlediği geçici koruma statüsü Sözleşme ve Protokol’de 

düzenlenmiş değildir. Geçici koruma statüsünün Kanun tarafından düzenlenmesi 

yüzünden, Anayasa’nın 90/5. maddesi bağlamındaki andlaşmalar ile kanunların 

farklı hükümler içermesi sebebiyle bir uyuşmazlık sorunu söz konusu olabilir 

mi? Şartlı mültecilik ve ikincil koruma statüleri ile ilgili başlıklar altında 

belirtildiği gibi Kanun, Sözleşme ve Protokol’e göre mülteci sayılamayacak 

sığınmacılara bazı hak ve güvenceler vererek hukuki statü kazandırmıştır. Bu 

nedenle böyle bir uyuşmazlıktan söz edilemez. 91. madde hükmü şöyledir: 

“(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma 

sağlanabilir. 

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve 

yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel 

hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada 

görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” 

(YUKK, m.91) 

Buna göre bir yabancıya geçici koruma statüsünün verilebilmesi için 

gereken şartlar şunlardır: (a) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, (b) Ayrıldığı 

ülkeye geri dönemeyen, (c) Acil ve geçici koruma bulmak amacıyla (d) Kitlesel 
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olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma 

sağlanabileceği düzenlenmiştir. Şu halde bireysel olarak gelen bir yabancıya 

geçici koruma statüsünün verilmesi söz konusu değildir. 

Geçici koruma statüsüne tabi olan ve kitlesel olarak sınırlarımıza 

gelen veya sınırlarımızı geçen geçen yabancılar da geri gönderilmeme ilkesi 

gereği, kendi ülkesine geri gönderilmeyecektir. Kanunumuzun benimsediği bu 

durum hem 1951 tarihli Sözleşme’ye hem de insan hakları hukuku mevzuat ve 

içtihatlarına uygundur60.Bu konu Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 

Yönetmelik ile düzenlenecektir. Ancak bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından 

30.03.2012 tarihinde bir “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye 

Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet eden 

Vatansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge” çıkarılmıştır. 

Yönergede söz konusu kişilerin, Türkiye’ye kabulü, barındırılması, üçüncü 

ülkeye geçişleri, geçici koruma merkezlerinin kurulması ve yönetimi, 

yükümlülük, yaptırım, yardım ve izinler ile ilgili hususlar düzenlenmektedir. 

Ayrıca geri gönderilmeme ve ayırımcılık yapılmaması ilkelerine yer 

verilmektedir. 

 

C-Uluslararası Koruma Statüsü Dışında Tutulanlar 

YUKK bazı şartları taşıyan kişilerin uluslararası koruma statüsünün 

haricinde tutulacağını düzenlenmiştir. Bu düzenleme, 1951 tarihli Cenevre 

Sözleşmesi’nin mülteci statüsü dışında bırakılma hallerini düzenleyen 1-D, 1-E 

ve 1-F maddeleri ile yaklaşım olarak uyumludur61.Kanuna göre başvuru sahibi 

                                                      
60 Geçici koruma statüsü ve geri göndermeme ilkesi hakkında geniş bilgi için bakınız: ERGÜVEN / 
ÖZTURANLI, s.1041. 
61 Mülteci statüsü dışında bırakılma hakkında geniş bilgi için bakınız: ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci 

Hukuku, s.276, 264-268. 
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a)Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş 

Milletler organı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa,b) 

İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip 

bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa,c) Sözleşmenin 1 

inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden (barışa karşı suç, savaş suçu 

veya insanlığa karşı suç) suçlu olduğuna dair ciddi kanaat varsa, 

uluslararası korumadan hariçte tutulur. (YUKK, m.64/1) 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir 

Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden yardım alan bir kişi hakkındaki 

koruma veya yardım herhangi bir nedenle sona erdiği zaman, bu kişilerin 

konumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara istinaden kesin 

bir çözüme kavuşturulmadığı takdirde, bu kişiler bu Kanunun sağladığı 

korumadan yararlanabilir. (YUKK, m.64/2) Başvuru sahibinin, uluslararası 

koruma başvurusu yapmadan önce, Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun 

zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler varsa, uluslararası koruma 

statüsü dışında bırakılır.(YUKK, m.64/3) 

Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiiller ile 

zalimce yapılan eylemler kapsamına giren suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak 

eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik eden kişi uluslararası korumadan hariçte 

tutulur. (YUKK, m.64/4)Başvuru sahibinin uluslararası korumadan hariçte 

tutulması, hariçte tutma nedenlerinden herhangi birinin diğer aile üyeleri için 

oluşmaması şartıyla, başvuru sahibinin aile üyelerinin de hariçte tutulmasını 

gerektirmez. (YUKK, m.64/6) 

Yukarıdaki durumlara ek olarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği 

açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancı veya 

vatansız kişi ile Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiiller 

kapsamında olmayan, fakat Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası 
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verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve sadece bu suçun 

cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk eden yabancı veya 

vatansız kişi, ikincil korumadan hariçte tutulur (YUKK, m.64/5). 

 

IV-SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU 

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sebebiyle, o günden 

bu yana ülkemize sayıları bir milyonu aşan kişi sığınmacı olarak gelmiş 

durumdadır62.Aşağıda uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde, bu kişilerin 

hukuki statüsü karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 

 

A-Mülteci Tanımının Yetersizliği ve Tamamlayıcı Koruma 

Yukarıda belirtildiği gibi, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 

tarihli Cenevre Sözleşmesi, sadece mülteci tanımını yapmış ve herhangi bir 

gruplandırmaya gitmemiştir. Bu durum, vatandaşı olduğu ve sürekli ikamet 

ettiği ülkeyi terk etmek zorunda kalmış çok sayıda sığınmacının mülteci statüsü 

dışında kalması ve bu statüye bağlı haklardan yararlanamaması sonucunu 

doğurmuştur. Bu yüzden, devletlerin uygulamada ikincil koruma, insani koruma 

veya geçici koruma gibi başlıklarla adlandırdığı tamamlayıcı koruma 

mekanizmalarının kabulü zarureti hâsıl olmuştur. Bütün bu koruma şekillerinin 

ortak amacı, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokol’ünü tamamlayıcı 

nitelikte olmaları ve bu belgelerde düzenlenen statüden yararlanamayan kişilere 

koruma sağlamalarıdır63.6458 sayılı Kanun dadünyada kabul gören 

                                                      
62 Suriye’li sığınmacıların durumu ile ilgili bir alan araştırması için bakınız: Sınırlar Arasında Yaşam 

Savaşı Suriye’li Mülteciler Raporu, USAK, Mayıs-2013, http://usak.org.tr/images_upload/files/13-
04%20Suriyeli%20M%C3%BClteciler.pdf (Erişim:01.06.2014)  
63 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.279 ve 294. Tamamlayıcı koruma mekanizmalarından en 

önemlisinin geri gönderilmeme ilkesi (non-refoulment) olduğu hakkında bakınız: Aynı eser, s.279 vd. 
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adlandırmaya benzer şekilde mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici 

koruma statüleri ihdas etmiştir. Tarihi süreç içerisinde meydana gelen olaylar 

göstermiştir ki sığınmacılığı tek bir kategoride ele almak mümkün değildir. 1951 

Sözleşmesi’nde bulunan mülteci tanımının, ortaya çıkışı, sebepleri, bireysel veya 

toplu oluşu, sayısı, sığınılan ülkenin ekonomik durumu, uluslararası teşkilatların 

yardımı gibi durumlar dikkate alınarak yeniden yapılması ve gruplandırmaya 

gidilmesi isabetli olacaktır64. Bu bakımdan ulusal düzenleme olarak 6458 sayılı 

Kanunun tanım ve tasnifi genel olarak yerindedir.    

Sözleşme mülteci tanımını “1951 yılından önce ve Avrupa’da 

meydana gelen olaylar” şartlarıyla sınırlandırmıştı. Ancak sığınmacılık hali II. 

Dünya savaşından sonra da devam etmiş ve halen de devam etmektedir. 1967 

Protokolü işbu tarih sınırlamasını kaldırarak sığınmacılık statüsünün, 

uluslararası hukuk kapsamında kalmasını sağlamıştır. II. Dünya savaşından 

sonra meydana gelen birçok kitlesel sığınma olayı65, Protokol ile yapılan tarih 

sınırlamasının kaldırılmasının haklılığını göstermiştir.     

1967 Protokolü iletarih sınırlamasını kaldırma şeklinde yapılan 

değişiklikteki kararlılık coğrafi kısıtın kaldırılması konusunda gösterilememiştir. 

Coğrafi kısıtı kaldırma (yani Avrupa dışında meydana gelen olayları da 

kapsayacak şekilde genişletme) iradesi devletlerin isteğine bırakılmıştır. Türkiye 

coğrafi kısıtı genişletme hakkını kullanmamıştır66. Bu konuda eleştiriye67 maruz 

                                                      
64 Çözüm önerileri için bakınız: BETTS, s.209-236; STOREY, Hugo, “EU RefugeeQualification 

Directive: a Brave New World”,International Journal of RefugeeLaw, Oxford UniversityPress, Vol:20, 
No:1, 2008, s.1-49. 
65 Bu çalışmada geçici koruma mekanizması tamamlayıcı korumanın bir çeşidi anlamında kullanılmıştır. 

Aksi görüş için bakınız: ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.295. 
66Aslında Türkiye, “İltica ve Göç alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal 

Eylem Planı”nda belirttiği gibi coğrafi kısıtlamanın kaldırılmasını kural olarak istemektedir. Ancak 

Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle yoğun nüfus hareketlerine sahne olması dikkate alındığında, 
yaşanan veya yaşanabilecek toplu sığınma ve düzensiz göç olaylarına karşı tek başına üstesinden gelmesi 

mümkün değildir. Sorumluluğun paylaşılması ilkesi gereği özellikle Avrupa Birliği devletlerinin 

Türkiye’nin bu Sözleşme’yi coğrafi kısıtla uygulamasını makul görmelidir. Bu kapsamda Türkiye şu anda 
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kalan Türkiye’nin haklı gerekçeleribulunmaktadır. Öncelikle Türkiye, kitlesel 

göç potansiyeline sahip olan ortadoğuya yakın komşu bir ülkedir. İkinci olarak 

Türkiye özellikle Asya’dan Avrupa’ya bir geçiş noktasıdır.68 Bu nedenle 

Türkiye’nin mültecilik konusunda “Avrupa dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle” yaşanabilecek sığınmacılık hallerine temkinli yaklaşması makul 

görülmelidir. Suriye olayları ile yaşanan gelişmeler bu yaklaşımın haklılığını bir 

kere daha ortaya koymuştur.  

Sonuç olarak, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımı 

yeniden ele alınmalı ve çeşitli özel durumlar ve şartlar dikkate alınarak özellikle 

gruplandırma yapılması yoluna gidilmelidir. Ancak bu yapıldıktan sonra 

Türkiye’den coğrafi kısıtın kaldırılması talebi, haklı bir gerekçeye sahip 

olacaktır69. 

 

B-Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Statüsü 

1-Uluslararası Düzenlemeler Bakımından 

1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü, devletlere coğrafi 

bir sınırlama olmaksızın ülkesine gelen sığınmacılara mülteci statüsü verme 

imkânı tanımaktadır. Buna göre coğrafi sınırlamayı “Avrupa dışında meydana 

gelen olaylar” şeklinde genişletme yolunu tercih eden devletler açısından 

ülkesindeki Suriyeli sığınmacıların hukuki statüsü mülteci tanımına 

                                                                                                                             
Avrupa dışında meydana gelen olaylar sebebiyle gerçekleşen sığınmacılara 1951 tarihli Cenevre 

Sözleşmesi kapsamında mülteci statüsü tanımamaktadır. Bakınız: EKŞİ, s.85 vd. 
67 ZEICK, s.593-622. 
68 Özellikle Avrupa Birliği Türkiye üzerinden gelebilecek sığınma talepleri konusunda yeni standartlar 

belirleme eğilimindedir. Konu ile ilgili olarak bakınız: KAPLAN, s.477-499.    
69Burada Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yaptığı Geri Kabul Anlaşması aslında Türkiye’nin bu konudaki 

iyi niyetini göstermektedir. Geri Kabul Anlaşması bu çalışmanın konusunu teşkil etmediği için bu konu 

burada ele alınmamıştır.     
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uymaktadır70. Çünkü Sözleşmeye göre “Avrupa dışında”“meydana gelen 

olaylarsonucunda …önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 

dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her 

şahıs”mülteci sayılır. Bu kapsamda Suriye’li sığınmacılar, dini veya siyasi 

düşüncesi yüzünden kendi ülkesinde haklı bir zulme uğrama korkusu 

taşımaktadır.Ancak 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nü 

sadece “Avrupa’da meydana gelen olaylar” şeklindeki coğrafi kısıt ile 

uygulayan Türkiye gibi devletler açısından Suriye’li 

sığınmacılar,“mülteci”statüsüne dâhil değildir. 

 

2-Ulusal Düzenlemeler Bakımından 

Yukarıda belirtildiği gibi 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 

Protokolü’nücoğrafi kısıt olmadan uygulayan devletler açısından ülkelerindeki 

Suriye’li sığınmacıları,“mülteci”olarak nitelendirmesi mümkündür. 

AncakTürkiye 1951 Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtla birlikte uygulamaktadır. 

Suriye’deki olaylar da Avrupa ülkeleri dışında olması karşısında, ülkemize gelen 

Suriye’li yabancıların “mülteci” olarak kabulü mümkün değildir71. Türkiye 

baştan beri Suriye’den bireysel veya toplu şekilde gelenler için “misafir” 

                                                      
70 Suriyeli sığınmacıların hukuki durumu sığındıkları ülkeye göre farklılık gösterebilir. Bu çalışmada 

Türkiye bakımından değerlendirme yapılmıştır. Diğer komşu ülkelerdeki Suriye’li Sığınmacılarla ilgili 

bakınız: Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriye’li Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, 
ORSAM Raporu, Nisan-2014, http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/2014424_orsam 

%20rapor%20189tur.pdf (Erişim: 01.06.2014)    
71 Türkiye sadece Avrupa Konseyi üyesi devlet vatandaşı olup da, Avrupa’da meydana gelen olaylar 
sebebiyle Türkiye’ye sığınma talebinde bulunan yabancılara mülteci statüsü  tanımaktadır. Türkiye 

şimdiye kadar 27'si Yunanistan, 6'sı Bulgaristan, 6'sı Sırbistan-Karadağ, 3'ü Azerbaycan ve 1 de 

Arnavutluk vatandaşı olan toplam 43 kişiyi mülteci olarak kabul etmiştir. TBMM İnsan Haklarını  
İnceleme Komisyonu’nun “Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasa dışı göçmenlerin 

sorunlarını inceleme raporu için bakınız: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/ 

gocmen_raporu.pdf 
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kelimesini kullanmıştır72.Ayrıca Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu ile benimsemiş olduğu yasal düzenleme açısından Suriye’li 

sığınmacılara“mülteci” statüsü verilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Türkiye YUKK ile sığınmacılara ilişkin dört çeşit hukuki statü 

benimsemiştir. Bunlar mültecilik, şartlı mültecilik, ikincil koruma ve geçici 

koruma statüleridir. Ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların bu uluslararası 

koruma statülerinden hangisinedâhil olduklarının tahlili gerekir: 

Öncelikle Kanun’daki mültecilik tanımına göre ülkemizde bulunan 

Suriye’li sığınmacıların mülteci olarak kabulü mümkün değildir. Çünkü 61. 

madde, “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle” demektedir. 

Suriye Avrupa Konseyi üyesi olmadığı içindir ki ülkemizdeki Suriye’li 

sığınmacıların hukuki statüsü mülteci değildir. Bu durum Türkiye’nin 1951 

Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtla birlikte uygulama tercihine uygundur.  

Ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılar, acaba Kanunun benimsediği diğer 

bir statü olan “şartlı mülteci” olarak kabul edilebilir mi? Kanunda şartlı mülteci 

tanımında “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle…” ibaresi 

ve diğer şartları taşımak kaydı ile ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıların “şartlı 

mülteci” olarak kabulünü mümkün kılar gözükmektedir. Çünkü Suriye, Avrupa 

ülkesi dışında bir ülkedir. Kanun’daki şartlı mülteci tanımı ve şartları, 

Türkiye’nin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtla uygulamasını iç 

hukukta yasal biçimde ifade etmek olarak değerlendirilebilir73.62.madde 

tanımından “bireysel olarak ülkemize gelen sığınmacılar” şeklinde anlamak 

                                                      
72 Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriye’li Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, ORSAM 

Raporu, Nisan-2014, s.11, http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/2014424_orsam 
%20rapor% 20189tur.pdf (Erişim: 01.06.2014)    
73 Türkiye’nin şartlı mültecilik statüsünü düzenlemesi, kanaatimce Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtsız 

şekilde kabul ettiği anlamına gelmez. Kanunda şartlı mülteci statüsü verilen kişilerin “Üçüncü ülkeye 
yerleştirilinceye kadar, … Türkiye’de kalmasına izin verilir.” denilerek yaklaşım açıkça belirtilmiştir. Bu 

bakımdan şartlı mültecilik statüsünü de tamamlayıcı koruma mekanizması içinde görmek gerekir diye 

düşünmekteyim. Aksi görüş için bakınız: ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.309. 
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mümkündür. Çünkü kitlesel olarak ülkemize gelen sığınmacılar açısında geçici 

koruma ihdası bunu teyit eder niteliktedir. Şartlı mülteci statüsü verilen kişilerin 

“Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, … Türkiye’de kalmasına izin verilir.” 

diyerek, sığınmacıların Türkiye’de kalma konusunda yetkili makamların takdir 

hakkını vurgulamıştır. Şu halde bireysel olarak ülkemize gelen Suriye’li 

sığınmacılara “şartlı mülteci” statüsü verilmesinde hukuki bir engel yoktur 

denilebilir. Veya kitlesel olarak ülkemize gelmiş olsalar bile, 62.madde şartlarını 

taşıyan sığınmacılara şartlı mülteci statüsü verilebilecektir. Ancak söz konusu 

sığınmacıların “şartlı mültecilik” hukuki statüsü, onlara, Kanun ve Sözleşme ile 

mültecilere tanınan haklardan yararlanma hakkını vermez. 

Ülkemizdeki Suriye’li sığınmacıları, acaba “ikincil koruma” statüsüne 

dâhil etmek mümkün mü? Kanaatimce ikincil koruma statüsü özel bir statüdür. 

Çünkü madde hükmü mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen 

yabancının ikincil koruma statüsünden yararlanabileceğini öngörmektedir. 

Suriye’li sığınmacıların ülkelerine geri döndüğü takdirde özellikle “işkenceye, 

insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak” olması veya 

“uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 

gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle 

karşılaşacak” olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak ikincil koruma statüsünün 

verilebilmesi için yabancının mülteci veya şartlı mülteci olarak 

nitelendirilmemiş olması gerekmektedir. Diğer yandan63. madde metninde 

“Türkiye’ye kitlesel olarak gelme” durumundan söz edilmediği için, Türkiye’nin 

ikincil koruma statüsünü tanıma konusunda, sadece maddede yer alan şartlar 

çerçevesinde ihtiyatlı davranmak istediği söylenebilir. Kaldı ki kural olarak her 

devletin kendi ülkesi üzerinde, sınırları ulusal ve uluslararası hukuka göre 

çizilen mutlak bir egemenlik yetkisi bulunmaktadır74. Bu durumda Türkiye’nin 

                                                      
74 PAZARCI, s.153 ve 214. 
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Suriye’li sığınmacılara “ikincil koruma” statüsü tanıması mümkün 

gözükmemektedir. 

Suriye’li sığınmacılara ikincil koruma statüsünün verilmemesi 

gerektiği onların geri gönderilmesi gerektiği anlamına gelmez. 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’nin 32. ve 33. maddelerinde düzenlenmiş olan geri göndermeme 

ilkesi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 4. ve 55. maddelerinde 

ifadesini bulmuştur. Kanuna göre “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, 

işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı 

veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere 

gönderilemez.”(YUKK, m.4) Aynı şekilde “aşağıdaki yabancılar hakkında sınır 

dışı etme kararı alınmaz: a)Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, 

insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda 

ciddi emare bulunanlar b)Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu 

nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler c)Hayati tehlike arz eden hastalıkları 

için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı 

bulunmayanlar ç)Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti 

mağdurları d)Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel 

şiddet mağdurları” (YUKK, m.55) madde metinlerinden de anlaşılacağı gibi 

Suriye’li sığınmacıların geri gönderilmesi ve sınır dışı edilmesi söz konusu 

değildir. 

Son olarak Suriye’li sığınmacılara “geçici koruma statüsü” 

uygulanabilir mi? Az yukarıda “geçici koruma statüsü” başlığı altında 

belirtildiği gibi, geçici koruma statüsü, 1951 Sözleşmesi’nin getirmiş olduğu 

koruma sisteminden bir sapma olarak değerlendirilse de devletlerin ulusal 

çıkarlarını ön planda tutarak uyguladıkları bir koruma sistemidir. Kanun’da 

benimsenmiş olan geçici koruma statüsü de yine özel ve geçici bir statüdür. 
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Ancak geçici koruma statüsünde belirlenmiş olan şartlar farklıdır. Özellikle 

“kitlesel olarak gelme” şartı geçici koruma statüsünün belirleyici unsurudur. Bu 

nedenle ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılara, Kanunun getirmiş olduğu 

uluslararası koruma statüsü türlerinden biri olan“geçici koruma” sağlanmalıdır. 

Kanun’a göre “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza 

gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. Bu 

kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 

Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak 

tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve 

koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve 

yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir.” (YUKK, m.91) Kanun’da bahsedilen Yönetmelik henüz 

çıkarılmamakla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 30.03.2012 tarihli bir 

Yönerge bulunmaktadır. Bu Yönerge’de üç temel ilkeye yer verilmiştir: 1-

Türkiye topraklarına serbestçe kabul edilme 2-Geri gönderilmeme 3-Temel 

ihtiyaçlarının karşılanması ilkesi. Yönerge’de benimsenen bu ilkeler 

çerçevesinde Suriye’den ülkemize kitlesel olarak gelen Suriye vatandaşı veya 

Suriye’de ikamet eden vatansızlara geçici koruma sağlanmaktadır. 

Geçici koruma statüsünün sona ermesiyle ilgili dört alternatif 

bulunduğu söylenebilir, Buna göre 1-Kendi ülkesine dönüş, 2-Üçüncü bir ülkeye 

yerleşme, 3-İkamet ya da çalışma gibi yabancılık statüye geçiş ve nihayet 4-

Mülteci veya diğer uluslararası koruma statülerinden birine geçiş75. Buna göre 

Suriye’den ülkemize gelen kişilerle ilgili olarak bireysel veya toplu olarak diğer 

uluslararası koruma statülerinden birisinin uygulanması da mümkündür. Bu 

durum somut olay veya başvuru halinde gerçekleşebilecektir. 

                                                      
75 ÇİÇEKLİ, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, s.324. 
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V-SONUÇ 

Az yukarıda belirtildiği gibi kural olarak her devletin kendi ülkesi 

üzerinde, sınırları ulusal ve uluslararası hukuka göre çizilen, mutlak bir 

egemenlik yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir devlet kural olarak, 

kendi ülkesine sığınma talebiyle gelen bir yabancıyı “sığınmacı” olarak kabul 

etmek zorunda değildir. Ancak bu yetki uluslararası bazı kurallarla 

sınırlanabilmektedir76. İşte bunlardan evrensel nitelikte olan en önemli 

uluslararası düzenleme 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 

Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesidir. İşbu Sözleşme 1967 yılında yapılan 

Protokol ile taraf devletler açısından yeniden düzenlenmiştir. Cenevre 

Sözleşmesi, öngörülmüş bazı şartlarla, taraf devletleri, sığınma talebiyle 

ülkesine gelen yabancıları mülteci olarak kabul etme yükümlülüğü altına 

sokmaktadır.        

Sözleşme’ye göre taraf devletler coğrafi kısıt konusunda tercih 

hakkına sahiptirler. Buna göre taraf devletler bu tercih hakkını, isterse 

“Avrupa’da meydana gelen olaylar” isterse de “Avrupa’da veya başka bir yerde 

meydana gelen olaylar” sebebiyle (Sözleşme’deki diğer şartları taşımak kaydı 

ile) sığınma talebinde bulunan yabancıları mülteci kabul etme konusunda 

kullanabileceklerdir. Türkiye bu tercihini “Avrupa’da meydana gelen olaylar 

sebebiyle” coğrafi kısıtından yana kullanmıştır. Bu nedenle Türkiye geçmişten 

beri sadece Avrupa ülkelerinden gelen sığınmacıları mülteci olarak kabul 

etmektedir. 

Uluslararası koruma statülerini ulusal anlamda belirlemek/düzenlemek 

amacıyla kabul edilen YUKK ile sığınma talebiyle ülkemize gelen yabancılar 

için dört türlü uluslararası koruma statüsü ihdas edilmiştir. Bunlar, mülteci, şartlı 

                                                      
76 PAZARCI, s.214. 
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mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma statüleridir. Bu Kanuna göre, ülkemize 

sığınma talebiyle gelen Suriye’li sığınmacıların mülteci olarak kabulü mümkün 

değildir. Çünkü Türkiye, “Avrupa’da meydana gelen olaylar sebebiyle” 

ülkemize gelen sığınmacılara mülteci statüsünü tanımaktadır. Ancak Suriye’li 

sığınmacılara şartlı mülteci statüsünün verilmesinde hukuki bir engel 

gözükmemektedir. Ancak Suriye’li sığınmacıların ülkemize kitlesel olarak 

gelmesi durumu karşısında Türkiye’nin şartlı mülteci statüsü tanımak konusunda 

sahip olduğu bu takdir hakkını, bu statüyü vermeme şeklinde 

kullandığı/kullanacağı anlaşılmaktadır.  

Kanunun getirdiği statülerden biri olan ikincil koruma statüsü, ancak 

mülteci veya şartlı mülteci olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı hallerde 

verilebilecektir. İkincil koruma statüsünün özel şartlara tabi olduğu ve kitlesel 

olarak Türkiye’ye gelme halini düzenlemediği düşünülürse Suriye’li 

sığınmacılara ikincil koruma statüsünün verilmesi de zor gözükmektedir. Ancak 

ikincil koruma statüsü şartlarını taşıyan bireysel veya belli grupların bulunması 

halinde bu statünün tanınması da söz konusu olabilecektir. 

Kanunun ihdas ettiği geçici koruma statüsü ise acil ve geçici koruma 

bulmak amacıyla kitlesel olarak ülkemize gelenlere/geçenlere geçici olarak 

verilen bir statüdür. Bir yabancıya geçici koruma statüsünün verilebilmesi 

Kanun’da aranan şartların yerine getirilmesine bağlıdır. Kanuna göre (a) 

ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, (b) ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, (c) acil ve 

geçici koruma bulmak amacıyla (d) kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilecektir. Bu anlamda 

ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılar genel olarak geçici koruma şemsiyesi altında 

bulunmaktadır. 

Sonuç olarak sığınma talebiyle ülkemize gelen yabancılar için 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun öngördüğü uluslararası koruma 
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statüleri yerinde bir tasnif ve tespittir. Ülkemizdeki Suriye’li sığınmacılara ise 

Türkiye’nin baştan beri benimsemiş olduğu misafir yaklaşımı sürdürülmeli, 

hukuki olarak isabetli olan geçici uluslararası koruma statüsü uygulanmaya 

devam edilmelidir. Ancak eğer şartları taşıyorsa bu kişiler diğer uluslararası 

koruma statülerine geçirilebilir. Bu yaklaşım siyasi olarak da Türkiye’nin takip 

ettiği sığınmacılık politikasına uygun düşecektir. 
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Hakemli Makale 

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İFLÂSIN ERTELENMESİ  

 

Tansu DUMLUPINAR1 

 

ÖZET 

Hukukumuzda genel iflâs sebebi, borçlunun vadesi gelmiş borçlarını 

ödeyememesidir. Borca batıklık, genel bir iflas sebebi değildir. Sermaye 

şirketlerinin (ve kooperatifler) iflâsı, bu kuralın dışında tutulmuştur. Borca 

batıklık, sermaye şirketleri (ve kooperatifler) için bir doğrudan doğruya, özel bir 

iflas sebebidir. Ancak, şirket tarafından mahkemeye verilecek ciddi ve inandırıcı 

bir iyileştirme projesi sayesinde, şirket hakkında iflasın ertelenmesi istenebilir. 

İflasın ertelenmesi, şirket hakkında iflas kararı verilmesini önleyen geçici hukuki 

bir kurumdur. Kurumun hukuksal boyutu yanında, ülke ekonomisini ilgilendiren 

yönü de bulunmaktadır. İflasın ertelenmesi kurumu ilk bakışta sadece şirket 

lehine bir kurum gibi gözükse de şirket alacaklılarının da lehinedir. Çünkü 

şirket iflas ederse alacaklılar alacaklarına tam olarak kavuşamazlar. İflasın 

ertelenmesi sayesinde eğer ki şirket mali durumu düzelirse, şirket ekonomik 

düzenden çekilmemiş olacak hem de alacaklılar haklarına tam olarak 

kavuşacaklardır.  

Anahtar Kelimeler: İflas, İflasın Ertelenmesi, Sermaye şirketi, Borca 

Batıklık, İyileştirme Projesi 

 

                                                      
1 Hakim, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, tdumlupinar@hotmail.com. 
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THE POSTPONEMENT OF  BANKRUPTCY IN CAPITAL 

COMPANIES 

 
ABSTRACT 

In our law, the reason of general  bankruptcy is that debtor can’t pay 

his debts which fall due. Be deeping in debt isn’t a general bankruptcy. The 

bankruptcy of capital companies (and cooperatives) are excepted from this rule. 

Be deeping in debt is a directly special reason of bankruptcy for capital 

companies (and for cooperatives). However; by means of the significant and 

persuasive project of improvement which will be given to court by company, the 

postponement of  bankruptcy for company may be required. The postponement 

of bankruptcy is a temporary, legal institution preventing from making decision 

of  company. In addition to legal aspect, institution has an aspect related to 

economy of country. Even if the institution of postponement of bankruptcy 

appears as an institution only in favour of company at the first glance, but it’s 

also in favour of creditors of company. Because, if the company goes bankrupt, 

creditors can’t accurately get their credits. If the company improves its financial 

situation by means of the postponement bankruptcy, it will haven’t been 

retreated from economic order; moreover creditors will accurately get their 

claims.  

Key Words: Bankruptcy, The Postponement of Bankruptcy, Capital 

Company, Be Deeping in Debt, The Project of Improvement 
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1.  GİRİŞ 

İflâs kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, sözlükte borçlarını 

ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu 

olarak ifade edilmiştir2.  

İflâs yolu ile takip, ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile 

özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflâsa tabi bulundukları bildirilen 

gerçek veya tüzel kişiler hakkında yapılır. Tacirler her türlü borçlarından dolayı 

iflâsa tabidirler.  

Hukukumuzda genel iflâs sebebi, borca batık durumda olma durumu 

değil, borçlunun vadesi gelmiş borçlarını ödeyememesidir. Çünkü borçlu mali 

durumu çok kötü de olsa eğer ki borcunu öderse iflâs etmekten kurtulacaktır. 

Buna karşın mali durumu iyi olan bir kişi de eğer ki vadesi gelmiş borcunu 

ödemediyse iflâsına karar verilir3.  

Borca batık durumda olma durumu sermaye şirketleri (şirket) için ise 

bir doğrudan doğruya iflâs sebebidir. Alacaklılar ve şirketin kendisi pasifi 

aktifinden fazla ise mahkemeye başvurarak iflâsını isteyecektir. Alacaklının 

başvurusu üzerine şirketin pasifinin aktifinden fazla olduğu mahkemede tespit 

edildiğinde, şirketin iflâsına hükmedilecektir.  

Mevzuatımız, sermaye şirketleri (ve kooperatif) için bir açıdan, 

iflastan kurtuluş yolu öngörmüştür. Bu kurum, “iflâsın ertelenmesi” kurumudur.  

Bu çalışmada, “iflâsın ertelenmesi” kurumunun hukuki niteliği, 

şartları, gereklilikleri yargı kararlarının da yardımıyla incelenecektir. 

                                                      
2 http://tdkterim.gov.tr./bts/ (Erişim, 31/10/2014). 
3 KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı),  Ankara 2006, s. 

503. 
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2.  İFLÂSIN ERTELENMESİ KURUMU 

TTK'da iflâsın ertelenmesi kurumu m. 377’de düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

 “Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye 

konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir 

iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Bu 

hâlde İİK’nın 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır”. 

TTK m. 377, İcra ve İflâs Kanununa (İİK) atıf yaparak iki kanun 

arasında ifadede birlik oluşturmuştur.  

İflâsın ertelenmesi, borca batık durumda bulunan sermaye şirketi (ve 

kooperatif) tarafından sunulan; somut öngörüler içeren, ciddi ve inandırıcı bir 

iyileştirme projesi çerçevesinde bu durumdan kurtulması kuvvetle muhtemel 

bulunan sermaye şirketleri  (ve kooperatif) için öngörülmüş bir hukuki korunma 

yoludur4. Başka bir ifade ile; İflâsın ertelenmesi kurumu, şirketin aktifleri, şirket 

alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinde ancak şirket mali 

durumunun iyileşmesinin olası göründüğü hallerde sayılı İİK’da yönetim ve 

temsil ile görevlendirilmiş kimseler olarak ifade edilen, TTK'daki ifadesine göre 

yönetim kurulu veya bir alacaklının talebi üzerine yetkili ve görevli asliye ticaret 

mahkemesince belli koşullarda iflâs kararı verilmesini önleyen geçici bir hukuki 

kurumdur5.  

İflâsın ertelenmesi yolu ile geçici bir mali darboğaza düşen şirketlerin 

hayatiyetini koruması, istihdam ve milli ekonomiye katkı sağlaması 

                                                      
4 Y,  23. HD,  04/11/2013, E. 2013/4759, K. 2013/6754 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 04/10/2014). 
5 PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN-ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet, İcra 

ve İflâs Hukuku, 4.   Baskı, Ankara 2006, s. 399; ATALAY, Oğuz, Borca Batıklık Ve İflâsın Ertelenmesi, 
İzmir 2007, s. 73 (Anılış: Borca Batıklık); ÜSTÜNDAĞ, Saim, “Türk Ticaret Kanununun 324. 

Maddesinin Üçüncü Fıkrası Üzerine Düşünceler”, Günümüzde Yargı, 1980, S. 47, s. 17-20; MUŞUL, 

Timuçin, İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2008, s. 24. 
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amaçlanmaktadır. Bu kurum sadece sermaye şirketleri (ve kooperatifler) için 

başvurulabilecek bir yoldur. Açık kanun hükmü uyarınca şahıs şirketleri iflâsın 

ertelenmesi kurumundan yararlanamazlar6. 

Sermaye şirketlerinin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı 

yalnızca mal varlıkları ile/oranında sorumlu olmaları, ortakların ayrıca kişisel 

sorumlulukları yoluna gidilememesi nedeniyle, temel olarak hukukumuzda 

genel bir iflâs sebebi olmayan borca batık olma durumu sermaye şirketleri için 

zorunlu bir iflâs sebebidir. 

Borca batık olma durumu aktiflerin satış fiyatları üzerinden 

düzenlenecek ara bilânçodan, son yılın bilânçosundan veya daha sonra yapılacak 

tasfiye bilânçosundan anlaşılır. Borca batık olma bildiriminde şirketin 

bilânçosunun da eklenmesi gerekir ancak şirketin borca batık olduğunu gösteren 

tek olgu bilânço değildir. Şirketin basit borçlarını ödeyememesi, birbirini takip 

eden haciz veya iflâs takiplerine maruz kalması, bonolarının protesto edilmesi, 

çeklerinin karşılıksız çıkması, çalışanlarının ücretlerini ödeyememesi, vergi ve 

sigorta borçlarını ödeyememesi de, bilânço yanında borca batıklık durumunu 

inanılır kılar7.  

Öğretide ÜSTÜNDAĞ, erteleme kararı verilebilmesi için bilânçonun 

mahkemeye verilmesinin şart olduğunu savunmaktadır8. KAYAR ise, önemli 

olanın şirketin borca batık olduğunun tespiti olduğunu, bunun ise nasıl 

yapıldığının önemli olmadığını belirtmektedir9. 

                                                      
6 TTK’da,  kollektif ile komandit şirket, şahıs şirketi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler ise sermaye şirketi sayılır(m.124/2). 
7 DOMANİÇ, Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 1988, s. 539. 
8 ÜSTÜNDAĞ, s. 20. 
9 KAYAR, İsmail, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya 1997, s. 

244; Y, 19. HD. 10.03.2005 , 9014/2429 E.K no’lu kararında şöyle demektedir:“…. Borca batıklık 
bilânçosunun anonim şirketlerin gerçek mal varlığı değerini yansıtması gerekir. Borca batıklık halinin 

tespiti için tüm aktiflerin paraya çevirme değerleri yani piyasadaki satış sırasında gerçekleşebilecek 

fiyattan bilânçoya geçirilmelidir. Aktif bu şekilde saptadıktan sonra borca batıklık durumu saptanmalı, 
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Şirketin mali durumunu yansıtması ve mahkemeye yol göstermesi ve 

kanaat vermesi açısından İİK 285’e kıyasen bilânço ile beraber şirket 

defterlerinin de verilmesi gerekir10. Bunların incelenmesi özel veya teknik bir 

bilgiyi gerektirdiğinden, bu konularda mahkeme bilirkişi incelemesi 

yaptıracaktır11. Ayrıca, borca batık olan sermaye şirketlerinin iflâslarının 

açılmasının kural, iflâsın ertelenmesi kurumundan yararlanmaları ise istisnadır. 

Çünkü yönetim kurulu veya alacaklılardan biri tarafından iflâsın ertelenmesi 

isteminde bulunulmuş olsa bile mahkeme şirketin mali durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanısına varırsa şirketin iflâsına karar 

verilebilecektir12. 

İflası istenen bir şirket, iflas davası sırasında borca batıklık 

bildiriminde bulunarak iflasın ertelenmesini savunma olarak ileri sürülebilir. Bu 

takdirde de öncelikle iflasın ertelenmesi talebinin incelenmesi, iflasın bu 

incelemenin sonucunu beklemesi gerekir13. İflas erteleme davası devam ederken 

iflas davası red edilmeyip iflas erteleme yargılamasının sonuçlanması bekletici 

mesele yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. Öte yandan, iflas 

                                                                                                                             
şirket borca batık değilse talep reddedilmelidir.”. ÇAVDAR, Seyit/BİÇKİN, İnci, İflâs ve İflâsın 

Ertelenmesi, Ankara 2006, s. 90’dan naklen. 
10 ÜSTÜNDAĞ, s. 20. 
11 “İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan bir sermaye şirketinin mali durumunun ıslahının 

mümkün olması halinde o şirketin iflâsının önlenmesini sağlayan bir kurumdur. Böyle bir talep üzerine 
mahkemece bu şirketin öncelikle borca batık durumda olup olmadığı tespit edilmeli, borca batık durumda 

ise bu kez ıslahının mümkün olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Bunun için borçlu şirket tarafından 

mahkemeye ibraz edilen bilanço ile mali durumun iyileştirilebilmesi amacıyla şirket tarafından bildirilen 
proje üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak bir sonuca gidilmelidir. Zira önerilen iyileştirme 

tedbirlerinin şirketin mali durumunu düzeltmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi özel bir bilgiyi 

gerektirdiğinden, bu konuda bilirkişinin görüşüne başvurulması icap etmektedir”. Y, 19. HD, 
05/05/2010, E. 2010/469, K. 2010/5510 (Erişim, Uyap mevzuat programı). 

   “Türk Ticaret Kanunu'nun 324. maddesine göre iflâsın ertelenmesinin temel koşulu şirketin borca batık 

olmasıdır. Borca batıklığın tesbitinde şirket malvarlığının borçları karşılamaya yetmemesi ilkesi gözetilir. 
Bunun için gerektiğinde mal varlığının rayiç değeri uzman bilirkişilerin katılımıyla yapılacak keşfe göre 

belirlenmelidir”. Y, 19. HD, 14/04/2010, E. 2010/13146, K. 2010/4359 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 

08/07/2014). 
12 TÜRK, Ahmet, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukukî Sonuçları, Ankara 1999 

(Anılış: Sermaye Kaybı), s.314. 
13 Y, 19. HD,  08/11/2007, E. 2007/3853,  K. 2007/9760 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 05/05/2014). 
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davası sırasında, iflasın ertelenmesine ilişkin derdest bir dava var ise, o davanın 

sonucu beklenilmelidir14. 

 

3.  İFLÂSIN ERTELENMESİ KURUMUNUN AMACI 

İflâsın ertelenmesi kurumu ilk bakışta sanki zor durumda olan 

sermaye şirketini kurtarmaya yarayan bir kurum gibi gözükse de aslında 

alacaklıların da kamunun da yararına olan bir kurumdur. Çünkü şirket iflâs 

ederse şirketin mal varlığı, iflâs hükümleri çerçevesinde paraya 

çevrilerek/tasfiye edilerek alacaklıların alacakları ödenmeye çalışılacağından, 

alacaklıların çoğunlukla alacaklarını böyle bir yolla tam olarak almaları çok 

zordur.  

İflasın ertelenmesi sadece bir erteleme olup, bir cebri icra aracı 

değildir. Şirketin durumu, hakimin iflasın ertelenmesi kararıyla dondurulmuştur. 

İflasın ertelenmesi, belirli şartların yerine gelmesi halinde iflasın açılması 

kararının kanun tarafından ertelenmesidir. En önemli özelliği de geçici bir 

koruma tedbiri olup, alacaklıların şirketi iflasa götürmelerine geçici bir süre için 

engel olunmakta, hakimin tayin edeceği süre içinde tedbirlerin yer alacağı 

belirtilmektedir. Demek ki iflasın ertelenmesi iflasa engeli olan ve ilgili 

                                                      
14 “Somut olayda, bu davaya dayanak icra takibi 19.04.2010 tarihinde başlamış, 22.06.2011 tarihinde iflas 
yoluna çevrilmiş, takibin kesinleşmesi sonrasında 14.09.2011 tarihinde davalının iflasına ilişkin bu dava 

açılmıştır. Davalı taraf ise, 06.01.2012 tarihinde davalı şirketin iflasının ertelenmesi amacıyla dava 

açtıklarını savunmuş, mahkemece, 27.03.2012 tarihli oturumda iflas erteleme dosyası getirtilerek 
incelenip sonucunun beklenmesine dair ara kararı verildikten sonra, bu ara karardan dönülmeksizin 

31.05.2012 tarihli oturumda davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu durumda, mahkemece, yukarıda 

yapılan açıklamalar ve HMK’nun bekletici soruna ilişkin 165. maddesi nazara alınarak, davalı şirketin 
açtığı iflasın ertelenmesi davası sonucu beklenerek, oluşacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi 

gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır”. Y, 23. HD, 22/11/2012, 

E. 2012/4547, K. 2012/6869 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/09/2014). 
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tarafların menfaatlerinin asgari değil, azami ölçüde korumak isteyen adli bir 

tedbirdir15.  

İflâsın ertelenmesi kurumu sayesinde ise şirket ekonomik durumunu 

düzeltme imkanını sahip olacak, şirket mali durumu düzelip, ekonomik 

düzenden çekilmez ise alacaklılar alacaklarını tam olarak alacak, taraflar tatmin 

edileceklerdir. Böylelikle alacaklının ve borçlunun menfaatleri arasındaki hassas 

denge korunmaya çalışılarak, ticari şirketlerin zor durumdan etkili bir yol ile 

kurtulması, yeniden yapılandırılarak ticari yükümlülüklerini aksatmadan yerine 

getirmesi sağlanacaktır16. Görülmektedir ki iflâsın ertelenmesi kurumunun 

amacı sermaye şirketlerinin iflâs etmelerinin ve bunun sonucu alacaklıların 

zarara uğramalarının önlenmesi, son tahlilde şirketin ekonomik düzende mali 

durumunu düzelterek ve güçlü bir şekilde yerini almasının sağlanmasıdır. Yani, 

iflâsın ertelenmesinin olumlu sonucu istihdamın korunması ve ticari faaliyetin 

devam etmesi sonucu kaybedilmeyecek vergi oranı ve bunların görünümü olan 

kamunun üstün menfaatidir17.  

İflasın ertelemesinin amacı mülga 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nda (ETTK) “şirket durumunun ıslahı” olarak ifade edilmiştir. İİK'da 

ise bu husus “mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair” 

şeklinde ifade edilmiştir. 4949 sayılı kanunun genel gerekçesinde “ekonominin 

etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce işletmelerin 

çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda 

olmaları lazımdır” demektedir18. 

                                                      
15 Y, 19. HD, 22.05.2008, E. 2008/3514, K.  2008/5513  (Erişim, Uyap mevzuat programı, 20/10/2014). 
16 ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 71 vd. 
17 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN/ÖZEKES, s. 400. 
18 Bkz. 12.12.2003 tarihli İcra ve İflâs kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu, Genel Gerekçesi, 22. dönem, 2. Yasama Yılı, T.B.M.M. Sayısı, 372 vd.;  

ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 73, dnt. 4’den naklen. 
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İflâsın ertelenmesi kararında alacaklıların kısmen veya tamamen 

tatmin edilmesi esas amaç ve mutlak ölçü değildir.19 İflâsın ertelenmesi 

kararının asıl amacı şirketin ticari hayattaki devamlılığını sağlamak olduğundan, 

iflâsın ertelenmesi kararında alacaklıların da korunmuş olması, söz konusu 

kurumun temel bir amacı değil, bir yan etkisidir. Şirket mevcudunun ve 

likiditesinin iflâsın derhâl açılmasına oranla iyileşmiş olması yeterli bir 

sonuçtur20. 

 

4. İFLÂSIN ERTELENMESİ ŞARTLARI 

4.1. Şekli Şartlar 

4.1.1. Talebin Gerekliliği 

İflâsın ertelenmesi kurumu kamu düzenine ilişkin değildir, ihtiyari bir 

yoldur, bu nedenle de için talep şarttır21. 

Yönetim ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler, her ne kadar, şirket 

eğer ki borca batık durumda ise bu durumu mahkemeye bildirmek zorunda iseler 

de, iflâsın ertelenmesini istemek zorunda değillerdir. Mahkeme iflâsın 

ertelenmesi hususunu re’sen göz önünde tutamaz. Mahkemece iflâsın 

ertelenmesi kararı verilebilmesi için mutlaka bir talep olmalıdır.22 Ayrıca, 

Yargıtay aynı gruba dahil birden fazla şirketin aynı dilekçe ile iflâsın 

ertelenmesi talebinde bulunabileceğini kabul etmektedir23. 

                                                      
19 KAYA, Arslan, “Borca Batık Anonim Şirketlerin İflâsının Ertelenmesi”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 

65 inci Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 292, KAYAR, s. 242. 
20 ÖZTEK,  Selçuk, İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2007, s. 68. 
21 ALTAY, Sümer, “İflasın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırılma Kurumları 

Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 
630; PEKCANITEZ, Hakan, Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara 1991, s. 49 (Anılış: İflâs). 
22 KAYAR, s. 199; ÖZTEK, s. 31;  ATALAY, Borca Batıklık, s. 77;  TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 328. 
23 Y, 19. HD, 14/04/2010, E. 2009/13146, K. 2010/4359 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/09/2014). 
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Öğretide DOMANİÇ, mahkemenin re’sen de iflâsın ertelenmesine 

karar verebilmesi gerektiğini veya en azından bir kayyım atayıp, bu kayyımın 

talebine göre hareket edebileceğini savunmaktadır.24 Ancak, iflâsın 

ertelenmesine karar verebilmek için şirketin mali durumunun düzeltileceği 

konusunda mahkemeye inandırıcı deliller getirtilmesini zorunlu sayan kanun 

koyucunun, evleviyetle bunun talebe bağlı olduğunu da kabul ettiği açıktır25.  

İflâsın ertelenmesi talebi borca batıklık bildirimi anlamındadır. Bu 

nedenlerle mahkemenin öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını 

tespit etmesi, borca batık durumda ise ıslahının mümkün bulunup bulunmadığını 

incelemesi gerekir26. 

Mahkemece incelenecek tek şey şirket aktiflerinin, pasifleri 

karşılamaya yetip yetmediği olmalı, bu bildirimin takipleri erteletmek amacıyla 

olup olmadığı veya kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yolunda bir incelemeye 

mahkemece girişilmemeli ve bu tür davalarda müdahale yoluyla itirazda 

bulunan alacaklılara, aktifin pasifi karşıladığı yönünde sadece bu nedenle sınırlı 

olarak itiraz imkanı tanınmalıdır27. Ayrıca belirtmek gerekir ki, borca batık 

durumda olan şirketlerin doğrudan doğruya iflâsında, doğrudan doğruya iflâs 

usulünü belirleyen İİK m. 181, İİK m. 158’e atıf yapmadığı için, mahkeme iflâs 

kararından önce depo kararı veremeyecektir.  

Yönetim ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerden başka alacaklılar 

da iflasın ertelenmesi talebinde bulunabilirler. Alacaklıların iflâsın ertelenmesi 

talebinde bulunmasından sonra, bu talep hakkında karar verilinceye kadar, 

iflâsın ertelenmesi taleplerini geri almaları mümkündür ancak iflâsın ertelenmesi 

                                                      
24 DOMANİÇ, s. 548. 
25 KAYAR, s. 200. 
26 Y, 19. HD, 10.03.2005, E. 2005/13373, K. 2005/2443 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/09/2014); 

ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 8, ATALAY, Erteleme, s. 76. 
27 ALTAY, Sümer, Türk İflâs Hukuku, C. I, İstanbul 2004, s. 489. 
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talebinin bir alacaklı tarafından talep edilmiş olmasına rağmen, şirketin de bu 

talebe ses çıkarmayarak bir iyileştirme projesini mahkemeye sunmuş olması 

halinde, şirket de iflâsın ertelenmesi talebinde bulunmuş sayılır. Alacaklıların 

tek başına iflâsın ertelenmesi taleplerinden vazgeçmeleri bir anlam ifade 

etmez28. 

Öğretide TÜRK, yönetim kurulu başta şirketin iflâsını istemiş olup da 

daha sonradan şirketin mali durumunun iyileşme ümidi ortaya çıkmış ise, söz 

konusu talep geri alınıp, iflâsın ertelenmesi istenebilir demektedir. Yazar, bu 

görüşünü, iflâsın bir çekişmesiz yargı işi olduğuna göre burada davanın 

genişletilmesi yasağının uygulanamayacak olmasına ve hakimin talepten başka 

bir şeye hüküm verebilecek olmasına bağlamaktadır29. KAYAR ise, TÜRK’ün 

bu görüşüne katılmanın mümkün olmadığını, her şeyden önce bağımsız bir 

iflâsın ertelenmesi talebinden söz etmenin mümkün olmadığından, iflâs talebi 

geri alınıp, yerine iflâsın ertelenmesi talebinde bulunulması, bu kurumun, geçici 

hukuki koruma niteliğiyle bağdaşmayacağını ayrıca şirketin iflâs talebine 

rağmen, alacaklıların iflâsın ertelenmesini talebi üzerine iflâsın ertelenmesi 

kararı vermesinin talepten başkaya hüküm vermek değil, kanunen alacaklılara 

tanınan talep hakkının kullanılması olduğunu söylemektedir30. 

İflâsın ertelenmesi için başvurulacak kişiler sayılırken İİK’nın 

tercihinin yani doğrudan yönetim kurulundan bahsetmemesinin daha doğru 

olduğu söylenebilir. Çünkü, TTK'da belirtilen sayılan yönetim kurulu her şirket 

tipinde yoktur31. İİK m. 179, sermaye şirketlerinin (ve kooperatiflerin) 

borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler 

veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir 

                                                      
28 KAYAR, s. 78. 
29 TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 329. 
30 KAYAR, s. 78 vd.  
31 Örneğin Limited şirkette müdürler kurulu, müdürler vardır. 
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alacaklı tarafından bildirileceğini belirtmektedir. Ancak bu hükmü TTK ile 

beraber değerlendirmek gerekir. ETTK, şirketin aktifleri şirket alacaklarının 

alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde yönetim kurulunun bu durumu 

derhâl mahkemeye bildirmeye zorunlu olduğunu söylemektedir. Burada işin 

öneminden ötürü “derhâl” ve “mecbur” kelimelerinin kullanıldığına dikkat 

edilmesi gerekir. İşte İİK ve TTK hükümleri de birlikte değerlendirildiklerinde 

pasifi aktifini aşan sermaye şirketlerinde (ve kooperatiflerde) yetkili kişilerin 

bunu mahkemeye bildirmeleri zorunludur sonucuna varılmaktadır. Ayrıca, 

yönetim kurulu iflâsın ertelenmesini bir karara dayanarak isteyebilir, üyelerin 

münferiden böyle bir talebi olamaz32.  

Şirketten alacaklı olan kişilerde iflâsın ertelenmesini talep edebilirler. 

İflâsın ertelenmesini talep yetkisi bakımından, alacağın mevcudiyeti yeterli olup, 

ayrıca alacağın muaccel hale gelmiş olup olmamasının bir önemi yoktur. Şirket 

alacaklısının birden fazla olması halinde, alacaklılardan birinin iflâsın 

ertelenmesini talep etmesi yeterlidir33. Ancak belirtmek gerekir ki, alacaklılar 

şirketin iç işlerine yabancı olduklarından şirketin borca batık durumda olduğunu 

anlamaları ve anlasalar bile şirketin iyileştirilmesinin mümkün olduğunu ispat 

etmeleri oldukça zordur. Hâkim, şirketten alacaklı olduğunu söyleyen kişinin 

gerçekten alacaklı olup olmadığını incelemek yetkisine sahiptir. Bu konuda 

çıkabilecek bir uyuşmazlık HMK 163–164 hükümleri çerçevesinde çözülmeli 

ancak yapılacak inceleme süratle sonuçlandırılmalı ve bu yolla şirket hakkındaki 

borca batıklık sebebiyle iflâs yargılamasının sürüncemede kalmasının önüne 

geçilmelidir34. 

Şirket ortakları, TTK m. 507’e göre genel kurul kâr dağıtımına karar 

vermişse şirkete karşı alacaklı olabilirler. Ancak şirket ortaklarının üçüncü 

                                                      
32 ÜSTÜNDAĞ, s. 18;  PEKCANITEZ, İflâs, s. 50. 
33 ATALAY, Borca Batıklık,,s. 83. 
34 ATALAY, Borca Batıklık, s. 121. 
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kişilere karşı herhangi bir sorumlulukları yoktur ve şirket iradesinin oluşumuna 

genel kurul aracılığıyla katkıda bulundukları için hukukî durumları şirket 

alacaklılarının hukukî durumuna benzemez. Bu nedenle şirket ortakları kâr 

alacakları dolayısıyla şirketin iflâsının ertelenmesini isteyemezler35. 

Belirtmek gerekir ki, talep üzerine verilecek iflâsın ertelenmesi 

kararının çeşitli aşamalarında belli masraflar da yapılacaktır. Ancak İşte bu 

masraflar iflâsın ertelenmesi talebinde bulunandan peşin olarak alınır. Bu iflâsın 

ertelenmesi kurumunun niteliği gereğidir. Bu sonuç İİK’nın 181. maddesinin 

160. maddesine yaptığı atıf nedeniyle kabul edilmelidir. 

 

4.1.1.2.  Talebe Yetkili Olmayanlar 

TTK m. 542 ve İİK m. 179 hükümleri tasfiye memurlarına şirket 

borçlarının şirket mevcudundan fazla olması halinde durumu mahkemeye derhâl 

bildirme zorunluluğu yüklemiş ise de ilgili kanunlarda tasfiye memurlarının 

iflâsın ertelenmesini talep edebileceklerine dair her hangi bir hüküm mevcut 

değildir ve tasfiye haline girmiş bir şirketin ehliyeti tasfiye amacıyla 

sınırlandığına göre, tasfiye memurları iflâsın ertelenmesini istemeye yetkili 

değillerdir36. 

Tasfiye haline giren bir şirketin amacı şirketin tasfiyesi ile sınırlı 

olduğu için tasfiye memurları borca batıklık bildiriminde bulundukları sırada, 

alacaklılardan biri veya yönetim ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerden biri 

de iflâsın ertelenmesi talebinde bulunamazlar37. 

                                                      
35 ÖZTEK, s. 41. 
36 ATALAY, Borca Batıklık, s. 82; ERMENEK, İbrahim, İflâsın Ertelenmesi, Ankara 2009, s. 176; 

TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 320;  KAYA, s. 286 dnt. 28’den naklen; Karşı görüş için bkz. ÖZTEK, s.37. 
37 ERMENEK, s. 177. 
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Tasfiye memurları haricinde şirket ortaklarının, şirket genel 

kurulunun, intifa hakkı sahiplerinin, tahvil sahipleri ve denetçilerin şirketin 

iflâsının ertelenmesini talep etmeye hakları yoktur38. Ancak intifa hakkı 

sahipleri ve tahvil sahipleri de eğer şirketten alacaklı iseler, alacaklı sıfatıyla 

şirketin iflâsının ertelenmesini isteyebilirler39. Alacakları rehinle temin edilmiş 

olan alacaklılarda iflâsın ertelenmesini isteyebilirler40. 

 

4.1.1.3.  İflâsın Ertelenmesi Talebinin İlânı 

İflâs talebi, İİK m. 166/2’ye göre ilan edilir. Bu yolla alacaklılar iflâs 

talebinin ilanından itibaren on beş gün içinde davaya müdahale veya itiraz 

ederek, borçlunun iflâs talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını 

ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini 

isteyebilirler. Bu husus kanunda açıkça düzenlenmiştir. Ancak, iflâsın 

ertelenmesi taleplerinin ilan edilip edilmeyeceği konusunda gerek TTK’da 

gerekse İİK’da açıkça düzenleyen bir hüküm yoktur. 

Alacaklıların haklarının korunması ve şirketin borca batık olduğu 

bildiriminin gerçek olup olmadığının tespitinin daha iyi yapılabilmesi için iflâsın 

ertelenmesi talebinin de aynen iflâs kararının ilanını öngören İİK 166/2 de 

belirtilen usul ile ilan edilmesi gerekir41.  

                                                      
38 ATALAY, Borca Batıklık, s. 84; FRANKO, Nisim, “Sermaye Şirketlerinde - Özellikle Anonim 
Şirketlerde- İflâs ve Tehiri”, Prof. Dr. Halûk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 422. 
39 KAYAR, s. 198. 
40 ÖZTEK, s. 39. 
41 “Şirket, borçlarının muvazaalı olarak aktiften fazla sonucunu doğuracak, kötü niyetli davranışların 

önüne geçmek ve şirketin borca batık durumda olmadığını, iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını, 

alacaklılara kanıtlama olanağı verilmelidir. Bu nedenle erteleme talebi, İİK’nun 166/2. maddesinde 
öngörülen usulle ilan edilmeli, ilan üzerinde itiraz eden alacaklıların itirazları değerlendirilerek, 

erteleme koşullarının mevcut olup olmadığı saptanmalıdır”. Y, 19. HD, 07.04.2005, E. 2033, K, 3760 

(ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 77 dnt. 24’ten naklen). 
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Öğretide ATALAY’a göre borca batıklık bildirimi ve iflâs talebinde 

bulunulup, iflâsın ertelenmesinin başta talep edilmemesi halinde bu iflâs 

talebinin İİK 178/2’ye göre kıyasen ilan edilmesinden sonraki bir aşamada, yine 

şirket veya bir alacaklı tarafından iflâsın ertelenmesinin talep edilmesi halinde, 

salt bu talebin ilan edilmesi zorunluluğu yoktur42. ÖZEKES’e göre ise iflâsın 

ertelenmesi talebini ilan zorunluluğu, bu durumlarda acele karar verilmesi 

gerektiğinden, kurumun niteliğiyle örtüşmemektedir43.  

İflâsın ertelenmesi kararının ilanının olumsuz yönleri de bulunabilir. 

Her şeyden önce alacaklılar üzerinde bir panik havası hakim olacak, şirketin 

kredi bulma olanakları zayıflayacak, şirketle iş yapanlar, şirketle ticari iş 

yapmaktan kaçınacaklardır. Bütün bunlar sonucunda şirketin mali durumunun 

kurtarılması istenirken, mali durumu daha da vahim bir duruma gelebilecektir44. 

Ancak diğer bir yönden baktığımızda ise eğer ki iflâsın ertelenmesi kararı ilan 

edilmez ise şirket bozulan mali durumu hakkında bilgiler kamuoyundan esasen 

şirket alacaklılarından gizlenmiş olur. Bu durumda şirket alacaklıları gerçek 

durumu bilmeden ve buna ilişkin kendi değerlendirmelerinde bulunmadan, 

giderek artan miktarlarda alacaklı olabileceklerdir. Bu husus alacaklıların açıkça 

zararınadır. Bu nedenlerle İsviçre hukukunda iflâsın ertelenmesi kararının ancak 

üçüncü kişilerin korunması için gerekli ise ilan edilmeleri öngörülmüştür ve bu 

hukuk çerçevesinde, hangi hallerde üçüncü kişilerin menfaatinin erteleme 

kararının ilan edilmesini gerektireceği hususunun takdiri erteleme kararını 

vermiş olan mahkemeye ait olacaktır45. 

 

 

                                                      
42 ATALAY, Borca Batıklık, s. 118. 
43 ÖZEKES, Muhammet, “İflasın Ertelenmesi”, Legal Hukuk Dergisi, 2005, S. 33, s. 3269 – 3270. 
44 ÖZTEK, s. 80. 
45 ÖZTEK, s. 125. 
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4.1.2.  İyileştirme Projesi Sunulması 

Proje kelimesi sözlükte; “Değişik alanlarda önceden plan ve 

programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim 

organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum 

veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı” 

olarak tanımlanmıştır46. 

İflâsın ertelenmesi kararı verilebilmesi için şirketin borca batık 

durumda olması ve buna istinaden mahkemenin iflâs kararı vermesinden önce, 

yönetim ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerin veya alacaklılardan birinin, 

sermaye şirketinin (veya kooperatifin) mali durumunun iyileştirilmesinin 

mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın 

ertelenmesini istemesi gereklidir.  

İyileştirme projesinde TTK'nın 376/3 de öngörülen denetçi 

önerilerinin yer alması ve bu önerilere uygun gerçekçi kaynakların gösterilmiş 

olması şarttır. Denetçinin önerilerinin Kanunun 378'inci maddesinde düzenlenen 

erken teşhis komitesinin Önerileri dikkate alınarak hazırlanmış olmalıdır. Proje 

sahipleri bir tarafa bırakıp kendi önerilerini projeye koyamazlar. Ayrıca projenin 

önerilerinin gerçekleştirilmesi için gerekli nesnel kaynakları göstermesi ve 

bunlar içinde özkaynakların da bulunması gereklidir.  

Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine 

karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve 

belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse 

yönetim kurulu üyelerini ve alacaklıları dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri 

öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır47. İyileştirme projesi denetime elverişli ve 

                                                      
46 http://tdkterim.gov.tr./bts/ (Erişim, 31/10/2014). 
47 “İyileştirme projesinde sermaye artışı taahhüt edilmiş ise de bunu gerçekleşip gerçekleşmediği ve 

şirkete yeni kaynak girişinin sağlanıp sağlanmadığı, taahhüt edilen sermayenin ödenip ödenmediği de 
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sunulan bilgi ve belgelere uygun, çelişkilerden uzak olmalıdır48. Raporun 

hukuka uygunluğu hakim tarafından denetlenmelidir. İyileştirme projesinde 

yapılacak olanların tek tek maliyetinin, hangi ekonomik kaynaktan sağlanacağı, 

her bir proje kaleminin zaman olarak en geç hangi tarihte yapılacağı, yapılacak 

olanların ayrı ayrı borca batıklık üzerindeki zaman ve oran olarak etkisinin 

somutlaştırılması ve böylece iyileştirme projesinin neden ciddi ve inandırıcı 

olduğunun ayrıntılı ve zaman içinde sayısal olarak, denetlenmeye elverişli 

nitelikte olması gerekmekte olup, bu özellikte olmayan iyileştirme raporlarına ve 

bunlara dayalı düzenlenen bilirkişi ve kayyım raporlarına göre ne iflasın 

ertelenmesine karar verilebilir ne de iflas erteleme talep eden şirket alacaklıları 

aleyhine sonuç doğuracak şekilde ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Mahkemece, 

bu niteliği haiz olmayan iyileştirme projeleri sunulduğunda iflasın ertelenmesini 

isteyen şirkete uygun bir süre verilerek, açıklanan özellikteki projenin 

sunulmasının ve soyut içerikli projenin somutlaştırılmasının sağlaması ve 

verilen sürede iyileştirme projesini sunmayan şirketin iyi niyetli olmadığı kabul 

edilerek, sadece borca batıklığı tespit ettirilerek, sonucuna göre karar 

verilmelidir49. İyileştirme projesinde alacaklıların derhal açılacak bir iflas 

                                                                                                                             
araştırılmamıştır”. Y, 19. HD,  22/02/2010, E. 2010/101, K. 2010/1740 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 
31/10/2014). 
48 “İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için iflas erteleme talebinde bulunan şirketin borca batık 

durumda olması, mali durumunu iyileştirme ümidinin bulunması ve fevkalade mühletten yararlanmamış 
olması gerekir. Bilirkişi heyetince, davacı şirketin iyileştirme projesinin somutlaştırılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Kayyım heyetinin raporlarında ise; şirketin ulaşmış olduğu faaliyet hacminin yetersiz 

olduğu, iyileştirme projesinde gösterilen yıl sonu hedeflerine ulaşamadığı, şirketinin mali yapısında 
yeterli bir gelişme olmadığı, şirkette çalışan sayısının 1'e düştüğü, şirketin borçlarında artış meydana 

geldiği ve şirketin faaliyetlerinin durma noktasına geldiği belirtilmiştir. Kayyım raporları ile bilirkişi asıl 

ve ek raporları arasındaki şirketin borca batık olup olmadığı ve iyileştirme ümidinin varlığı hususunda 
farklılık bulunmasına rağmen, mahkemece bu hususlar yeterince tartışılıp, iflasın ertelenmesi yasal 

şartlarının oluşup   oluşmadığı ile nedenleri üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verildiği 

anlaşılmıştır. Bu durumda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda bilirkişi heyetinden açıklamalı, 
gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınarak, varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi 

gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir”. Y, 23. HD, 02/02/2012, E. 2011/4625,  K. 

2012/655 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/09/2014). 
49 “Gerek borca batıklık ve gerek iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olup olmadığı hususunda 

(muhasebe ve işletme ekonomisi bilgisi özel ve teknik bilgi niteliğinde bulunduğundan ve hâkimin 

bunları genel ve mesleki bilgisiyle çözmesi beklenemeyeceğinden) HMK’nın 266. maddesinde 
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halinde elde edecekleri hakları ile birlikte iflâsın ertelenmesi sürecinin başarılı 

olması halinde elde edecekleri olası menfaatlerinin de nesnel kriterlerle 

gösterilmesi gerekir50. 

 

4.1.3.  Şirketin Fevkalâde Süreden Yararlanmamış Olması 

Sermaye şirketinin iflâsın ertelenmesi kurumundan yararlanması için 

ayrıca fevkalade süreden de yararlanmamış olması şarttır. İİK 329/a’ya göre 

şirket fevkalade süre elde ettiği takdirde, sürenin bitiminden itibaren bir yıllık 

süre içinde İİK 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflâsın ertelenmesinden 

yararlanamaz. 

Fevkalade süre, Bakanlar Kurulu kararına göre, kapsama giren tüm 

borçlulara sağlanan bir imkandır ve bu imkandan faydalanmak isteyen bir 

şirketin borca batık halde olup olmadığı ile ilgili bir husus değildir51. Bakanlar 

kurulunca belirlenen yerlerde borçlunun borçlarını tamamen ödeyeceği imkanı 

varsa borçlu icra mahkemesinden altı ayı geçmemek üzere fevkalade bir süre 

                                                                                                                             
gösterildiği şekilde bilirkişinin oy ve görüşüne müracaat edilmeli ve bu raporun da hukuka uygunluğunun 

hakim tarafından denetlenmesi gerekir. Öte yandan somut verilere dayalı, çelişmeyen öngörüler içeren, 
özellikle sermaye ve/veya kârlılık artışını netleştiren unsurların varlığının, proje için vazgeçilmez 

hususlar olduğu gözden kaçırılmamalı; iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunun bu yolla 

tesbiti cihetine gidilmelidir. Hâkim de bu raporla o konudaki özel ve teknik bilgi ihtiyacını giderebilmeli 
ve raporun hukuka uygunluğunu denetlemelidir. Projenin ciddi ve inandırıcılığı öncelikle ve özellikle 

sermaye ve/veya kârlılığın ne şekilde arttırılacağı ve borca batıklıktan kurtulmanın ne şekilde sağlanacağı 

somut, belgelere dayalı ve gerçekçi bilgi ve öngörülerden yola çıkılarak tesbit edilmeli, diğer proje 
unsurları için de bilimsel veriler değerlendirilmelidir.  Bir sermaye şirketinin borca batıklık bildiriminde 

bulunarak iflasını istemesi halinde, bu durumun mahkemece re’sen tesbiti gerekir. Bu tesbitin 

yapılmasında, davacının sunduğu delillere ek olarak, mahkemece gerekli görülen diğer delillerin 
toplanması, bu kapsamda ilgisi görülen kamu kurumlarından alınacak bilgiler, yapılacak keşif ve 

mahkemece atanacak bilirkişilerce düzenlenecek raporlar da değerlendirilmelidir. Borca batıklığın 

tesbitinde sadece davacının kayıtlarına değil, varlıklarının rayiç değerlerine de özellikle bakılmalı, bu 
noktada, konusunda uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulmalıdır“. Y, 23. HD, 04/11/2013, E. 

2013/4759, K. 2013/6754; Y, 23. HD, 12/11/2013, E. 2013/7295, K. 2013/6999 (Erişim, Uyap mevzuat 

programı, 08/09/2014). 
50 DELİDUMAN, Seyithan İflâsın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli 2008, Kocaeli Üniversitesi yayın No: 

323, s. 55 (Anılış: Etki). 
51 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN/ÖZEKES, s. 403. 
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isteyebilir. Ancak borçlu tayin olunan taksitleri vaktinde ödemezse, borçlu 

komiserin talimatı hilafına hareket eder ve alacakların kanuni menfaatlerini ihlal 

yahut bazılarını diğerlerinin zararına olarak iltizam eylerse, borçlunun icra 

mahkemesine verdiği bilginin yanlış olduğunu veya borçlunun bütün 

taahhütlerini ödemeye gücünün bulunduğunu alacaklılardan biri ispat ederse 

fevkalade süre icra mahkemesince kaldırılır. 

 

4.2.     ESASA İLİŞKİN ŞARTLAR  

4.2.1.  Borca Batık Olma 

ETTK m. 324’de “şirketin aktiflerinin şirket alacaklarının 

alacaklarını karşılamaya yetmemesi” şeklinde ifade edilen borca batık olma 

durumu, aynı kanun m. 446’da  “şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla 

olması” , İİK m. 179’da borçlarının aktifinden fazla bir başka deyişle pasifi 

aktifinden fazla olması şeklinde ifade edilmektedir.  

TTK m. 376/3 madde gerekçesinde borca batık olma durumu; “şirket 

aktifleri -yıllık bilânçoda olduğu gibi defter (iktisap) değerleriyle değil - fakat 

gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile 

alacaklıların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini 

karşılayamaması” olarak ifade edilmiştir52. Kısacası, aktifin pasiften az olması 

durumu, borca batıklığı ifade etmektedir53. Bu durumdan kurtulma, borçların 

ödenmesi anlamına gelmeyip, aktifin pasiften fazla olmasını ifade eder.  

                                                      
52 Öğretide TEKİNALP “borca batak olma” deyimini kullanmaktadır. Bkz. TEKİNALP, Ünal, Anonim 

Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul 1979, s. 298. 
53 Y, 23. HD,  04/11/2013, E. 2013/4759, K.  2013/5628 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/08/2014). 
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Borca batıklık tespit edilirken bilançoda gösterilen kaydi değerlere 

değil, rayiç değerlere itibar edilmelidir54. 

Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık bilânçodan, aylık, üç 

aylık veya altı aylık hesap durumlarından, denetçinin, erken teşhis komitesinin 

raporlarından ve/veya yönetim ile yönetim kurulunun belirlemelerinden ortaya 

çıkabilir. Böyle işaretler varsa, yönetim kurulu hem işletmenin devamı esasına 

göre hem de aktiflerin olası satış değerleri üzerinden bir ara bilânço düzenletip 

denetçiye verir. İki bilânço çıkarılmasının çeşitli yararları vardır. Varlıkların 

olası satış değerlerine göre çıkarılan bilânço şirketin iflâsı için yönetim 

kurulunun mahkemeye başvurmasına gerek olup olmadığını ortaya koyar.  

Borca batıklık halinde şirketin tüm aktifi (alacaklar, ödeme araçları, 

diğer mal varlığı unsurları) “muaccel olsun olmasın şirketin bütün borçlarını” 

karşılamaya yetmemektedir. Borca batıklık durumu İİK m. 179’a göre sermaye 

şirketleri (ve kooperatifler) için zorunlu bir iflâs halidir. TTK m. 376’nın 

gerekçesinde "Borca batık olma" kavramı, “şirket aktifleri -yıllık bilançoda 

olduğu gibi defter (iktisap) değerleriyle değil- fakat gerçek (olası satış 

değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile alacaklıların, 

alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması” 

olarak tanımlanmıştır. Yalnız şu hususa dikkat çekmek gerekir ki borca batık 

halde olma durumu dışında başkaca bir doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden 

birinin varlığı halinde, iflâsın ertelenmesine karar verilemez55. 

Yargılamada borca batıklığın bulunmadığı bilirkişi incelemesi ile 

tespit edilir ise borca batıklığa dayalı iflas davasının mahkemece esastan reddi 

gerekir. İflas davasından feragat karardan sonra mümkün değilse de 

(İİK.m.165/II), iflasın ertelenmesi yargılaması sırasında davacının feragati; 

                                                      
54 Y, 23. HD,  23/09/2013, E. 2013/4968,  K. 2013/6754 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 08/08/2014). 
55 ATALAY, Borca Batıklık, s. 97. 
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borca batıklık bildirimi saklı kalmak kaydıyla erteleme talebinden vazgeçilmesi 

anlamındadır56. 

Dava teorisindeki genel ilkenin bir istisnası olarak, borca batıklık 

sadece dava tarihi itibariyle değil, yargılama safhasındaki olumlu veya olumsuz 

gelişmeler de dikkate alınarak belirlenmelidir.  

TTK m. 376/3 hükmü, mahkemeye başvuru zorunluluğunu ortadan 

kaldırabilecek bir yeniliği de içermektedir. Bu da, şirket alacaklılarından 

bazılarının, kendi alacaklarını, diğer alacaklıların alacaklarının sırasından 

sonraki sıraya gitmesini yazıyla kabul etmeleri ve ve bu beyanın veya 

sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından 

iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış 

olmasıdır. Böyle bir taahhüt etkilerini iflâs halinde gösterir ve önceki alacaklar 

ödenmeden sona giden alacak garameye katılamaz. Bu taahhütlerin tutarı ara 

bilânço ile ortaya çıkan açığa eşitse, iflâs bildirimi zorunluğu yoktur. Başka bir 

deyişle, bu taahhütlerin tutarı, borca batıklığı ortadan kaldıracak düzeydeyse, 

kısa vadeli olmayıp süreklilik arz eder nitelikteyse ve taahhütlerin yerine 

getirilmesi güç şartlara bağlanmamış ise mahkemeye bildirimde bulunulmaz. 

Dikkat etmek gerekir ki, mahkemece atanan bilirkişiler, sözleşmenin veya 

alacaklıların beyanının gerçekçi ve geçerli olmadığını bildirirlerse, mahkemeye 

bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur. 

 

                                                      
56 “........İflas davasından feragat karardan sonra mümkün değilse de (İİK.m.165/II) iflasın ertelenmesi 

yargılaması sırasında davacının feragati; borca batıklık bildirimi (TTK.m.376) saklı kalmak kaydıyla 

erteleme talebinden vazgeçilmesi anlamındadır. Somut olayda borca batıklığın bulunmadığı bilirkişi 
incelemesi ile tesbit edildiğine göre borca batıklığa dayalı iflas davasının esastan reddi gerekir; zira bu 

şartın sağlanmaması halinde erteleme talebinin asli koşulu bulunmamaktadır ve red kararı bu talebi de 

kapsar. Mevcut durumda davacının feragati bu nedenle hüküm ve sonuç doğurmaz. Açıklanan durumda 
davanın esastan reddi gerekirken, hüküm kısmında feragatten de söz edilerek çelişki yaratacak şekilde red 

kararı verilmesi hukuka uygun değildir”. Y, 23. HD, 11/10/2013, E. 2013/4254, K. 2013/6289 (Erişim, 

Uyap mevzuat programı, 08/08/2014). 
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4.2.2.  İyileşme Ümidinin Varlığı 

Yukarıda iyileştirme projesi sunulmasının, iflâsın ertelenmesi kararı 

verilebilmesi için gerekli şekli şartlardan biri olduğundan bahsedilmişti. Şirket 

hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilebilmesi için, şirketin mali durumunun 

iyileşmesi ümidi ve alacaklıların veya yönetim ve temsil ile görevlendirilmiş 

kimselerin iyi niyetli oldukları konusunda mahkemede bir kanı oluşmalıdır.  

İyileştirmede amaç, borca batıklığın giderilerek ortaklığın erteleme 

kararı verildiği ana göre daha iyi duruma getirilmesi, tüzel kişiliğin 

devamlılığını ve kârlılığını sağlamaktır57. 

Şirket verdiği bilgi ve sunduğu belgeler ile iyileşme ümidinin 

mümkün olduğu kanaatini mahkemede uyandırmalıdır. Bir başka deyişle 

iyileşme ümidinin varlığı, iyileştirme projesi ile ortaya konulacaktır. Tedbirlerin 

uygulanması sonucu şirket malî durumunun iyileşeceği konusunda mahkeme 

ikna edilmelidir. Örneğin, şirket ortakları henüz sermaye koyma borcunu yerine 

getirmemişlerse, iflâsın ertelenmesi talebinde bulunan şirket iyi niyetli 

değildir58. Malî durumun iyileşmesi imkanı belirsiz ve soyut vakıalara göre 

değil, somut vakıalara dayanılarak tespit edilmelidir59. 

TTK m. 139 gereğince de; Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri 

toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir 

şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu 

karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir 

şirket ile birleşebilir. Bu şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, 

devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne 

                                                      
57 TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 322. 
58 Y, 19. HD, 06.06.2008, E. 4566, K. 6283, UYAR, Tahir., İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C. 10, 2. Baskı, 

Ankara 2009, s. 15568’den naklen. 
59 TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 323. 
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sunulması şarttır. Bu durum da iyileşme ümidi incelemesinde, mahkemece 

önemle incelenmelidir. 

 

5.  İFLÂSIN ERTELENMESİNİN ETKİLERİ 

İflâsın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna 

göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir icra takip işlemi yapılamaz ve 

daha önce başlamış takipler durur. İflâsın ertelenmesi durumunda takiplerin 

durması “ratio legis” gereğidir60. Buradaki takip yasağının kapsamına bütün 

icra takip işlemleri girer61. Hatta bir icra takip işlemi sayılmamasına rağmen 

borçlu hakkında takip talebinde de bulunulamaması ve borçlu hakkında ihtiyati 

haciz kararı verilememesi gerekir62. İflâsın ertelenmesi süresi içinde, borçluya 

karşı iflâs takibi de yapılamaz63.Yasa koyucu iflâsın ertelenmesi süresinde 

borçluya karşı hiçbir icra takip işlemi yapılamayacağına ilişkin genel ilkeyi 

koyduktan sonra bunun istisnalarını da söylemiştir.  

İflâsın ertelenmesi sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme 

rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir. Taşınır, 

taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma imkanı sağlanmasına rağmen şirket mal 

varlığının korunması için söz konusu takip/takipler nedeniyle muhafaza 

tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda 

erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler 

                                                      
60 TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin, Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Mevzuat, İstanbul 2004, s. 130, 
TTK. m. 324/2 altındaki nottan naklen. 
61 Bir işlemin icra takip işlemi sayılabilmesi için, icra organlarınca borçluya karşı yapılmış olması ve 

cebr-i icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. KURU/ARSLAN/YILMAZ, İcra, s. 
101. 
62 Y, 12 HD, 29.04.2005, E.5937, K.9227, UYAR, “İflâsın Ertelenmesi”, s. 17, dnt. 144’den naklen. 
63 ATALAY, Borca Batıklık, s. 158;  PEKCANITEZ, İflâs, s. 57. 



Tansu DUMLUPINAR  

94                                                      S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 

teminatlandırılmak zorundadır. İİK’nın 179/b/2’ye göre faizlerin 

teminatlandırılması hakkındaki tedbirler mahkemece alınmalıdır64. 

İkinci olarak iflâsın ertelenmesi sonucunda İİK’nın 206’ncı 

maddesinin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. 

İİK’nın 206/1-a maddesinde işçi ücretleri için öngörülen “iflâsın açılmasından 

önceki bir yıl” ifadesini, burada “iflâsın ertelenmesi kararından önceki bir yıl” 

şeklinde anlamak gerekir65.  İİK m. 206/1-c’de “İflasın açılmasından önceki son 

bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan 

doğan her türlü nafaka alacakları”ndan bahsedildiği için ve iflâsın ertelenmesi 

de sermaye şirketleri (ve kooperatifler) için uygulanacak bir kurum olduğundan 

bu bendin iflâsın ertelenmesinde uygulanma alanı yoktur66. 

İİK m. 179/2’de; “Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari 

işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak 

bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı 

gerçekleştirilemez” denmek suretiyle iflâsın ertelenmesi kurumunun amacına 

uygun bir düzenleme yapılmış olmasına rağmen aynı maddenin son cümlesinde 

“Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle 

karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır” denilerek suretiyle 

iflâsın ertelenmesi kurumuyla uyum bozulmuştur67. 

İİK’da sadece takip yasağından söz edilmektedir ve dava açılıp 

açılamayacağı konusunda her hangi bir açıklama/açıklık yoktur. Ancak kanunda 

sadece takip yasağından bahsedildiğinden erteleme süresi içinde borçluya karşı 

                                                      
64 KURU, Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, İstanbul 2006, s. 1001 (Anılış: El Kitabı). 
65 UYAR, Erteleme, s. 18, YHGK, 05.11.2008, 2008/12-657 E.K, Y, 12. HD., 21/11/2008, E. 
2008/16657, K. 2008/20589 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 03/07/2014). 
66 BİLGEN, Mahmut, İflâsın Ertelenmesi, Ankara 2010, s. 90. 
67 ATALAY, Borca Batıklık,  s. 161; UYAR, Erteleme, s. 18. 
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dava(lar) açılabilir, açılmış dava(lara) devam edilebilir ancak bu dava sonunda 

alınacak ilamlar takibe konamaz68. Örneğin; iflasın ertelenmesinden önce 

yapılan (veya tedbiren durdurulan) takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası 

dışındaki, itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi takiplere ilişkin davalara, dava, 

bir icra takip işlemi olmadığından erteleme süresi içinde devam edilebilir ancak 

bu davalar sonucunda verilen ilama dayanarak takip yapılamaz69. 

İflâsın ertelenmesinin başka bir etkisi ise bir takip talebi ile kesilen 

zamanaşımı ve hak düşüren süreler iflâsın ertelenmesi süresi boyunca işlemez. 

Ancak erteleme süresinde takibi mümkün olan, rehinli alacağın paraya 

çevrilmesi yolu ile takipler ve İİK’nın 206’ncı maddesinde sayılan alacaklara 

dayanan takiplerde zamanaşımı ve hak düşüren süreler durmaz. Takip yasağı 

erteleme kararının ilanından değil, kararın verildiği tarihten itibaren başlar. 

Ancak mahkemeye başvuru ile birlikte ihtiyati tedbir kararı alındı ise takip 

yasağı bu kararın verildiği tarihten itibaren başlar. İflâsın ertelenmesi kararının, 

alacakların vadesine, muaccel olmasına ve faizlerin işlemesine bir etkisi 

olmadığından, iflâsın ertelenmesi kararıyla, protesto çekilmesi de 

engellenemez70. 

İİK’nın 278-280'inci maddelerinde öngörülen iptale tabi tasarruflar 

için öngörülen sürelerin erteleme süresi kadar uzaması, İİK m. 284’teki iptal 

davası açılması için öngörülen 5 yıllık hak düşürücü sürenin durması gerektiği 

söylenebilir71. 

İflâsın ertelenmesinin müteselsil kefil ve müşterek borçlulara herhangi 

bir etkisi yoktur. Yani iflâsın ertelenmesi halinde şirketten alacaklı olanlar 

                                                      
68 UYAR, Erteleme, s. 18 – 19. 
69 Y, 6. HD, 11.09.2013, E.  2013/10780, K. 2013/12204; Y, 12. HD, 21/10/2013, E. 2013/23624, K. 
2013/32700 (Erişim, Uyap mevzuat programı, 03/07/2014). 
70 UYAR, Erteleme, s. 22. 
71 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN/ÖZEKES, s. 415. 
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alacaklarını almak için müteselsil kefil ve müşterek borçlulara müracaat 

edebilirler ve bu yolla alacaklarına kavuşabilirler72. İİK m. 200’de yer alan 

iflâsta takası kısıtlayıcı hükümler73, iflâsın ertelenmesi süresi içinde de uygulanır 

ve iflâsın ertelenmesi kararının ilanı tarihi esas alınır. Ayrıca belirtmek gerekir 

ki; İİK. 179/a maddesi  "iflasın ertelenmesine karar veren mahkeme şirketin 

veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri 

iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır" hükmünü taşımaktadır. Bu 

hüküm tedbir kararı verilmesini iflasın ertelenmesi kararı verilmesine bağlamış 

ise de; öğretide ve uygulamada iflas erteleme talebi üzerine mahkemenin 

yargılamanın devamı sırasında HMK’nun 389 vd. maddeleri uyarınca ihtiyati 

tedbir yoluyla şirketin veya kooperatifin korunması için gerekli tedbirleri 

alabileceği büyük çoğunlukça kabul edilmektedir74. Ancak mahkemece verilen 

tedbir kararlarının maddi hukuk alanında sonuçlar doğuran muhafaza tedbirleri 

olmaması alacaklıların alacaklarını tahsil amacıyla kullanabilecekleri, takas, 

mahsup, hapis hakkı gibi hukuki işlemlerin durdurulmaması, rehin blokaj 

kayıtlarının kaldırılması, senetlerin protesto edilmesinin önlenmesi, iflas 

ertelemesi isteyen şirketin keşideci ve cirantacı olduğu kambiyo senetlerinin 

ödenmesinin tedbiren durdurulması, çeklere karşılıksızdır şerhinin yazılmaması, 

lehtarı borçlu şirket olan teminat mektuplarının paraya çevrilmesinin önlenmesi, 

                                                      
72 ÖZTEK, s. 122; ATALAY, Borca Batıklık, s. 156 – 157. 
73 İİK m. 200 - Alacaklı alacağını müflisin kendinde olan alacağı ile takas edebilir. Aşağıdaki hallerde 

takas yapılamaz. 
         1 - Müflisin borçlusu iflâs açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa; 

2 - Müflisin alacaklısı iflâs açıldıktan sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa; 

3 - Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede müstenit ise. 
Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin iflâsları halinde esas mukavele gereğince verilmesi lazım 

gelen pay senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya onması taahhüt edilen ve fakat 

konmamış olan sermayeler bu şirketlerin borçlarıyla takas edilemez. 
74 KURU, Baki, “İflasın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhtiyati 

Tedbir Kararı Verilebilir mi?”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, cilt 2, s.303; MUŞUL, s. 115-117; 

ÖZTEK, s. 91; ARSLAN, Ramazan, “İflasın Ertelenmesi Uygulamaları”, Bankacılar Dergisi, 2008, S. 
67, s. 116-123 (Anılış: Uygulama); ATALAY, Borca Batıklık, s. 107-108; DELİDUMAN, Etki, s. 58-59; 

Y, 19. HD, 31.03.2005, E. 2005/338, K. 2005/3430; Y, 19. HD., 23.11.2010, E. 2010/4292, K. 

2010/13172. 
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şirketin önceden yaptığı temliklerin kaldırılması gibi tedbir kararı vermemesi 

gerektiği Yargıtay kararlarında genellikle kabul edilmektedir75. 

 

6.     ERTELEME SÜRECİNDE MUHAFAZA TEDBİRLERİ 

6.1.  Defter Tutulması 

ETTK m. 324/2’de mahkemenin, iflasın ertelenmesi sürecinde 

envanter defteri veya bir yed-i emin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için 

lüzumlu tedbirleri alacağı söylenmektedir. Kanun burada sadece envanter 

defterinden bahsetmektedir. Ancak şirketin envanter defteri tutmasının 

mahkemenin şirketin verdiği borca batıklık bilânçosundan doğruluğu hakkında 

şüpheye düştüğü hallerde mi isteyeceği yoksa her halûkarda mı isteyeceği 

hususunda tam bir görüş birliği mevcut değildir. Öğretide ATALAY, şirket 

mallarının defterinin tutulmasına karar verilebilmesi için, mahkemeye sunulmuş 

olan borca batıklık bilânçosunun tamlığı ve doğruluğu hakkında bir şüphenin 

varlığının gerekli olduğunu söylemektedir76. KURU ise, mahkemenin her 

halûkarda envanter (mevcutlar) defterinin tutulmasını isteyebileceği 

kanısındadırlar77. 

İflâsın ertelenmesi her ne kadar alacaklıların da lehine bir kurum olsa 

da sonuçta şirketin malî durumunun bozulmuş olması bir gerçektir ve iflâsın 

ertelenmesi sürecinde alacaklıların nezdinde bir kuşku ve tereddüt doğmaması, 

mahkemenin daha sağlıklı ve yerinde bir kanaate ulaşabilmesi için mahkemenin 

şirketin envanter (mevcutlar) defterini her halûkarda vermesi gerekir. TTK m. 

                                                      
75 ÖZTEK, Selçuk, “İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçevesinde İleri Sürülen İhtiyati Tedbir 

Taleplerine İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, cilt 2, s. 407; Y, 23. 

HD, 16.03.2012, E. 2012/961, K. 2012/2067 (Erişim, Uyap mevzuat programı). 
76 ATALAY, s. 124. 
77 KURU, Baki, “Pasifi Aktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin İflâsı”, s. 834, Makaleler, İstanbul 

2006, s. 835 (Anılış: Şirketlerin İflası). 
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377'nin uygulamada birlik için atfta bulunduğu İİK hükümlerinde ise TTK gibi 

örnekleme yoluna başvurmayarak "Erteleme Tedbirleri" başlığı altında 

düzenlenen 179/a,I maddesi de "İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, 

şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri 

iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır." demekle daha geniş bir ifadeye 

yer vermiştir.    

Her iki kanunda da mahkemenin gerekli tedbirleri alacağı yazıyor ise 

de buna ek olarak her hangi bir örnek verilmemesi daha her somut talebin, şirket 

özelliklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi açısından daha doğru olmuştur. 

 

6.2.  Kayyım Atanması 

   Kayyım genel bir ifadeyle, kavram olarak, çekişmeli olan malların 

veya hacizde haczedilen malları muhafaza için kendisine verilen kimsedir.  

Mahkeme, iflâsın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter 

düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu 

kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin (ve 

kooperatifin) malvarlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. 

Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş 

görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflâsın ertelenmesine ilişkin 

talep İİK nın 166'ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usul ile mahkeme tarafından 

ilân ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme talebini karara 

bağlar. İflâs ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak 

iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor 

üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporuna göre, erteleme istemini 
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değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme 

kararını kaldırır78. 

Kayyımın atanması her hangi bir talebe bağlı değildir. İİK m. 179/a 

“Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir” demekle 

mahkemeye bir takdir yetkisi tanımamıştır79. İİK m. 179’da ise mahkeme 

erteleme kararı ile birlikte bir muhafaza tedbiri olarak kayyım atanmasına karar 

vereceğini söylemektedir. Oysa ki bu iki kavram farklıdır. Kayyım TMK m. 

403/2 ye göre belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için atanır.  

ETTK m. 324 de mahkemenin bir yediemin tayini gibi şirket 

mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır ifadesi yer almaktaydı. 

KURU, ETTK m. 324’deki “yediemin” ifadesinin kanunumuza yanlış tercüme 

dolayısıyla “yediemin” şeklinde geçtiğini, buradaki yedieminden maksadın, 

hacizde haczedilen malların muhafazası için kendisine teslim edilen kimse 

olmadığını, burada şirket mallarının bu anlamda bir yediemine tesliminin amaca 

aykırı düşeceğini, zira böyle bir yediemin her ne kadar şirket mallarını muhafaza 

ederse de, mallarının elinden alınmış olması sebebiyle fiilen malları üzerinde 

tasarrufta bulunmaktan menedilmiş olan bir şirketin bu geçici erteleme dönemi 

içinde malî durumunu düzelterek bu geçici durumdan ve dolayısıyla iflâstan 

kurtulmasına imkan olmadığını söyleyerek TTK m. 324’de ifade edilmek 

istenenin “kayyım” olduğunu belirtmektedir80. Ayrıca KURU’ya göre 

kooperatifler kanununun m. 63/3 maddesinde “yönetim memuru” kavramının 

kullanılması da TTK m. 324’deki “yediemin” kavramının teknik anlamda 

kullanılmadığını göstermektedir. Bu konuda öğretide baskın olan görüşte TTK 

m. 324’de ifade edilmek istenenin “yediemin” değil “kayyım” olduğu 

                                                      
78 Kooperatifler Kanunu  m. 63/3’te yönetim memuru tâbiri kullanılmaktadır. 
79 ATALAY, Borca Batıklık, s. 138; Öğretide Öztek, burada mahkemeye takdir hakkının bırakılmasının 

daha doğru olacağı kanaatindedir. Bkz, ÖZTEK, s. 133. 
80 KURU, Şirketlerin İflâsı, s. 834. 
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görüşündedir81. TTK m. 377 “İflasın Ertelenmesi” başlığını taşımakla birlikte 

maddenin son cümlesinde “bu halde İİK m. 179 ila 179/b maddeleri uygulanır” 

demekle İİK’ya atıf yapmış ve TTK ile İİK hükümleri arasında birlik oluşturmuş 

ve bu tartışma son bulmuştur. 

Kayyım olarak atanacak kişiyi mahkeme re’sen bu işlerden anlayan 

kişiler arasından seçer82. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle 

elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin 

geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir. İflâsın ertelenmesi 

kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. Bu görev ve 

yetkilerin nelerden ibaret oldukları konusunda kanunda bir açıklık yoktur. Bu 

hususlar her somut olayın özelliklerine göre mahkeme tarafından belirlenecektir. 

Kimin kayyım olacağı hususu da tamamen mahkemenin takdirindedir. Birden 

fazla kayyımın atanması konusunda da kanun da bir engel yoktur. Çünkü önemli 

olan şirket mallarının iyi yönetimi ve sonucunda şirketin mal varlığının 

korunmasıdır. 

Kayyımı atayan mahkeme kayyımın alacağı ücreti de tespit etmelidir. 

Kayyımın görevi süresince ödenecek ücret ve yapılacak masraflar iflâsı 

ertelenen şirket tarafından karşılanırlar, bu giderler erteleme masraflarından 

sayılırlar ve mahkeme tarafından bu bedeller ön koşul olarak değerlendirilip 

peşin ödenmesi istenebilir83. 

Kayyım, şirket işlemlerini kontrol eder, uygun gördüğü hususlarda 

yönetim kurulunun dikkatini çeker. Yönetim kurulu, kayyımın talimatına 

                                                      
81 TANDOĞAN, Haluk., “İsviçre Borçlar Kanunu, Kısım III-V ve Haksız Rekabete Dair Federal 

Kanun”, Ankara 1958, s. 54, FRANKO, s. 429; PEKCANITEZ, İflâs, s. 56 dnp. 116’dan naklen; TÜRK, 
Sermaye Kaybı, s. 354, KAYAR, s. 251. 
82 Y, 19. HD., 14.12.2001, E. 6168.K.8384; KURU, El Kitabı, s. 999 dnt. 15’ten naklen. 
83 ATALAY, Borca Batıklık, s. 128; KAYAR, s. 252; FRANKO, s. 431 – 432. 
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uymazsa, kayyım mahkemeye başvurarak, iflâsın ertelenmesi kararını 

kaldırılmasına ve şirketin iflâsına karar verilmesini isteyebilir84. 

Kayyımın işlemlerini denetlemekle görevli olan asıl organ kayyımı 

atayan Asliye Ticaret mahkemesidir. İflas erteleme kararı ile mahkeme işten el 

çekmemekte, iflasın ertelenmesi sürecince bu prosedür ile ilgili olarak yapılacak 

her türlü talep konusunda karar verme yetkisi devam etmektedir. Bu nedenle 

kayyımların azli taleplerine ilişkin olarak karar verme görevi ilgili mahkemeye 

aittir85. 

 

6.3.  Diğer Muhafaza Tedbirleri 

İİK m. 179/a iflâsın ertelenmesine karar veren mahkemenin, şirketin 

veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli “her türlü tedbiri” 

iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alacağını belirtmektedir86. Söz 

konusu maddelerden anlaşılacağı üzere mahkemenin alacağı muhafaza tedbirleri 

yönünden bir sınırlayıcı hüküm mevcut değildir. Mahkeme şirket mal varlığının 

korunması ve alacaklıların yararına olacağını düşündüğü her türlü tedbiri 

alabilir. 

İflâsın ertelenmesinde, iflâs kurumunun aksine şirketin tasarruf 

ehliyeti kısıtlanmamaktadır. Türk Medeni Kanunu m. 1010’da belirli sebeplere 

dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamalarının, tapu kütüğüne şerh verilebileceği 

belirtilmektedir. İşte mahkeme, eğer gerekli görürse anonim şirketin tasarruf 

ehliyetini kısıtlayabilir. Örneğin, şirketin sahip olduğu taşınmazlar üzerinde tapu 

siciline devir yasağı için şerh koyabilir. Ancak kısıtlamalar şirket mal varlığının 

                                                      
84 KURU, Şirketlerin İflâsı, s. 836. 
85 Y, 23. HD, 22/09/2011, E. 2011/449, K. 2011/469. 
86 Koop. K. m. 63/3’te, “kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır” 

demektedir. 
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ve alacaklıların korunması amaçlarına hizmet edebilecek nitelikte olmalı ve bu 

sınırı aşmamalıdır87. Mahkeme vereceği kararda anonim şirketin tasarruf 

ehliyetine getirdiği kısıtlamaları açıkça ve ayrıntılı olarak belirtmelidir88. Eğer 

iflâsının ertelenmesine karar verilen şirkete ait işletmelerin faaliyetlerine devam 

etmesi halinde şirket sürekli zarar ediyorsa ve şirketin mal varlığı da sürekli 

azalıyorsa, bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına –kayyımın da görüşü 

alınarak- mahkemece karar verilebilir89. Ayrıca örnek tedbirler olarak, şirkete ait 

bazı yerler mühürlenmesi, şirkete yapılacak ödemelerin yönetim kurulu 

tarafından kabzedilmesinin yasaklanması, temliki tasarrufların yasaklanması, 

işletmenin kısmen kapatılması, bazı eşyaların yediemine teslimi de 

gösterilebilir90. 

 

7.  İFLÂSIN ERTELENMESİ SÜRESİ VE SONUCU 

İflasın ertelemesi süresi azami bir yıldır (İİK m. 179/b-4). Bu süre 

kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler 

ile uzatılabilir. İlk kez erteleme isteminde bulunabilmek ve mahkemece iflâsın 

ertelenmesine karar vermesi için şirketin borca batık halde olması gerekli iken, 

erteleme süresinin uzatılabilmesi için şirketin halen daha borca batık durumda 

olması gerekmemektedir91. ATALAY, erteleme süresini kanunun tüm durumlar 

için bir yıl olarak belirlemesinin yerinde olmadığını belirtmektedir92. Mahkeme 

burada uzatma sürelerini takdiren somut olaya uygun düşecek şekilde 

                                                      
87 FRANCO, s. 130. 
88 ATALAY, Borca Batıklık, s. 172. 
89 ÜSTÜNDAĞ, s. 20 vd.; ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 111. 
90  KAYAR, s. 252; FRANKO, s. 56. 
91 TÜRK, Ahmet, “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın 

Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklerin Değerlendirilmesi Ve 

Öneriler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, 2004, S. 1, s. 324, Yazar, daha önce 
mahkemenin erteleme kararı verirken gerekli olan koşulları, uzatma kararı verirken de tek tek incelemesi 

gerektiğini söylemektedir. Bkz. TÜRK, Sermaye Kaybı,, s. 346,; ATALAY, Borca Batıklık, s. 125. 
92 ATALAY, Borca Batıklık, s. 124. 
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kullanmalıdır. Üçer ay, altışar ay veya birer sene olmak üzere uzatma hakkını 

kullanabilir. Ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Eğer ki mahkeme 

isterse kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri 

ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. 

Mahkemece iflâsın ertelenmesi süresinin uzatılması için “iflâsın ertelenmesi” 

kararının şekli anlamda kesinleşmiş olması lazımdır93. 

Eğer erteleme süresi içinde şirket malî durumu düzelmiş ise ve 

mahkemece de bu durum tespit edilip kanaate varıldıktan sonra mahkeme iflâsın 

ertelenmesi kararını kaldıracaktır. Böylelikle şirket iflâsının talep edildiği 

tarihten önceki durumuna dönecektir. 

Kural olarak iflâsın ertelenmesi süresi içinde, şirketin talebi üzerine 

icra mahkemesince konkordato süresi verilmesi durumunda, iflâsın ertelenmesi 

süresi kendiliğinden kalkar ve böylece iflâsın ertelenmesi kendiliğinden sona 

erer94. 

İflâsın ertelenmesi kararı verilirken aranacak şartlar, söz konusu 

iflâsın ertelenmesi kararının uzatılması halinde de aranacaktır95. 

Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği 

raporlardan şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin 

mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin 

iflâsına karar verebilir. 

Ayrıca; İİK'da ayrıca alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu 

eksilten borçluların cezasının düzenlendiği m. 331'e göre haciz yolu ile takip 

talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara 

                                                      
93 Y, 19 HD, 27.01.2006, E.1486.K.590; Y, 19. HD, 15.12.2005, E.8068, K.12544, UYAR, Erteleme, s. 
16 dnt. 135’ten naklen. 
94 PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN/ÖZEKES, s. 416. 
95 ATALAY, Borca Batıklık, s. 125. 
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sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, 

telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa 

yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek 

mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı 

alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İflâsın ertelenmesi süresinden 

sonra da belirtilen fiilleri işleyen borçlu hakkında da aynı cezaya hükmedilir. 

 

8. İFLÂSIN ERTELENMESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ 

MAHKEME 

Mahkemenin görevi kavramından amaçlanan, en sade anlatımla, bir işi 

veya davayı aynı yargı kolu içerisinde, mevcut olan mahkemelerden hangisinin 

bakacağıdır. Yetkili mahkeme kavramından amaçlanan ise yine; bir işi veya 

davayı aynı yargı kolu içerisinde, mevcut olan dava/iş konusuna bakmakla 

görevli olan mahkemelerden hangi yer mahkemesinin bakacağıdır. 

 Mahkemelerin görevi, kanunla düzenlenir. Görev hususu dava 

şartıdır(HMK m. 114/1-c)96.      

İflâs davası için başvurulacak görevli mahkeme asliye ticaret 

mahkemesidir.  Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin 

değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar 

                                                      
96 Mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi için varlığı ve yokluğu gerekli hallere dava 

şartı adı verilmektedir. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında 
kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme, dava 

şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının 

giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı 
giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.Dava şartı noksanlığı, mahkemece, 

davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu 

noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez. Geniş 
bilgi için bkz; KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 22. Baskı, 

Ankara 2011, s. 256 vd.; YILMAZ, Ejder,  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2013, 

s.783 vd. 
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ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir. Bir yerde 

asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde 

bulunan ve kanunun 4. madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler 

uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret 

mahkemesinde bakılır. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve 

diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda 

göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan 

yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, 

görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya 

devam eder.  5235 sayılı “Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile  Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev  ve Yetkileri Hakkında Kanunu”na göre,  asliye 

ticaret mahkemesinde iflasın ertelenmesine ilişkin tüm yargılama safhaları, bir 

başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır.  

İflasın ertelenmesi yargılamalarında yetkili mahkeme ise, borçlunun 

muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Şirketin ana sözleşmesinde 

yazılı olan yer ile organlarının bulunduğu yer farklı ise, organların bulunduğu 

yer idare merkezi olarak kabul edilmektedir97. Buradaki yetki, kamu düzeninden 

olup, kesindir ve dava şartıdır.(HMK 114/1-ç, İİK m. 154)  

İflâsın ertelenmesi talebi hasımsız olarak yapılır ancak duruşmalı 

olarak incelenir. Bu talepler öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.  

 

 

 

                                                      
97 TORAMAN, Barış, İcra ve İflas Kanununa göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde iflasın 

ertelenmesi talebi, Ankara 2007, s. 105. 
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9. İFLÂSIN ERTELENMESİNDE YARGILAMA USULÜ VE 

GİDERLER  

İflâsın ertelenmesi talepleri hasımsız davalardandır ve basit yargılama 

usulüne göre incelenir. 

İflâsın ertelenmesinin ilanını gerektiren sebepler, mahkemece 

yapılacak incelemenin de duruşmalı yapılmasının da sebebini oluşturmakla 

beraber, iflâsın ertelenmesinin amacı, verilecek kararın borçlu şirketi, 

alacaklıları ve hatta kamu yararını ilgilendirmesi dikkate alınarak, ilgililerin 

duruşmaya gelmemeleri halinde bile mahkemenin incelemeye devam edip karar 

vermesinin gerekli olduğu kabul edilmelidir98. 

İflâsın ertelenmesi usulu uygulanırken kayyımın atanması, alacağı 

ücreti vb. gibi birçok masraf yapılmaktadır. Kanunda iflâsın ertelenmesi halinde, 

masrafların kimin tarafından karşılanacağı konusunda açık bir hüküm yoktur. 

Ancak öğretide ATALAY, İİK m. 179’a göre doğrudan doğruya iflâs yolunda 

uygulanacak usulu gösteren İİK m. 181’in, iflâs talebi veya iflâs dâvasında, 

karar verilebilmesi için gereken masraf avansına ilişkin İİK 160’a atıf yapması 

karşısında, İİK m. 160’ın, İİK m. 179’daki iflâs sebebine dayanılması 

durumunda, kıyasen iflâsın ertelenmesi kararı için de uygulanabileceğini 

söylemektedir99. 

Erteleme talebi konusu para ile ölçülemeyen davalardan olduğu için 

başvuru harcı, temyiz başvuru harcı, Yargıtay onama harcı ve karar harcı da 

maktu olarak alınır. Başvuru masraflarını davacı peşin öder100. 

 

                                                      
98 ARSLAN, Uygulama,  s. 120. 
99 ATALAY, Borca Batıklık, s. 95. 
100 ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 100 – 101. 
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10.  İFLÂSIN ERTELENMESİNDE KANUN YOLLARI  

İflâsın ertelenmesi talebinin mahkemece ret edilmesi durumunda 

doğal olarak yargılamaya devam edip, iflâs kararı verecektir. Burada bir nihai 

karar yani iflâs kararı mevcut olduğu için taraflar söz konusu kararı İİK 164 ve 

181 maddeleri gereği temyiz edilebilecektir. İflâsın ertelenmesini reddi kararı, 

iflâs davasının içinde ve borca batıklık bildirimi ile birlikte doğrudan iflâs 

davası ile birlikte erteleme isteyen alacaklı ve sermaye şirketi tarafından temyiz 

edilebilir101. 

İflâsın ertelenmesi talebinin kabul edilmesi kararlarına karşı kanun 

yoluna başvurulup başvurulmayacağı hususunda bir açıklık olmamasından 

dolayı, iflâsın ertelenmesi talebinin kabul edilip, mahkemece iflâsın 

ertelenmesine karar verildiği takdirde bu karara karşı kanun yoluna gidilip 

gidilemeyeceği konusu ise tartışmalıdır. Bir görüş, kanuni bir dayanağı 

olmamasına rağmen iflâsın ertelenmesi kararının nihai bir karar olduğunu ve bu 

nedenle diğer nihai kararlar gibi temyiz edilebileceğini söylemektedir102. 

Diğer bir görüş ise sadece burada sadece bir geçici tedbir kararının 

mevcut olduğunu, bu kararla mahkemenin işten el çekmediğini, bu yüzden 

iflâsın ertelenmesi kararlarının başlı başına temyiz kabiliyetlerinin olmadığını 

savunmaktadır103.  Kanunda bu konuda açık hüküm olmamasına rağmen, 4949 

sayılı kanuna ilişkin Adalet Komisyonu raporunda “her erteleme ayrı ayrı 

temyiz sürecine tabi olduğundan, hâkimin işlemleri de Yargıtay denetimi 

                                                      
101 ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 120. 
102 ATALAY, Borca Batıklık, s. 129; SAYHAN, İsmet, “Anonim Şirketlerde Aktifleri Pasifleri 

Karşılayamamasının Sonucu Olarak İflâs ve İflâsın Ertelenmesi”, Batıder, C. XXIII, 2005/11, s. 114; 
ERMENEK, s. 261; ÖZTEK, s. 83; ERİŞ, s. 1776; PEKCANITEZ, İflas, s. 58; TÜRK, Sermaye Kaybı, s. 

337. 
103 DOMANİÇ, s. 548; FRANKO, s. 426; ÖZEKES, s. 3275 – 3276. 
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altındadır” ifadesi yer almakla iflâsın ertelenmesi kararlarına karşı temyiz 

yolunun açık olduğu belirtilmiştir104. 

İflâsın ertelenmesine karar verildiği takdirde mahkemenin verdiği 

karar bir ara karardır ve ara kararları kural olarak temyiz edilemezler. İflâsın 

ertelenmesi talebinin kabulü halinde, mahkeme davadan elini çekmemekle 

beraber, erteleme süresinde şirketin malî durumunda bir iyileşme olması 

durumunda, iflâstan önceki duruma dönülmüş olacaktır. Bu durum iflâs 

talebinin reddi anlamında olacağından, iflâsın ertelenmesi talebinin kabulüne 

ilişkin kararlara karşı kanun yolunun açık olması gerekir. 

İflâsın ertelenmesi kararını şirketin yetkili organı, yönetim kurulu ve 

alacaklılar temyiz edebilir ve yönetim kurulu dışında, denetçiler veya pay 

sahiplerinin iflâsın ertelenmesi kararını temyiz edebilmeleri mümkün değildir105. 

İflâsın ertelenmesi kararını temyiz süresi on gündür106. Ayrıca 

Yargıtay tarafından verilen kararlara karşı on gün içinde “karar düzeltme” 

yoluna başvurulabilir. 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge 

Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun”107 ile 

getirilen düzenleme uyarınca iflâs kararına karşı istinaf yoluyla bölge adliye 

mahkemelerine başvurulabilecektir. İflâsın ertelenmesi kararına karşı temyiz 

süresi, alacaklılar için bu kararın ilanı tarihinden, şirket için ise tebliğinden 

itibaren başlamalıdır108. 

 

 

                                                      
104 ATALAY, Borca Batıklık, s. 129. 
105 PEKCANITEZ, İflâs, s. 59. 
106 ATALAY, Borca Batıklık, s. 130 – 131, ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 122. 
107 07.10.2004 Tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete. 
108 ATALAY, Borca Batıklık, s. 131; PEKCANITEZ, İflâs, s. 58; ÇAVDAR/BİÇKİN, s. 122. 
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11.  SONUÇ 

Serbest piyasa ekonomisi şartlarının egemen olduğu dünya ekonomik 

düzeninde, özellikle Anayasasında da sosyal devlet ilkesine yer veren 

ülkemizde, yasalarda iflâsın ertelenmesi kurumunun yer alması bir gerekliliktir. 

Çünkü sermaye şirketleri ve kooperatiflerde, iflâs istenmeyen bir durumdur. 

İflas, kısaca ekonomik hayat anlamında bir ölümdür. İflas sonucunda alacaklılar 

da tam olarak tatmin olamazlar. İflâs gerçekleşirse hiçbir taraf bu durumdan 

memnun olmaz.  

İflasın ertelenmesi kurumu malî durumu bozulan sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için bir nevi ikinci bir şanstır. İflasın ertelenmesini talep eden 

şirket veya kooperatif, eğer ki bu talebi uygun görülürse, tanınan süre içinde 

şirket ekonomik açıdan da toparlanmayı başarabilirse, yine ekonomik düzende 

yerini alacaktır. Önemli olan şirket ve kooperatiflerin sürekliliğinin 

sağlanmasıdır. 

TTK’nın, kurumla ilgili olarak düzenlemesinde İİK’ya atıf yapması 

oldukça isabetli olmuştur. Her şeyden önce terim birliği sağlanmıştır. Hukuki 

terimler arasında birlik olması hukuki güvenlik ilkesi ile de doğrudan 

bağlantılıdır. Hukuki terimlerde birlik olması uygulayıcıların da iflâsın 

ertelenmesi kurumunu uygularken tedirgin davranmalarını engelleyecektir. Tabi 

ki uygulamada bu kurumun mahkemelerce sağlıklı ve amacına uygun olarak 

uygulanması için bu konuda hakimlerin de uzmanlaşmaları gerekmektedir. 

İyileştirme projesinin incelenmesi, borca batıklık durumunun ve iyileştirme 

projesinin yeterliliği gibi incelemeler özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden bu 

konuda bilirkişilere başvurulması gerekmektedir. Seçilecek bilirkişiler 

içerisinde, iflâsın ertelenmesi kurumunun hukuki yönü de mevcut olduğundan 

tercihen hukukçu bilirkişiler de yer almalıdır. Böylelikle hukukçu bilirkişiler,  
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şirket veya kooperatif malî durumunu inceleyecek diğer uzman bilirkişilere, 

kurumun niteliği, amacı ve etkileri hakkında bilgilendirme yapabilecektir. 

Ekonomik hayatın ve hukuk düzeninin kesiştiği noktalardan birinde 

yar alan iflâsın ertelenmesi kurumundan yararlanmak istenildiğinde, gerekli 

araştırma titizlikle yapılmalı, şirketin mali durumunu düzeltme imkânı varsa bu 

imkan şirkete tanınmalı, şirketin ekonomik hayattan çıkmaması için ona imkân 

verilmelidir. Ancak bir tarafta da alacaklıların olduğu da hatırdan çıkarılmamalı, 

mali imkânının düzelmesi olanaklı gözükmeyen şirketlerin de kötü niyetli 

olarak, zaman kazanmak için bu yola başvurmaları halinde, nitelikli bin bilirkişi 

heyeti incelemesi ile bu yol onlara kapatılmalıdır.  
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ÖZET 

Ticaret hukuku özel hukuk içinde sürekli gelişen bir hukuk dalıdır. Bu 

gelişme ticaret hukukunun tüm alt bilim dallarında yaşanmakla birlikte özellikle 

şirketler hukukunda ticaret şirketleri önemli bir yere sahiptir. Sosyal ve 

ekonomik ihtiyaçlar ticaretin dengelerini zorlamaktadır. Ticaret hayatındaki 

gereksinimler, tüketici ve üreticileri etkilemekte bu da doğrudan şirketlere tesir 

etmektedir. Özellikle ticaret şirketleri müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi 

cevap verebilmek için sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 

etmekte ve şirketlerini yeniliklere uyum sağlamak adına yeni stratejiler 

geliştirmektedir. Bu makalede ticaret hukukunun ve özellikle ticari gelişmelerin, 

yasama üzerindeki sosyal, ekonomik ve hukuki etkileri üzerinde durulmuştur. 

Ticaret hukukunun yasama üzerindeki etkilerinin büyüklüğü nedeni ile ticari 

gelişmelerin kanunlaşmasında yasamaya etki eden faktörler açısından temel 

noktalar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret hukuku, yasama üzerindeki etkiler, ticari 

gelişmelerin kanunlaşması, ticari gelişmelerin yasamaya etkileri, ticaret 

hukukunun yasamaya etkileri 
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THE FACTORS OF THE EFFECTS OF BECOMING A LAW 

ON BUSINESS PROMOTION ON LEGISLATION  

 

ABSTRACT 

The effects of commercial law on the national economy and scope of 

commercial law have been expanding. Social and economical necessities strain 

the balance of trade. Requirements of trade, impact upon consumers and 

producers thus affect upon companies. Especially business promotion keep 

abreast of social, economic and tecnological developments to respond the 

requirements of their clients and develop their companies to accommodate new 

strategies. In this paper, social, economic and legal influences of commercial 

law and especially trading companies on legislation emphasized. The basic 

points in terms the factors of the effects of becoming a law on business 

promotion on legislation emphasized because of the magnitude of commercial 

law influences on legislation. 

Key words: Commercial law, the effects on legislation, becoming a 

law on business promotion, the effects of business promotion on legislation, the 

effects of commercial law on legislation. 

 

GİRİŞ 

Yasama, hukukun uygulanabilirliğini sağlayan ticari ve hukuki 

ajanlara yol gösterici kurallar bütününü oluşturarak hukukun temel ve özel 

ilkelerinin sınırlarını hak ve özgürlükler bağlamında ve hukuki anlamda ortak 

değerlere yakın değer ile çizilen sınırları oluşturan bir müzakere organıdır. 

Yasama, bir organ olması sebebi ile birçok unsurdan etkilenmektedir. Günümüz 
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yaşantısının hareketliliği karşısında müzakere görevini yerine getiren yasama 

aşağıda başlıklar halinde açıklayacağımız ve başkaca konulardan etkilenmeye 

devam etmektedir. Özellikle ticari gelişmeler yasama üzerinde dolaylı ve 

doğrudan etkilerini artırarak sürdürmektedir. 

Ticaret hukukunun hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi ile ilişkisi 

yadsınamaz bir gerçektir. Ticaret hukuku borçlar hukuku kadar formalist1 yani 

şekilci değil aksine değişimi içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Ticaret 

hukuku yasama ile yasama ise toplumbilim ile bir bütündür. Hukukun içindeki 

tüm etkenler ve faktörler birbirleri ile bağlantılıdır. Hayatın olağan akışı 

içerisinde hukukun temel oluşum sebebi olan insan, hukuka adımını ticaretle 

atmıştır. Şirketler hukuku içinde yer alan ticaret şirketleri ise ticaret hukukunda 

önemli bir yere sahiptir.  

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip kolektif, komandit, anonim, 

limited ve kooperatif şirketlerinden oluşan kişi topluluklarıdır.2Ticaret şirketleri 

organsal yapıları ve ticari ilişkileri bakımından ekonomi piyasasında güven 

duygusunun ön planda olduğu şirket tipleridir. Şahıs ve sermaye şirketleri ticaret 

şirketlerinin temelini oluşturmaktadır. Ortaklık durumları tek kişi3,gerçek ya da 

tüzel kişi olabilme serbestisi karşısında ticaret şirketlerinin ticari hayatın temel 

ajanları4 olduğunu söylemek mümkündür. Bu ticari ajanlar ticari hayatın 

temelini etkilemenin yanında yasama faaliyetlerini de etkilemektedir. Yasama 

mevcut yapısı itibari ile etkilenme olanağı düşük bir organ gibi görünebilir. 

Ancak günümüzdeki teknolojik, sosyolojik etkenlerin hızlı değişimi ve kolektif 

bir düzen tutkusu içerisine girilmesi yasamanın eylemsel aktifliğini müzakere 

                                                      
1 Bkz. Eren, s. 13. 

2 Bilgili/Demirkapı, (2013b), s. 12. 
3 Tek kişilik ortaklık kavramının irdelenmesi için Bkz., Tekinalp, s. 7, 2011. 

4 Ekonomik ajanların makro tabanlı modellemesi için Bkz. Dosi/Fagiolo/Napoletano/Roventini/Treibich, 

s. 3. 
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anlamında aktifliğe itmektedir. Makalede ticari gelişmelerin kanunlaşmasında 

yasamaya etki eden faktörler incelenmiştir. Ancak ticaret şirketlerinin ve ticari 

gelişmelerin etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında konular ve 

örneklemeler olabildiğince genel, esaslı örnekler ve konularla sınırlandırılmaya 

çalışılmıştır. 

 

I. Kısa Tarihçe 

Ticaret hukukunun yasamaya etkilerini incelemeden önce ticaret 

hukukunun tarihçesine kısaca göz atmakta fayda vardır. M.Ö. XXIV. yüzyıl ve 

sonrasında Hun Devleti’ ndeki “levirat”5ın gözlenmesi özel hukukun izlerini 

taşımaktadır. Göktürk Devleti’ nde toprak sahipliği, Uygurlarda trampa, faiz ve 

koşula bağlı taşınmaz satışı ile devam etmiştir. İslam dini ile birlikte halifenin 

vergi toplama durumu ortaya çıkmıştır. İslam hukuku ile özel hukuk gittikçe 

ihtiyaca göre gelişmeye başlamıştır. 1800’ lü yıllarda batı hukukunda görülmeye 

başlanan şirket kavramı İslam hukukunda izlerini taşımamaktadır. Her ne kadar 

şirket ve tüzel kişiliğin etkilerini taşımasa da İslam hukukunda günümüz ticaret 

hukukundaki ortaklıklar ile benzerlik göstermeyen ortaklık tipleri vardı. Bu 

ortaklıklar bir sözleşme ilişkisine dayanmayan şirket-i mudarebe6 adı verilen 

ortaklık türleridir.  

Osmanlı döneminde, İslam yararına padişahın koyduğu örfi hukuk 

kuralları ile yasamanın gelişen ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi 

hedeflenmiştir. Daha doğru bir deyişle değişen ve gelişen şartlar karşısında 

Osmanlı hükümdarı dahi İslam hukukunun kalıplaşmış kurallarına rağmen 

                                                      
5 Levirat, ölen kardeşin kadın eşi ile sağ kalan kardeşin evlenme zorunluluğunu ifade etmektedir. Bkz. 
Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 20. 

6 Bu ortaklık biçiminde ortaklardan birisi sözleşmeyi feshedebilir. Bu tip ortaklıklarda bir taraf sermaye 

koyarken diğer taraf hizmet koyar. Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 132. 
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kayıtsız kalamamıştır. Loncaların oluşması ile esnaflık gittikçe mesleki 

gruplaşma halini almaya başlamıştır.  

Batı hukukunda ise İngiliz hukuku Cermen örf ve adet hukukundan 

etkilenmiş, Fransızlar, Normanlar ve Frankların örf ve adet hukukundan 

etkilenmiştir. Alman hukuku, Cermen ve Roma hukukunun etkisi altında 

kalmışken İsviçre hukuku, çoğunlukla Cermen hukukunun etkisi altında 

kalmıştır. Hepsinin ortak noktası, gelişen ticari hayata uyum sağlamak adına etki 

altında kaldıkları hukuk kurallarını getirmiş olmalarıdır.  

Türk hukuku, ticaret hukukundaki esaslı başlangıçlarını II. 

Mahmut’un ölmesini takiben Tanzimat Fermanı’ndan7 sonra yapmıştır. Ticaret 

hukuku, Fransız hukukunun etkisi altına girmeye başlamıştır. Deniz ticaretinin 

gerekliliği “Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi”nin8 1863 yılında kabul edilmesini 

sağladı. 1850 yılında çıkartılan Kanunname-i Ticaret, 1926 yılında kadar çeviri 

bağlamında düzenlenmiş ve 1926 yılında Ticaret Kanunu kabul edilmiştir. Daha 

sonra 29.6.1956 tarihine kabul edilen 6762 sayılı TTK yürürlüğe girmiştir.  

 

II. Resepsiyon 

Tarihçe kısmında da belirtildiği üzere Türk hukuku, birçok yabancı 

hukukun etkisi altında kalmıştır. Hukukun temeli birey olduğuna göre sosyal ve 

ekonomik yaşamın döngüsü birçok hukuk için de temel anlamda aynı kuralları 

içerir. Örf ve adetler, din, coğrafi konumlar, siyasi ve ekonomik olgular 

dışındaki etkenlerin ve temelde yatan ihtiyaçların küresel olgu içine giriyor 

olması, birçok hukuk düzeninin birbirlerinden etkilenmesini sağlamaktadır. Bu 

nedenle resepsiyon kavramsal açıdan izah edilmeye çalışıldığında, bir hukuk 

                                                      
7 1839-1876 yılları arası. 

8 Deniz Ticareti Kanunu. 



Fahri ÖZSUNGUR  

120                                                      S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 

düzeninin diğer hukuk düzenlerini etkilemesi olgusunu ifade eder. Diğer bir 

deyişle resepsiyon9, kişisel ve toplumsal bakış açısının birleştirilmesi sonucunda 

değişim ve adaptasyon talebinin veya siyasi, ekonomik, politik ve sosyal etkiler 

nedeni ile ya da yönetimsel ve siyasal10açıdan bağımsızlık arzusu ilkeleri ile 

oluşur. Kısacası resepsiyon, yasamayı etki altında gösteren en önemli delil ve 

araçtır. 

 

III. Sivil Toplum Örgütlerinin Yasama Üzerindeki Etkisi 

Sivil toplum örgütleri toplumsal hayatın gerçekleridir. Başlangıç 

noktasını bireyden alan örgütler birçok hukuk dalındaki kavramsal döngünün 

oluşmasında büyük etken olmuştur. Özellikle ticaret hukukunda örgütlerin şirket 

ve ortaklık yapılarının oluşumda kavramsal anlamların çizgilerinin çizilmesinde 

önemli rolleri vardır. Sivil toplum örgütleri affectiosocietatis ilkesi ile hareket 

eder. Affectiosocietatis ticaret şirketlerinin de başlangıç noktası olmuş ancak 

olumlu etkenler yönünden gittikçe izlerini kaybetmeye başlamıştır. Ticaret 

şirketleri açısından olumlu etkenler, birlikte hareket ederek ortak iktisadi gayeler 

gütmek olarak algılanmalıdır. Olumsuz etkenler ise, şirket ortaklarının haksız 

rekabet11 gibi birbirlerine iktisadi gaye yolundaki eylemlerinin olumsuzluğu 

olarak düşünülmelidir. Olumsuz etkenler yönünden Affectiosocietatis ticaret 

                                                      
9 Osmanlı Devleti zamanında resepsiyon, istifade etmek maksadı ile başlamış daha sonra bu durum kısmi 

resepsiyona dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde ise külli resepsiyon hakim olmuştur. Konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için Bkz. Otacı, s. 319. 

10 Montesquieu ile ortaya konmuş olan siyasal özgürlük kuramında toplumların ülkeleri ve insanların 

kendilerine özgü koşullar içerisinde düşünülmesi gerektiği savunulmuştur. Konu ile ilgili Bkz. 
Akad/Dinçkol, s.133. 

11 Rekabet yasağının müeyyidelerinin 6762 sayılı TTK hükümlerindeki etkileri için Bkz. Bkz.,Pulaşlı, s. 

116, 2006. 
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şirketlerinde varlığını ciddi anlamda gösterirken, olumlu etkenler yönünden 

varlığını daha az hissettirmektedir.12 

 

a. Ulusal Sivil Toplum Örgütleri, Dernek ve Vakıflar 

TÜSİAD, MÜSİAD, TÜRMOB ticaret şirketleri ve ülke ekonomisi ile 

ilgili çalışmalar yapmakta ve raporlar düzenlemektedir. İktisadi Kalkınma Vakfı, 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve 

Emekli Sandığı Vakfı, Deniz  Temiz Turmepa Derneği, Mesleki Eğitim ve 

Küçük Sanayii Destekleme Vakfı, Türk Deniz Eğitim Vakfı, İstanbul Sanayi 

Odası Vakfı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve 

Sosyal Hizmetler Vakfı, Darülaceze Vakfı gibi vakıf ve dernekler düzenledikleri 

faaliyetler ve çalışmalar ile yasama üzerinde etki gösterebilir. 

5253 sayılı Dernekler Kanun’un ikinci maddesi ile dernek, kazanç 

paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı 

gerçekleştirmek üzere, asgari yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve 

çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe 

sahip kişi toplulukları olarak tanımlanmıştır. Ticaret şirketleri dernek 

kurabilecekleri için dernek tüzel kişiliği adına yasama üzerinde etkin rol 

oynayabilirler. Yine dernek ve vakıflar iktisadi işletme kurabilirler. Tüzel kişiler 

başlığı altında düzenlenmiş olan 6102 sayılı TTK m. 16/1’de “Ticaret 

şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve 

kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek 

veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile 

diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir 

                                                      
12 Bkz.,Pulaşlı, s. 31, 2014. 
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sayılırlar.” denilmektedir. Bu nedenle dernek ve vakıflar hem kendi tüzel 

kişilikleri ile hem de kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ile yasama üzerinde 

çift etki yaratabilirler. 

TOBB, DEİK,TSE, ticaret odaları, sanayi odaları gibi ulusal sivil 

toplum örgütleri13 yasama üzerinde etkin rol oynamaktadır. TÜRMOB’ un 

yasama üzerindeki etkilerine 6102 sayılı TTK gerekçesinde rastlamak 

mümkündür. 6102 sayılı TTK m. 398’ de yer alan hükümlerin gerekçesinde 

TÜRMOB’ un meslek içi eğitim ve sınav siteminin başarısından bahsedilmiştir. 

Aynı gerekçede bu meslek içi eğitim ve sınav sisteminin geliştirilmesi ve 

desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine denetçinin denetim 

mekanizmasının çalıştırılmasında ve şirketin iç denetiminde oynadığı önemli 

roller açısından, TÜRMOB’ un TTK tasarısının sistem ve amaçlarına uygun bir 

derinlik ve boyut kazandırmak zorunda olduğu gerekçe14 ile belirtilmiştir. 

TÜRMOB yasamayı sadece etkilemekle kalmamış, yasama tarafından 

TÜRMOB’ a görevler yüklenmiş dolayısı ile yüklenen bu görevlerle ileride 

yapılacak olası kanun tasarılarında TÜRMOB’ un yasama üzerinde etkili 

olacağının altı çizilmiştir. Yine, 6102 sayılı TTK m. 398’ de “Tasarının 

kanunlaşması halinde TÜRMOB’un bugüne kadar yürüttüğü başarılı meslek içi 

eğitim ve sınav sisteminin daha da geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekecektir. 

TÜRMOB, denetçinin Tasarıda oynadığı merkez rol dolayısıyla eğitimine, 

Tasarının sistem ve amaçlarına uygun bir derinlik ve boyut vermek zorundadır.” 

şeklinde ifade edilmiştir.  

                                                      

13 Küreselleşmede örgütlerin temel amaçları önemlidir. Ancak küreselleşme bağlamında örgütlerin temel 

amaçlarının tek başına yeterli olmadığı hakkında Bkz. Özsungur, Fahri. Küreselleşme Bağlamında 
PKK’nın İşlemiş Olduğu İnsanlığa Karşı Suç Nev’ilerinin İncelenmesi. Leges Kamu Hukuku Dergisi, 

Aralık 2013, s.32. 

14 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 398. 
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6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun m. 22/1 gereği anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limitet 

şirketler şirket sözleşmelerini, 6102 sayılı TTK m. 1534/1’de anılan 01.07.2012 

olan yürürlük tarihinden itibaren on iki ay içinde TTK  ile uyumlu hâle 

getirecekti. TÜRMOB Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü’ne yazmış olduğu yazısı15 ile serbest muhasebeci ve mali müşavir 

odalarının da talepleri ile intibak süresinin uzatılması talebinde bulunulmuştur. 

Bu yazı üzerine Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret 

Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ16 ile 

 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un 22. maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini 

ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı 

TTK’ya uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1.7.2014 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

Ölçeklerine göre işletmeleri düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 1522 

“Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunun görüşleri alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer vermektedir. Anılan hükümde TOBB 

görüşünün alınması, 6102 sayılı TTK gerekçesinde belirtildiği üzere ölçütler 

konusundaki bilgiye en çok sahip kurum olması nedenine bağlanmıştır. 

Genel kurula katılmaya yetkili olan ve yönetim kurulunca hazırlanmış 

olan “hazır bulunanlar listesi”nde yer alan pay sahiplerine ait senede 

bağlanmamış payların, ilmühaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye 

Piyasası Kanunu’ nun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya 

                                                      
15 Anılan yazı: T. 14.06.2013, S. 03975’tir.  

16 RG, T. 29.06.2013, S. 28692. 
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bunların temsilcileri genel kurula katılır. 6102 sayılı TTK m. 415/2’ de yer alan 

bu hüküm Merkezi Kayıt Kuruluşunun varlığı gözetilerek düzenlenmiştir. Yine 

6102 sayılı TTK m. 426 hükmü doktrin ve yargı kararlarının yanı sıra Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’nun özellikleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. 

Özellikle pay sahipliğinde pay defterinin büyük önemi nedeniyle pay defterinin 

olmaması durumunda pay sahipliğinin ispatında Merkezi Kayıt Kuruluşunun 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

b. Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri 

WTO, ICC, ETCF, WCF, ICCI, ASCAME, UNCITRAL, BIMCO, 

UNIDROIT, FIDIC gibi milletlerarası kuruluşlar17ve forumlar vasıtası ile 

standart sözleşmeler hazırlanmakta, genel işlem şartları ve model kanunlar 

oluşturulmak sureti ile bu örgüt ve forumlar yerel hukuk için etki edici düzeyde 

rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar, özellikle uygulamada ortaya çıkan sorunları 

taslak metinlerle oluşturup yol gösterici olmaya çalışmaktadırlar. Bu 

kuruluşların, belirli bir devlete tabi olmamaları da objektiflik kriterleri ve ticari 

güven ilişkisi yönünden daha profesyonel işlem yapıldığı güdüsü 

uyandırmaktadır. Uygulama açısından geliştirilen model kanunlar ve genel işlem 

şartları sayesinde bu kuruluşlar birer uluslararası uygulama doktrini halini 

almışlardır. ICC, UNCITRAL, ICSID, FIDIC uzlaştırma kurullarının 

uluslararası ticari uyuşmazlıklarda taraflara sunmuş oldukları tavsiyeler, 

görüşler ve çözüm önerileri yerel hukuk kurallarını etkilemektedir. Özellikle 

FIDIC standart sözleşmelerinin mesleki tecrübeye sahip uzmanlarca hazırlanmış 

olması karşısında uygulamada18 uluslararası yatırım sözleşmelerinde sıklıkla 

                                                      
17 Ülkelerin özel hukuk sistemlerinin uluslararası kuruluşlardan etkilenmesi hakkında Bkz., 

Bilgili/Demirkapı, (2013a), s. 14. 

18   Şanlı, s. 419. 
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kullanılmaktadır. Sözleşmesel ilişkinin FIDIC ile kurulması, olası 

uyuşmazlıklarda yerel hukukumuzun özellikle MÖHUK m. 24 gereği 

uygulanması durumunda önemini gösterecektir.  

Uluslararası ticaret beraberinde uygulanacak hukuk kuralları sorununu 

getirmektedir. Uluslararası ticaret tarafları için olası uyuşmazlıklarda hangi 

hukuk kurallarının uygulanarak sorunun çözümleneceği önemlidir. Zira her 

devletin hukuk kuralı benzerlik göstermeyebilir ya da somut olay için bir tarafın 

haklarını korurken diğer tarafın haklarını ihlal edebilir. Bu sorunların çözümü 

5718 sayılı MÖHUK ile belirlenmiştir. Anılan kanunun 24. maddesine göre 

sözleşmeden doğan borç ilişkilerindeki hukuki uyuşmazlıklara tarafların 

seçtikleri hukuk uygulanacaktır. Taraflar hukuk seçimi yapmamışlar ise 

uyuşmazlık durumunda sözleşme ilişkisine sözleşme ile en sıkı ilişkili olan 

hukuk uygulanacaktır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hüküm 

aslında, hukuk düzeninin değişen şartlara hızlı bir şekilde adapte olması 

gerektiğini açıkça vurgulamaktadır. Zira ticaret şirketlerinin uluslararası ticari 

uyuşmazlıklarında yaşayacakları olası problemlerde, sözleşmede uygulanacak 

hukuk kuralının belirtilmemiş olması durumunda sözleşme ilişkine Türk 

hukukunun uygulanabilmesi için Türk hukukunun sözleşme ile en sıkı ilişkili 

olması gerekmektedir.19 Sözleşmenin yapıldığı yer, ifa yeri, sözleşmenin 

konusu, sözleşmenin ticaret hukuku bağlamındaki özellikleri, sözleşmeci 

tarafların (ticaret şirketlerinin) hukuken ancak özellikle fiilen iş adreslerinin 

bulunduğu yer, hakim tarafından dikkate alınacaktır. Sözleşmenin özellikleri 

incelenirken sözleşmenin yapılış tarzını, edim yükümlülüklerinin neler 

olduğuna, sözleşmenin bütünü ile hangi tarafın hukuk kurallarına daha yakın 

olduğu hususlarına dikkat edilmelidir. Bu durum açıkça ticaret hukukunun 

konusuna giren bir sözleşme ilişkisinin uluslararası hukukta yerel hukukun 

                                                      
19 Bkz., Ekşi, s. 35. 
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uygulanması açısından önemini göstermektedir. Belirtmek isteriz ki, yerel 

hukukumuz değişen ve gelişen şartlar karşısında yasama gücü ile yenilenme 

sürecini hızlı bir şekilde geçirirse, sözleşme ile uygulanacak hukukun 

belirlenmemesi durumunda yerel hukuk kurallarımızın uygulanma oranı artış 

gösterecektir. 

Ticaret şirketleri, uluslararası hukukta olası uyuşmazlıklarını 

“Uluslararası Ticaret Mahkemesi” nin yokluğu nedeni ile çoğunlukla “Ad Hoc” 

yani “Arızi Tahkim” ile çözmektedirler. Burada ticaret şirketleri esasen, yerel 

tahkim kurallarına tabi olmak istememektedir. Uluslararası ticari 

uyuşmazlıkların çoğunluğu bu tahkim usulü ile hakemlerin kontrolünde 

çözülmektedir. “Ad Hoc” tahkimde verilen kararlar ve sorunların 

çözümü20dolaylı yönlerden yasama üzerinde çözümsel bakış açısı geliştirilmesi 

açısından rol oynamaktadır. Yerel hukuk düzeninde bulunmayan ya da ihtiyaca 

cevap vermeyen hükümlerin konusuna giren somut olayların “Ad Hoc” tahkim21 

ile çözümlenmesi uluslararası ticaret bağlamında yerel hukuka duyulacak güveni 

de etkileyeceğinden yasama bu çözüm yollarından etkilenmektedir. Ancak bahsi 

yapılan etkilenme doğrudan değil, dolaylı yönden örgütler vasıtası ile 

gerçekleşmektedir. Tahkim yolu ile çözüm 6102 sayılı TTK m. 561/1 hükmünün 

gerekçesinde de açıkça belirtilmiştir. Bu hükme göre anonim şirketlerde hukuki 

sorumluluk durumunda sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer 

asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecektir. Burada belirtilen yetkili 

mahkeme, tek yetkili mahkeme olmayıp, tahkim ve yetki sözleşmesi ile 

taraflarca da belirlenebilecektir. 

                                                      

20 Yerel hukuk kuralları açısından sorunların çözümüne örnek olarak yüksek hakem kurulu verilebilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden 

belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda 
yetkili kuruldur. Detaylı bilgi için Bkz. Özsungur, Fahri. Yüksek Hakem Kurulu. Legal Hukuk Dergisi, 

2013, C. 11, s. 91. 

21 Şanlı, s. 287. 
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Meslek odaları ve birlikler nezdinde bulunan kurumsal tahkim de 

ticaret şirketlerinin uluslararası uyuşmazlıklarda kullandıkları etkin çözüm 

yollarından birisidir. Yerel hukuka tabi bir meslek odasının ya da birliğin 

nezdinde bulunan bu çözüm birimleri uyuşmazlık taraflarının tercih sebebi 

olabilmektedir. Bunun en önemli sebebi ise kurumsal tahkimin bulunduğu oda 

ya da birliğin konuşlandığı devlette, etkin ve söz sahibi olmasıdır.  

WIPO ve TRIPS’22 in etkileri de tartışılmazdır. 6102 sayılı TTK m. 

4/1-d’ de "Fikrî mülkiyet hukukuna" ifadesine yer verilmiştir. Bu durum bize, 

yasama üzerindeki terminolojiye dayalı etkilerini göstermektedir. AT'nin 

şirketler hukukuna ilişkin 68/151/AET23 sayılı birinci yönergesi ticaret unvanı 

kullanma zorunluluğunu düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 39’24 a etki etmiştir. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Avrupa Topluluğu 

Anlaşması’nın 85 ve 86ncı maddeleriyle 17/62 sayılı tüzük'ten alınmıştır. 

Avrupa Topluluğu Anlaşması’nın başlangıçta tüketiciler için daha sonra ise 

ticaret şirketleri arasındaki olası uyuşmazlıkların çözümü için getirmiş olduğu 

kuralların yasama üzerindeki etkisini 4054 sayılı yasa ile de görmek 

mümkündür.  

Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderlerin 

aktifleştirilememesine dair 6102 sayılı TTK m. 74/3 hükmü AT Yönergesi’nden 

etkilenmiştir. Yine AET'nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin birinci yönergesinin 

ilgili hükmünün etkisi altında kalınarak 6762 sayılı TTK m. 137’ de yer alan 

ticaret şirketleri için geçerli olan “ultra vires” ilkesi kaldırılmış25 ve bu madde 

                                                      
22 Bu anlaşma Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşmanın 1 C ekini oluşturmaktadır. 

 

23 Aynı şekilde Rusya’nın yasama organının DTÖ normlarından nasıl etkilendiği ile ilgili Bkz. Akın, s. 
49. 

24 Bkz.,Bilgili/Demirkapı, (2013b), s. 140 vd. 

25 Detaylı bilgi için Bkz. Özsungur, s. 136. 
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metnine karşılık gelen 6102 sayılı TTK m. 125 hükmü26 buna göre 

düzenlenmiştir. Ticaret şirketlerinin sermaye koyma borcunu düzenleyen 6102 

sayılı TTK m. 127/1-b’ de yer alan “Fikrî mülkiyet hakları” TRIPS ve 

WIPO'nun etkisi altında düzenlenmiştir. Zira 6762 sayılı TTK m. 139’ da yer 

alan "sınaî haklar" kavramı mevcut ihtiyacı karşılamayan sınırlayıcı bir ifadeydi.  

6102 sayılı TTK’nın birleşme, bölünme ve tür değiştirmeyi 

düzenleyen hükümlerin oluşturulmasında İsviçre şirketler hukukunun AET'nin 

şirketlere ilişkin birleşmeler hakkındaki 78/855 sayılı üçüncü yönerge ve 

bölünmelere dair 82/891 sayılı altıncı yönergesinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Ayrıca şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci yönergenin koruyucu 

hükümleri ile sermayenin korunmasına dair kuralları da gözetilmiş ve 8.10.2001 

tarihli Avrupa Şirketi Statüsüne İlişkin Tüzük ile bağlantı da sağlanmıştır.  

6102 sayılı TTK m. 144/1’ e göre birleşme sözleşmesinin imzalanması 

tarihi ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse birleşmeye 

katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır. Altı aylık süre 78/855/AET 

sayılı yönergeye göre tayin edilmiştir. Birleşme raporunu düzenleyen 6102 sayılı 

TTK m. 147 hazırlanırken 78/855/AET Yönergesi’nin 9. maddesi esas 

alınmıştır. İnceleme hakkını düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 149’ un27 

oluşturulmasında 78/855/AET sayılı yönergenin 11.Maddesi, bölünmeyi 

düzenleyen 159 ve devamı hükümlerinin kaynakları arasında 82/891/AET 

Yönergesi yer almaktadır. Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriğini 

düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 167’ nin kaynaklarından birisi 82/891/AET 

sayılı yönergenin 3 (2) maddesi hükmüdür. Aynı kanunun 193. maddesi 78/855 

sayılı yönergenin 22 (1). maddesini esas almaktadır. AT.’ nin etkisini, 6102 

                                                      
26Bkz., Tekinalp, s. 66, 2013. 

27 Bkz. Karahan, s. 192. 
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sayılı TTK’ nın şirketler topluluğu hükümlerini düzenleyen 195 ilâ 

209.maddelerinde görebiliriz.  

Hakim şirketin, azlığın paylarını satın alma hakkını düzenleyen 6102 

sayılı TTKm. 208 hükmü, Forum Europeum28 önerileri esas alınarak 

hazırlanmıştır. Anonim şirketlerin fesih davasını düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 

353, AET'nin şirketlere ilişkin 68/151/AET sayılı Birinci Yönergesinin 11 ve 

12. maddelerine uygun olarak düzenlenmiştir. Anonim şirketlerde temsil 

yetkisinin kapsam ve sınırlarını düzenleyen 6102 sayılı TTKm.371’deki ultra 

vires kuralını AT'nin birinci yönergesi nedeni ile kaldırmak zorunda kalan 

İngiliz Companies Act 1986’nın 35 ve 35A hükmü esas alınarak düzenlenmiştir. 

Sermayenin kaybı, borca batık olma29 durumunda çağrı ve bildirim yükümünü 

düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 376,77/91 sayılı ve 13/12/1976 tarihli AET'nin 

şirketlere ilişkin ikinci yönergesinden etkilenmiştir.  

Anonim şirketlerde kurucuların asgari sayılarını düzenleyen 6102 

sayılı TTK m. 338 hükmü30, özel kanunlarla yapılacak sınırlamaların uygulama 

alanı bulmasına yardımcı olmuş böylece AET'nin şirketlere ilişkin 89/667 sayılı 

on ikinci yönergesi hükmün oluşmasında etkili olmuştur.  

AET'nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci yönergesi 6102 sayılı 

TTK 379 ila 387. madde hükümlerine olumlu yönde etki etmiştir. Madde 

hükümlerine anılan yönerge ile getirilen yenilikler TTK gerekçesi ile maddeler 

halinde31 sayılmıştır. 

                                                      
28 Avrupa Forumu’dur. Forum ile ilgili yaklaşım için Bkz. Windbichler, s. 265. 
29 Bkz. Kendigelen, s. 138. 

30 Tek kişilik ortaklık türü doktrinde “tek adam ortaklığı” şeklinde de ifade edilmektedir. Şener, s. 292. 

31 Anılan gerekçeler, “(1) Her anonim şirket, genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye 
dayanarak sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile, kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul 

edebilir. Genel kurulun yetkilendirmesi onsekiz aylık bir süre için geçerli olduğu ve sürekli bir şekilde 

yenilenebildiği için, yasağın -kural olarak - sermayenin yüzde doksanını oluşturan paylar için geçerli 
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Uluslararası sözleşmeler de yasama üzerinde etkilidir. 6480 sayılı 

“1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun”32 ile 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi hükümleri 6102 sayılı 

TTK m. 1298 vd. madde hükümlerini oluşturmuştur.33 Bu durum, uluslararası 

sözleşmelerin yasama üzerindeki etkilerine önemli bir önek teşkil etmektedir. 

21 Aralık 1989 tarih ve 89/667/AET sayılı On ikinci Konsey Direktifi 

girişimciler bağlamında, temerrüt durumunda şahsi malvarlığını kaybetme 

riskini üstlenmeksizin bir işletme kurmayı kolay hale getirmek için kabul 

edilmiştir. Direktifin asıl hedefi tek ortaklı bir şirket kurabilmeyi mümkün hale 

getirmektir. Direktif’in uygulama alanı limited şirketler ile sınırlanmış olmakla 

birlikte üye devletler bu uygulamayı anonim şirketleri de içine alacak biçimde 

genişletmeye yetkilidir. Bu hüküm 6102 sayılı TTK m. 573’ün oluşmasına etken 

olmuştur.  

 

IV. Ticaret Şirketlerinin Yetkililerinin Yasama Üzerindeki Etkisi 

Şirketler, hukuk süjelerinin bir sözleşme ilişkisine dayalı olarak 

iktisadi amaç ile birleşmeleri sonucu ortaya çıkan topluluklardır. Ticaret 

şirketleri de aynı özellikleri taşır. İktisadi amaç, Pulaşlı’ nın da belirttiği üzere 

                                                                                                                             
olduğu, yüzde on oranında payın "yasak dışı" olduğu söylenebilir. (2) Şirket, yakın ve ciddi bir kaybı 

önlemek amacıyla kendi paylarını genel kurulun yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap 

edebilir. (3) Şirket bu iki büyük istisnaya ek olarak Kanunun 382 nci maddesinde sınırlı sayı 
(numerusclausus) öngörülmüş bulunan istisnaların varlığında da paylarını iktisap edebilir. (4) İvazsız 

iktisaplar, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisabı hali de dahil olmak üzere, serbesttir. Yasağa ilişkin 

hükümler emredicidir. İktisap şeffaflık ve bilgi ve hesap verme uyarınca yükümlülüklere bağlanmıştır. 
Yönetim kurulunun görevi olan bilgi verme yükümü, hem kamuyu aydınlatma hem de kurumsal yönetim 

kurallarının gereğidir. Yasak senede bağlanmış olsun olmasın, nama, hamiline, gerçek nama ve bağlı-

nama yazılı paylar için uygulanır. Yasağın, pay senedi ile değiştirilebilir tahvilleri ve şarta bağlı sermaye 
artırımında (Tasarı m. 463) söz konusu olan değiştirme ve alım haklarını ve diğer benzeri halleri içerip 

içermediği gibi tartışmalı olan konular öğretiye açıktır. Bu konudaki katı kanunî düzenlemelerin 

uygulamada sıkıntılara sebep olabileceği ve hukukun gelişimini önleyebileceği düşüncesi ile hareket 
edilmiştir.” şeklindedir. 

32 RG, T. 29.05.2013, S. 28661. 

33 Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 294. 
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teşebbüs (Unterrehmen), sermaye (Kapital) ve emek (Dienstleistung) üçgeninde 

geniş anlamda34 düşünülmelidir. Bu amaç, aslında yasamanın da gayesi ile 

örtüşen bir amaçtır. Yasama yetkisi, sosyal ve ekonomik gelişmeler ışığında 

toplum refahı gözetilerek gerçekleştirilir. Ticaret şirketlerinin amacı da sermaye 

ve emek ile birleşince yasamanın hedefine ulaşır. Bu nedenledir ki, yasama ve 

ticaret şirketleri arasında ciddi bir bağ vardır. Bunun sebebi yukarıda 

bahsettiğimiz üzere iktisadi amaç içerisinde yer alan üçgendir. 

Ticaret şirketleri resmi kurumlarda yaşadıkları sorunları bir üst 

makama şikayet ya da hukuki görüş olarak sunabilmektedirler. Resmi kurumlar 

bu şikayet, talep ya da hukuki görüş taleplerini mevcut yasal düzenlemeleri 

nazara alarak cevaplamaktadır. Mevcut yasal düzenlemenin somut olayı 

karşılamaması durumunda ise resmi kurum tarafından hukuki görüş verilmekte 

ya da konunun ilgilisi resmi kurum farklı ise konu bu kuruma iletilmektedir. 

Konunun ilgilisi olan bakanlık, sorunu hukuki görüş yöntemi ile somut olaya 

münhasır ve geçici olarak çözme yolunu seçebilmektedir. Bu durum, ilerleyen 

aşamalarda yapılacak olan ikincil mevzuat düzenlemelerinde etkin rol 

oynayabilmektedir. 

 

a. Bankalar 

Dünya Bankası, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, IMF gibi 

kuruluşlar çok uluslu şirketlere kredi sağlayan büyük finans kuruluşlarıdır. 

Ticaret şirketlerinin IMF döviz kuru politikalarının uygulanışı ile ilgili 

“surveillance” yani istikrarlı gözetimi üye ülkeler üzerinde uygulamaktadır. Üye 

ülkenin bürokratları ile görüşmeler yapılarak iç hukuktaki engellerin gözetim 

                                                      
34 Pulaşlı, s. 4, 2014. 
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politikası ile kaldırılması önerilir. Yine değerlendirme notları verilerek gözetim 

politikasının istikrarlılığı sağlanır.35 

Bankalar ve uluslararası ticarette önem taşıyan ve dış ticarette 

kullanılan teslim şekillerinin de yasama üzerinde etkisi vardır. Ticaret 

şirketlerinin 1940’lı yıllarda “Incoterms” hükümlerinden alınan CIF ve FOB 

başta olmak üzere deniz aşırı satışlara 6762 sayılı TTK’ da yer verilmekteydi. 

Ancak daha sonra “Incoterms” 2000’ in uygulanmaya başlanması ve sürekli 

uygulama değişikliğine gidildiği için 6102 sayılı TTK’da yer verilmemiştir. 

“Incoterms” kuralları 6762 sayılı TTK m. 25’ i etkilemiş ancak sürekli 

değişiklik göstermesi neticesinde 6102 sayılı TTK m. 23’36 te yer verilmeyerek 

aslında yasama üzerindeki etkisini sürdürmeye devam etmiştir.  

Dünya Bankası da yasama üzerinde etkide bulunan önemli 

faktörlerden birisidir. Her ne kadar IMF gibi istikrarlı ve periyodik gözetim 

gerçekleştirmese de üye ülke hakkında ülke ekonomi raporu düzenler. 

İncelemeleri geneldir ancak diğer kredi kuruluşlarına önemli bir referans37 

oluşturur. 

 

b. Ticari İştirakler 

Gümrük ve turizm işletmeleri şirketleri, kredi garanti fonu şirketleri, 

vadeli işlem ve opsiyon borsası şirketleri, KOBİ girişim sermayesi yatırım 

şirketleri, organize sanayi ve teknoloji bölgeleri şirketleri, umumi mağaza 

şirketleri, Avrupa Birliği İş Geliştirme (ABİGEM) şirketleri, danışmanlık ve 

eğitim şirketleri, organizasyon ve fuarcılık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri 

                                                      
35 Karluk, s. 394. 

36 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 23. 

37 Karluk, s. 419. 



Ticari Gelişmelerin Kanunlaşmasında Yasamaya Etki Eden Faktörler 

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.1, Yıl 2013 133 

gibi şirket türleri ekonomi hayatında önemli rol oynayan şirket türlerinin önde 

gelenlerindendir. Bu şirketler ve ortakları konularının alt dallarını ilgilendiren 

şirket türlerini doğrudan ya da dolaylı yönden etkilemektedir. Birçoğunun 

iştirakçilerinin kamu tüzel kişisi olması, bu iştirakçilerin ekonomi ve iş 

dünyasında etkin rol oynamalarını sağlamaktadır.  

 

V. Yargı Kararlarının Yasama Üzerindeki Etkisi 

Yargı kararları ulusal ve uluslararası bağlamda yasama üzerinde 

etkilidir. Yerel hukuk kuralları yerel yargı kararlarından etkilenmekte ve 

uygulama sorunları açısından gerekli önlemleri yasama müzakereleri ile 

almaktadır. Yerel mevzuat hükümlerinin yargı kararlarında oluşan görüş birliği 

çerçevesinde, bir temele oturtulduğu bilinen bir gerçektir.  

Acentenin hakları altında düzenlenmiş olan 6102 sayılı TTK m. 114/3 

hükmü Alman yargı kararlarından etkilenmiştir. Anılan hükmün gerekçesinde 

Alman yargı kararlarından örnekler verilmiştir.38Tasfiye halindeki bir şirketin 

birleşmeye katılması malvarlığının dağıtılmaya başlanmamış olması ve 

devrolunan şirket olması şartı ile mümkün olacaktır. Anılan durum 6102 sayılı 

TTK m. 138/1’ de düzenlenmiş ve İsviçre Federal Mahkemesi’ nin fesih 

kararının geri alınabileceğine ilişkin Kararı (BGE 123 III 473) ile Yargıtay’ ın 

aynı nitelikteki kararı39madde hükmünün düzenlenmesinde etkili olmuştur.  

Şirketler topluluğunda sorumluluk hükümlerinin tam hakimiyet durumunu 

düzenleyen 6102 sayılı TTK’ nın 203. maddesi Fransız Yüksek Mahkemesi’nin 

verdiği “Rosenblum” kararından etkilenmiştir. Aynı Kanunun 209. maddesi 

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Wibru/Swissair kararı (BGE 120 II 331) ile 

                                                      

38 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 114/3. 

39 11. HD,  T. 29.5.1990, E:1989/3337 - K:1990/4327. 
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kabul ettiği “Konzern”40 in toplumsal güven sağladığı ilkesini esas almaktadır.  

Kollektif şirketlerde şirketin feshi, bir ortağın kendisinden kaynaklanıyorsa, bu 

ortağın şirketten çıkarılması diğer ortaklarca istenebilir ve bu isteme ilişkin 

çoğunlukla karar alınacağı da şirket sözleşmesi ile düzenlenebilir. Bu düzenleme 

6102 sayılı TTK m. 255’ de düzenlenmiştir. Çıkarma kararı alınamadığı takdirde 

her ortağın ayrılma payının belirlenmesini istemek ve şirketin feshine 

kendisinden kaynaklanan sebeplerle neden olan ortağın şirketten çıkarılması için 

dava açma hakkı (actioprosocio) vardır. Bu hükmün düzenlenmesinde Yargıtay 

uygulamaları etkili olmuştur.41 

6102 sayılı TTK m. 433 yetkisiz katılma hükmünü düzenlemektedir. 

Hüküm, gerek Yargıtay’ın bazı kararları gerekse doktrindeki görüşlerin esas 

alınarak hazırlanmıştır. Bu hüküm CO art. 691/142 madde metninden alınmıştır. 

Anılan hükme göre oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak 

veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacı ile payların veya pay 

senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir. Aynı 

hükmün 6762 sayılı TTK’daki hükmüne karşılık gelen m. 361’de “tesirsiz 

bırakmak” ifadesine yer verilmiştir. İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki karşılığında 

ise “abandon” kelimesine yer verilmiştir. 6102 sayılı TTK gerekçesinde de haklı 

olarak ifade edildiği üzere Fransızca kelimenin karşıladığı anlamsal bütünlük 

Türkçe ifadeden daha etkin ve genişti. Bu anlamı karşılamak üzere “herhangi bir 

şekilde etkisiz bırakmak” ifadesi kullanılmıştır.  

                                                      
40 Şirketler topluluğu. 

41 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 255. 
42 Anılan madde hükmü “Ilestinterditd’abandonnerdesactionspourpermettreaureprésentantd’exercer le 

droit de vote à l’assembléegénérale si cet abandon a pour but de rendreillusoireunerestrictionapportée à ce 

droit.” şeklindedir. 
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Genel kurulun özellikle hangi kararlarının butlan hükmüne tabi olduğu 

örnekleme şeklinde 6102 sayılı TTK m. 447/1’ de ifade edilmiştir. Bu hüküm, 

yıllarca süregelen Yargıtay uygulamaları neticesinde ortaya çıkmıştır.43 

Yönetim kurulunun, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun 

onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay içinde, genel 

kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği gerekçesi 

ile, bu kararın iptali ile genel kurul kararının tescili davasını, şirketin merkezinin 

bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açabileceğine ilişkin 6102 sayılı 

TTK m. 454/7 hükmüne karşılık gelen 6762 sayılı TTK m. 389 hükmünün bu 

hükümleri içermemesi karşısında oluşan boşluk Yargıtay kararları ve doktrin ile 

doldurulmuştur.  

İç kaynaklardan sermaye artırımını düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 

462 madde hükmünün üçüncü fıkrası Yargıtay kararları ve doktrinden 

etkilenerek oluşturulmuş bir hükümdür. Bilançoda sermayeye eklenmesine 

mevzuatın izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülmeksizin, sermaye taahhüt 

edilmesi yoluyla sermaye artırılması durumunda yapılan işlem butlan ile batıldır.  

6102 sayılı TTK m. 468/2’de yer alan “Taahhüdün ifası, para 

yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla 

gerçekleştirilir.” hükmü, İsviçre hukukunda da kabul görmüş ABD’deki 

“principalwarrant” ya da “conversionagent” olarak adlandırılan terimlerden 

etkilenmiştir. 

Anonim şirketlerin sona erme sebeplerini düzenleyen 6102 sayılı TTK 

m. 529/1 hükmü ağırlıklı olarak Yargıtay kararlarından etkilenmiştir. Önceki 

                                                      
43 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 447. 
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içtihatların aksine, 1987 tarihli bir Hukuk Genel Kurulu Kararı44 ile sürenin sona 

ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle şirketlerin belirsiz süreli 

hâle geleceğinin altı çizilmiştir. Bu hükmün (b) bendi, 6762 sayılı TTK m. 

434/2’de yer alan “Şirket maksadının husülü veya husulünün imkansızlığı” 

ifadesinden tamamen farklı ve içtihatlar ile doktrinden etkilenerek 

düzenlenmiştir. “Şirketin amacı” yerine “işletme konusu” ifadesi 

kullanılmaktadır. Şirket ile işletme aynı öznede kullanılarak amaç yerine konu 

vurgusu yapılmaya çalışılmış, bu şekilde anlamda genişliğin sağlanması 

hedeflenmiştir. Konu amaca ulaşmak adına yapılan faaliyetlerdir. Amaç olmazsa 

konu sebepsiz kalacaktır. Dolayısı ile konuyu amaçtan ayrı tutup amacı gizli 

özne yapmak, uygulama sorunlarının ucunu yine açık bırakacaktır. Bu durum, 

bir konuyu açıklayan alt başlığın ana başlığı anlatmaya çalışması gibidir. Bir Alt 

başlık ana başlığı, sadece kendi konusunun sınırları içerisinde karşılar. Zira bir 

alt başlık ana başlık altındaki münferit salt bir konudur ve ana başlığın diğer alt 

başlıklarına işaret edemez. Ancak, ana başlık her alt başlığı her zaman 

karşılamaktadır. Bu nedenle kanımızca, 6102 sayılı TTK m. 529/1-b45 

hükmünde amaç ve konu aynı cümle içinde yer almalıdır. Kanun koyucunun 

amacına gelince, elbette icra edilen faaliyetler şirketin sona erme sebeplerinin 

tayininde ağırlıklı rol oynamalıdır.46 Ancak icra edilen faaliyetleri, kaynağı olan 

amacından ayırmak istisnai durumları ve uygulama sorunlarını beraberinde 

getirebilecektir. 

                                                      
44 YHGK, T. 25.02.1987, E:1986/211 - K:1987/120. Anılan kararda şirketin süresiz hale gelmesi “süresi 

bitmiş olmasına rağmen faaliyetine devam eden bir anonim şirket süresiz hale gelmiş olmakla birlikte, 
şirket genel kurulunun bu yönde ayrıca bir karar alması ve ana sözleşmeyi değiştirmesi de gereklidir. 

Doğaldır ki, tam ehliyete sahip şirket ve organları, şirketin süresiz hale geldiğini tespit edebilecekleri gibi 

şirket için değişik bir süre de kabul edebilirler.” şeklinde ifade edilmiştir. 
45 Hükmün “İşletmenin amaç ve konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle 

gelmesiyle” şeklinde olmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

46 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 529/1-b, s. 201. 
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TTK m. 553/1’ de belirtilen “Yöneticiler” kelimesinin yorumlanması 

6102 sayılı TTK gerekçesinde öğretiye ve yargı kararlarına47 bırakılırken, 

sorumluluğun sınırlarının açıkça çizilmeye çalışılması kanaatimizce uygulama 

açısından farklılıklar yaratacaktır. 

6102 sayılı TTK m. 557 hükmü, zararın tazmini durumunda birden 

fazla kişinin sorumluluğu söz konusu olduğunda bu kişilerden her birinin 

kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yükletilebildiği 

ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olmasına ilişkin 

hükmünü düzenleyerek İsviçre Federal Mahkemesi’nin çeşitli kararlarında48 yer 

verdiği mutlak teselsül ilkesinden ayrıldığı kararlarını esas almıştır.6102 sayılı 

TTK m. 557/2’de ise davacının birden çok sorumlu kişiyi zararın tamamı için 

birlikte dava edebileceği ve hâkimin aynı davada her bir davalının tazminat 

borcunu belirlemesini isteyebileceği hükmüne yer vermiştir. Burada “zararın 

tamamı” ifadesinin tanımı yargı kararlarına ve doktrine bırakılmıştır. Yine aynı 

hükmün üçüncü fıkrası uygulamada yaşanan durumlardan etkilenmiştir.49 

Özellikle yargı önüne gelen davalarda sıklıkla karşılaşılan “ibra 

kararının genel kurul kararı ile kaldırılması” durumu karşısında 6102 sayılı TTK 

m. 558/1 hükmü düzenlenmiştir. Menfi borç ikrarı niteliğinde olan ibra 

kararından yıllar sonra geri dönmek elbette işlem güvenliği anlayışına ve hukuka 

aykırı olacaktır.  

                                                      
47 Hükmün uygulanış tarzı ve hakimin takdir yetkisini kullanması için Bkz. Oğuzman/Barlas, s. 88. 
48   BGE 4C.147/1995, BGE 117 II 432, BGE 122 III 324/1996. Ayrıca konu ile ilgili Bkz. Forstmoser, s. 

484.,Frick, s. 12. 

49 Anılan hükmün gerekçesinde “Uygulamada sorumluluk davası açılırken, çeşitli sebeplerle bazı 
üyelerin, dava dışı bırakılarak kayrıldıklarına oldukça sık rastlanmaktadır. Bu sınırlamalarda hakim pay 

sahibinin kendi temsilcisini kayırmak veya davacıları belirleyen resmi makamın bazı kişileri korumak 

istemesi veya başka sebepler ve hesaplar rol oynamaktadır. Rücu davasını da davalılara özgülemek hem 
haksızlığı katmerli hâle getirir hem de davacıya adil olmayan bir güç sağlar. Bunun için 557 nci 

maddenin üçüncü fıkrası, rücu davasının sorumluluk davasının davalılarına değil, müteselsil sorumlular 

aleyhinde açılabileceğini öngörmüştür.” denilmektedir. 
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Yasama ve yargı kararları arasında vazgeçilmez bir ilişki vardır. 

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak elbette mümkündür. Doehring’ in de dediği gibi 

Supreme Court50, Alman Federal Anayasa Mahkemesi yasamanın üstünlük ve 

egemenliğine rağmen adaleti sağlamaktadırlar. Nihai kararların verilmesi ve 

hukuk yaratmanın sürekliliği51 sayesinde yasama yargının kararlarından 

etkilenmektedir. 

 

VI. Basın ve Yayın Organlarının Yasama Üzerindeki Etkisi 

Tacirler özellikle de ticaret şirketleri müşterilerinin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına mevcut bir yasanın değiştirilmesi için basın ve yayın 

organları vasıtası ile seslerini duyurup geniş bir kitlenin de olurunu alabilmekte 

böylece yasama üzerinde etkili olabilmektedir. Basın ve yayın organları 

sayesinde hükümet ve vatandaşlar arasında doğrudan iletişim kurulabilmektedir. 

Bu durum yasamanın etkisinin azalmasına ve vatandaşların yasama üzerindeki 

etkinliklerinin artmasına neden olmaktadır. Yasama böylece günümüzde 

müzakere organı52 haline gelmeye başlamıştır. Televizyon, radyo ve reklamlar 

ile etnik pazarlamanın53 bölgesel etkileri yasamayı etkisi altına almaktadır. Kitle 

iletişim araçlarının birçok hukuk dalına etkisi tartışılmazdır. Ancak kitle iletişim 

araçlarının yasama üzerindeki etkisi, kişilerin hak ve yükümlülüklerini 

etkileyecek kuralların getirilmesi bağlamında daha büyük bir öneme sahiptir. 

Yasamanın gittikçe bir müzakere organı haline dönüşmesi kitle iletişim 

araçlarının önemini daha da artırmaktadır. İşte bu aşamada tacirlerin de  yaşanan 

olumsuzlukları, yasa boşluklarını kitle iletişim araçları vasıtası ile sosyal 

                                                      
50 Yüksek Mahkeme. 
51 Doehring, s. 224. 

52 Teziç, s. 463. 

53 Özsungur, Fahri. Türkiye’de Etnik Pazarlama. Leges Kamu Hukuku Dergisi, Şubat 2014, s. 45. 
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medyaya duyurması, aynı durumda olan şirketlerin de yaşadıkları sorunları 

paylaşmalarını sağlayarak konu hakkında bir kamuoyu oluşmasına neden 

olacaktır. Kamuoyu ortak değerlerin birleştirilmesi ve ortak değere sahip 

çıkılması anlamında önem arz etmektedir. Basın ve yayın organları da bu 

değerleri objektif ve hukuka uygun bir şekilde sosyal medyaya aktarmalıdır.  

 

VII. Doktrinin Yasama Üzerindeki Etkisi 

Doktrin teorinin pratikle birleştiği, bilginin gerek yerel gerekse 

yabancı hukuk ile birleştirilerek ve süzülerek asıl hedefin ve doğrunun yolunda 

ilerleme kaydedildiği, yargıya, yasamaya ve hukuka ışık tutan, nesillerce 

unutulmayacak, yazılı ve sözlü olmasa dahi belleklerde yer edecek olan bir 

mirastır. Hukukun temelinin insan olması nedeni ile dolaylı diğer temeli de 

doktrindir. Doktrin, bağımsız bir şekilde fikir üretir. Doktrin hukukun 

hammaddesi olan fikri üretmekle kalmaz bu fikri işler ve gerçekliğe uygun hale 

getirilmesi için uygun yollar çizer. Bu bağlamda yasama doktrinden her zaman 

esinlenmelidir. Türk hukukunda yasama doktrinden sürekli etkilenmektedir. 

Konuyu esaslı örneklerle sıralamak mümkündür. 

Yabancı doktrinde "pay sahipliği vermeme"nin geçici bir hâl olduğu, 

paylar anonim şirketin elinde iken pay sahipliği haklarının dondukları, payların 

devri ile birlikte söz konusu paylardan kaynaklanan hakların canlandığı 

görüşünden etkilenerek 6102 sayılı TTK m. 379/1’ de belirtilen esas veya 

çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan 

miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak bir şirketin kendi paylarını kabul 

etmesi durumunda bu paylara ait oy hakkı ve buna bağlı hakların donması 

hükmünü getiren 6102 sayılı TTK m. 389/1 hükmü düzenlenmiştir. 6102 sayılı 

TTK m. 389 hükmünde yaşanacak olası sorunların çözümü ise yargı kararları ve 
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doktrine bırakılmıştır. Gerçekten de 6102 sayılı TTK m. 389gerekçesinde,anılan 

hükmün 6762 sayılı TTK m. 329’ a nazaran daha kapsamlı ve kesin bir hüküm 

olduğu belirtilmişse de şirketin kendi paylarını iktisap etmesi neticesinde bu 

paylara ait oy hakkı ve buna bağlı hakların donması hükmünün açık yaptırımlara 

bağlanmamış olması, hükmün hukuki neticeler ve yaptırımlar bağlamında askıda 

kalmasına sebebiyet vermiştir. 

Geçersiz yönetim kurulu kararlarının özellikle eşit işlem ilkesine 

aykırı olanlarının batıl olduğu konusunda mahkemeden tespit istenebileceğine 

ilişkin 6102 sayılı TTK m. 391/1-a hükmü Yargıtay’ın içtihatlarından 

etkilenmiştir.  

Yönetim kurulu üyesi, genel kurulun iznini almaksızın şirketle kendisi 

ya da bir başkası adına işlem yapamaz.54 Genel kurulun izninin alınmaması 

şirkete, yönetim kurulu tarafından izinsiz yapılan işlemin batıl olduğunu ileri 

sürme hakkı verir. İşlemin batıl olduğunu ileri sürme hakkı sadece şirkette olup 

işlemin diğer tarafının böyle bir hakkı bulunmamaktadır. 6102 sayılı TTK m. 

395/1’ de ve 6762 sayılı TTK m. 334’ de düzenlenmiş olan bu hüküm doktrin ve 

yargı kararlarından etkilenmiştir.  

Anonim şirket genel kurullarıyla ilgili 6102 sayılı TTK m. 428/1 ve 

428/2 hükmünde yer alan temsilcileri ile tevdi eden temsilcilerin, temsil ettikleri 

payların itibari değerlerini, sayılarını ve gruplarını şirkete bildirme 

yükümlülüğünün, en son genel kurulda yapılmadan toplantıya katılması 

durumunda 6102 sayılı TTK m. 431/1 gereğinin yerine getirilmemesi,6102 

sayılı TTK m. 446/1 gereğince bu şekilde alınan genel kurulların iptal 

edilebileceği olgusu karşısında, anılan genel kurulların bu şekilde alınmasının 

mutlak iptal sebebini mi oluşturduğu yoksa tevdi eden temsilcinin temsil ettiği 

                                                      
54 Ortaklıkla işlem yapma yasağı konusunda Bkz., Tekinalp, s. 160, 2011. 
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paylardan doğan oy hakkının genel kurul kararındaki etkisinin araştırılmasının 

mı gerektiği konusu doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Ayrıca bildirimi 

yerine getirmeyen tevdi edilen temsilcinin sorumluluğu konusunda da özel bir 

hüküm kurulmamış olmakla, somut olaya uygulanacak hukuk kuralının tayini 

konusu yine doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır.  

Haklı sebeplerle fesih hükmünü düzenleyen 6102 sayılı TTK m. 531/1 

ile azlık hakkının hukukumuza girişi, doktrinin ağırlıklı etkisi ile sağlanmıştır. 

Bu hükümde yer alan “haklı sebepler” kavramının anlamının tespiti de öğreti ve 

yargı kararlarına bırakılmıştır.55Aynı şekilde sorumluluk hükümlerinden 

“Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması” hükmünü düzenleyen 6102 

sayılı TTK m. 549/1 hükmüne dayanarak açılacak olası sorumluluk davalarında, 

“zarar görenler” ve "düzenleyenler" kavramlarının sınırlarının belirlenmesi 

doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır.  

 

VIII. Uygulamanın Yasama Üzerindeki Etkisi 

Uygulama sorunları ve toplumsal problemler yasama üzerinde etki 

etmektedir. Özellikle bilişim ağının gelişmesi ve teknolojik değişimler 

yasamanın etkin bir şekilde değişmesine olanak tanımaktadır. İnternet ağı ile 

ticari ilişkilerin üretilmesi yeni sorunları beraberinde getirmektedir. Ticaret 

hukukunun bilişim ve teknoloji56 ile birleşmesi sorunları kompleks hale 

getirmekte ve mevcut yasal düzenlemelerdeki boşlular için yeni çözüm yolları 

üretilmesine sebebiyet vermektedir. 

                                                      

55 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 531/1-b, s. 203. Bu gerekçe ile davacıya paranın kimin tarafından ve nasıl 

ödeneceği, bu payları geçici olarak şirketin iktisap edip edemeyeceği yargı kararlarına ve öğretideki 

görüşlere bırakılmıştır.  

56 Bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlara örnek olarak, müşterilere sağlanan servis hizmetlerinde (web 

hosting) yaşanmaya başlanan aksaklıkların hukuksal sorunlara neden olmaya başlaması verilebilir. Konu 

hakkında Bkz. Özsungur, Fahri. Web Hosting, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2013, C. 9, s. 22. 
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Borçlar hukuku anlamındaki borç ilişkilerinin oluşturduğu düzen ve 

yükümlülüklerin esas sözleşme ile getirilen düzen ve yükümlülükleri sınırsız 

şekilde ihlal etmesi durumu, 6102 sayılı TTK ile uygulamadan etkilenmek sureti 

ile engellenmeye çalışılmıştır. Buna örnek olarak 6102 sayılı TTK m. 480 

verilebilir. Gerçekten de madde hükmü esas sözleşmeye ağırlık tanıyarak "joint-

venture sözleşmesi" şeklinde ifade edilen atipik sözleşmelerin uygulamadaki 

yeri dikkate alınarak esas sözleşme hükümlerini yok edici ya da sınırlandırıcı 

hükümlerin önüne geçmek istenmiştir. Burada daha çok ulusal hukukun 

üstünlüğü ve etkinliği gözetilmiştir. Hal böyle olunca uluslararası ticaret 

sözleşmelerindeki uyuşmazlıkların çözümü açısından, bu ilkenin yasama 

üzerinde etki etmesinin ulusal sorunların çözümü dışında etkili olmayacağı 

kanaatindeyiz. Zira bu ilke ile MÖHUK m. 24 gereği “sözleşme ilişkisine en 

yakın hukuk” kriteri ve Türk hukuku açısından “en yakın hukuk” esasından 

uzaklaşılmış olunacaktır. 

Borsaya kote edilmemiş nama yazılı payların şirket tarafından, esas 

sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, 

paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle57, kendi veya diğer pay sahipleri 

ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay talebini reddedebileceğine 

dair, uluslararası uygulamada “escape clause”58 adı verilen hüküm, 6102 sayılı 

TTK m. 493’te düzenlenmiştir. 

                                                      
57 Gerekçe, 6102 sayılı TTK m. 493/1, s. 189. Anılan madde gerekçesinde “gerçek değer” kelimesinin 
somut olaya göre anlamının tayini doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Burada doktrine bırakılan bir 

anlam tayini hiçbir tarafın hak kaybına sebebiyet vermeyecek, bilakis anlamın sınırları yerel hukuk ve 

yabancı hukuk kuralları ile mukayese edilerek en uygun çizgilerle çizilecektir. Anlamın tayininin doktrine 
bırakılması kanımızca isabetli iken yargı kararlarına bırakılması uygulama farklılıklarına yol açabileceği 

gibi hak kayıplarına da sebebiyet verebileceğinden isabetli değildir.  

58 Literatürde kaçış ya da kurtulma klozu olarak bilinir. Bkz. Rahman, Ataur/Hasan, Reshman, Currency 
Crisis in Bangladesh Economy: SomeInsights, Journal of Finance and Economics, 2014, s. 8.,Jimenez, 

Maria Lucia Florez/ Polania, Julian A. Parra, Forward Guidance With an Escape Clause: When Half a 

Promise is Better Than a Full One, Borradores de Economía, 2014, C. 811, s. 8 vd. 
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Yasama üzerinde özel bir kısım finansal uygulama ilkelerin de etkisi 

vardır. Bu ilkelerden birisi finansal yönetimdir. Örnek vermek gerekirse, tahvilin 

üzerinde yazılı değeri gösteren nominal değer açısından59 ülkeden ülkeye 

sınırlama kayıtları getirilebilmektedir. Farkların muhasebesi60 açısından ABD ve 

Almanya arasında vergi amacıyla hızlandırılmış amortisman, raporlama 

amacıyla da sabit amortisman yönteminde farklılıklar gözlenmektedir. Birçok 

devlet içerisinde ticari faaliyetini gösteren ticaret şirketlerinden muhasebe 

uygulamalarını, faaliyet gösterdiği devlete uygun hale getirmesi istenebilir. Bu 

durum şirketler için milyonlarca dolar zararın da göstergesi haline gelebilir. Bu 

olası zararın sonuçlarını salt maddi anlamda düşünmemek gerekir. Zira finansal 

yönetim ilkeleri, para politikaları, farkların muhasebesi ilkesindeki farklılıklar, 

muhasebe standartlarının değişiklik göstermesi ticaret şirketlerinin zararına 

sebebiyet verecek, zarar gören şirketler faaliyet gösterdikleri devlet 

topraklarındaki faaliyetlerini sonlandıracak ve bu da yatırımcının dış göçüne 

neden olabilecektir. Halbuki yasama üzerindeki etkinin artması ve yasamanın 

etkin işlevinin azalmaya başlaması yani bir müzakere organı haline gelmesi 

küreselleşme açısından önemlidir.  

Küreselleşme bağlamında önem arz eden konulardan birisi küresel 

pazarlama karmasının61 fiyat öğesidir. Özellikle damping ile ihraç ürünün iç 

pazarda maliyetin62 altında ya da dış pazarda ürünün üretildiği ülkedeki 

fiyatından daha düşük fiyata satılmasıdır. Ticaret şirketlerinin ürün ve 

tutundurma stratejilerinin daha etkin ve verimli işleyebilmesi, küresel pazarlama 

karmasının fiyat öğelerinin yasama üzerinde olumlu etkiler göstererek şirketler 

lehine düzenleme getirilmesi ile mümkün olacaktır. Ticaret şirketlerinin 

                                                      
59 Ercan/Ban, s. 102. 
60 Brealey/Myers/Marcus, s. 39. 
61   Çabuk, s. 56. 
62 Üretim anlayışının değişimi ve maliyet etkinliğinin faaliyet tabanlı maliyetteki etkisi için 

Bkz.Özsungur, Fahri. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Mali Hukuk Dergisi, 2014, C. 10, s. 54. 



Fahri ÖZSUNGUR  

144                                                      S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 

ekonomik sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve etik sorumluluklarının 

bilincinde hareket edebilmesi için, sosyal sorumluluk piramidi63 içerisinde yer 

alan yasal sorumluluklar kıstasının yasama tarafından şirket lehine çözüm 

yolları müzakeresi geliştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde web pazarlama 

stratejilerinin de geliştirilerek internet satışları bağlamında yasama organının 

uluslararası ticaretin tarafı olan diğer ülke ve örgütlerle gerekli optimizasyonları 

sağlaması ve uyum sorununu yine müzakerelerle çözmesi gerekmektedir. 

Yasama, ticaret şirketleri lehine düzenleme yaparken kültür, yönetim, 

organizasyon, kaos ve karmaşıklık yaklaşımının64 olumlu yönlerini dikkate 

almalıdır. Kaos ve karmaşıklık yaklaşımının insan unsurunu ele alarak yönetim 

ve organizasyona bir bütün gözü ile bakması; değişen, küreselleşen, bilgi 

sistematiği ve teknolojisi sürekli gelişen dünyamızda, bu yaklaşımın uygulama 

faydası en yüksek kompleksite65 yaklaşımı olmasına sebep olmuştur. Bu 

yaklaşım, fen bilimlerindeki neden ve sonuç ilişkisi gibi sosyal bilimlere 

uygulanması güç izlerin süzülmesi şeklinde uygulanmalıdır.  

 

IX. Uluslararası İflasın Etkisi 

Uluslararası iflas günümüzde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Ticaret şirketleri uluslararası ticari ilişkilerinde her zaman finansal başarı 

göstermeyebilir. Uluslararası ticari sözleşme ilişkisi içindeki tarafların bu 

bağlamda korunması gerekir.  

Uluslararası iflasın çözümünde temel iki kural ve prensip geçerlidir. 

Bunlardan ilki iflasın hukuki etkilerinin iflasın açıldığı devletin hakimiyet alanı 

ile sınırlı olduğu ülkesellik prensibi; bir diğeri ise iflasın hukuki etkilerinin 

                                                      
63   Çabuk, s. 66. 
64 Koçel, s. 373. 
65 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Koçel, s. 369. 
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iflasın açıldığı devletin hakimiyet alanı ile sınırlı olmadığı, mevcut malvarlığı 

değerlerini kapsadığı prensiptir. Her iki prensibin de olumsuz yanları vardır. 

Ülkesellik ilkesinde, uyuşmazlık tarafının tabi olduğu devlette alınan iflas 

kararı, diğer uyuşmazlık tarafının tabi olduğu devlette hukuki sonuç 

doğurmamaktadır. Evrensellik ilkesinde ise, iflasın hukuki neticeleri uyuşmazlık 

taraflarının tabi oldukları devletler açısından farklılık göstermesi nedeniyle 

tarafların hak kaybına sebebiyet verebilecektir.66 Bu nedenle uluslararası iflas 

hükümlerinde yaşanacak olası hak kayıplarının asgariye indirilmesi için 

evrensellik ilkesine yeni çözüm yolları üretilerek yerel hukukta düzenlemeler 

yapılmalıdır. Yabancı iflas kararları, MÖHUK m. 54/1-b hükmü değiştirilerek 

MÖHUK m. 50 anlamında tenfizi mümkün yabancı mahkeme ilamları hükmüne 

tabi tutulmalıdır. Yasama, birçok alanda yaptığı yenilik ve değişim sürecinin 

aynısını uluslararası ticaret bağlamında özellikle uluslararası iflas hükümleri 

açısında da uygulamaya geçirmesi gerekir.  

 

X. Incorporation ve Hukuk Seçimi Etkisi 

“Incorporation” kelime olarak dahil etme, ekleme anlamına 

gelmektedir. Uluslararası ticarette uyuşmazlıkların çözümü anlamında 

”incorporation”67, taraflar arasında imza altına alınan sözleşmeye kısmen ya da 

tamamen ek ve referans olarak düzenlenecek metnin taraflar arasında 

bağlayıcılığı ilkesini getiren esastır. Hukuk seçimi ise uluslararası ticarette olası 

uyuşmazlıkların çözümünde sözleşme ile hangi hukuk kurallarının 

uygulanacağının belirlenmesidir. Genel işlem şartları ve standart sözleşmeler 

“incorporation” olarak referans gösterilebilir. Referans gösterilen 

                                                      
66 Nomer, s. 568. 

67 Ekşi, s. 64. 



Fahri ÖZSUNGUR  

146                                                      S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.4, S.1, Yıl 2014 

“incorporation” ile oluşacak uyuşmazlıklarda çözüm yolu geliştirilmesi ve 

uluslararası ticaret bağlamında taraflara yasal kolaylıklar sağlamak adına 

yasama bu referans hükümlerini iç hukukta hüküm altına alabilir ya da kolaylık 

öngören hükümlerle mevzuat değişikliklerine gidebilir. 

Uluslararası ticari anlaşmalar da yasama üzerinde etkilidir. Yasanın 

verdiği yetki ile imzalanan uluslararası ticari anlaşmaların iç hukuka etkisi 

tartışılmazdır. Her ne kadar TBMM tarafından uygun bulunması zorunlu değilse 

de RG’ de yayımlanmak zorundadır.68 

 

SONUÇ 

Ticari gelişmeler, yerel ve uluslararası hukukta kanunlaşma açısından 

yasama üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Sivil toplum örgütleri, şirketler 

gibi ticaret hukukunun gelişmesine katkı sağlayan ajanlar; yasama üzerinde 

kanunların uluslararası hukuk standartlarına uygun hale getirilmesi açısından 

önem arz etmektedir. Ticari gelişmeler, uygulamaların ihtiyaçlara cevap 

verilebilirliğini ölçmede yardımcı olmaktadır. Ticari gelişmeler ile 

uygulamaların ülkelerin iç hukuklarına işlenmesi sağlanır. Ticaret hukukunda 

müşteri ve sağlayıcı çerçevesinde ihtiyaçların karşılanması, karşılıklı hukuki ve 

maddi tatmin sorunlarının yeknesak çözümlere bağlanması açısından ticari 

gelişmeler yasamaya yardımcı olur. Değişen şartlar, ekonomik ve sosyal 

değişim, kültürel ve etnik farklılıkların göz ardı edilmemesi ve daha birçok 

neden açısından uluslararası standartlara uygun ticaret hukuku kurallarının iç 

hukukta yer alması ve bu anlamda gerekli yasama faaliyetlerine girişilmesi; 

ülkelerin uluslararası ticaretteki yerlerini koruyabilmeleri açısından önem arz 

                                                      
68 Bkz. Karluk, s. 41. 
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eder. Bu bağlamda; müşterilerin ve sağlayıcıların hukuki ve maddi ihtiyaçlarının 

sağlanması, ticari gelişmelerin yasama üzerinde olumlu etkilerine bağlıdır.  

Demokrasi ve sosyal adaletin gerçekleşmesi beraberinde birçok 

sosyal, ekonomik ve hukuki politikaların gelişmesini69 sağlayacaktır. Küresel 

ekonomi ve politikaların sürekli değişiklik göstermesi yasamayı kendi içinde 

etkinliğini kaybettirirken, çalışmalar bağlamında ve müzakere açısından 

etkinliğini artıracaktır. Yasama etki altında kalırken de bir kısım faktörleri göz 

önünde bulundurmak gerekir. Yasama faaliyetleri etki altında yapacağı 

düzenlemelerde, hukuk felsefesinin ve hukuk sosyolojisinin vazgeçilmezliğini 

göz ardı etmemelidir.70 Hukuk sistemleri hiyerarşik bir düzen içerisinde ve 

etkili71 olmalıdır. Toplumbilim yönünden iktidar tipinin akılcı, gelenekçi ya da 

karizmatik72 olması, yasamanın etki alanına müdahale etmesini meşru 

kılmamalıdır. Ayrıca yargı kararlarının yasama üzerindeki etkilerine ağırlık 

verilirken, doktrinin bağımsız bir şekilde fikirleri üretip aynı zamanda işlediği, 

yargıda oluşan kararların ve değişen her şeyi olası ihtimalleri ile birlikte 

düşünerek harmanladığı, hukukun temel etik değerlerini, ulusal ve uluslararası 

hukuk kurallarını yakından takip ettiği, “de lege lata” hali hazırdaki hukuk ile 

“de legeferenda” olması gereken hukuk arasındaki ince çizgiyi hak ve 

özgürlükler bağlamında eşitlik prensiplerini de gözeterek hukuk kurallarının 

şekillenmesinde önemli bir faktör olduğu hususları unutulmamalıdır. Ticaret 

hukukunun uygulama ile teorinin birleşik bir sonucu olduğu göz önünde 

bulundurulmalı, ulusal ve uluslararası ticari gelişmelere etki eden faktörlerin 

birlikte değerlendirilmesi ve ticari gelişmelerin kanunlaşmasında ticaret 

hukukunun temel prensiplerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.  Bu 

                                                      
69 Detaylı bilgi için Bkz. Kazgan, s. 368. 
70 Aynı konuya ilişkin Bkz.,Oğuzman/Barlas, s. 121. 

71 Öktem/Türkbağ, s. 358. 

72 Dönmezer, s. 360. 
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anlamda kanımızca; ülkemiz kanunlaşma çalışmalarının 6102 sayılı TTK 

açısından bahsini yaptığımız amaca uygun şekilde seyir izlediğini söylemek 

mümkündür. Ancak, ticari gelişmelerin sadece ticaret hukukuna değil hukukun 

diğer dallarına da etki ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda, ticaret 

hukuku ile diğer hukuk dalları arasında maddi ya da hukuki anlamda çelişki 

yaratan kanun hükümlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve bu anlamda hukuk 

birliğinin sağlanması gerekir. 
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Odası) 

ICCI  : Islamic Chamber of Commerce and Industry (İslam Ticaret ve 

Sanayi Odası) 

ICSID  : International Centrefor Settlement of Investment Disputes 

  (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi) 

IMF  : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) 

KOBİ  : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

M.Ö  : Milattan önce 

MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 

MÜSİAD : Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

RG  : Resmi Gazete 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TOBB  : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TRIPS : Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) 

TSE   : Türk Standartları Enstitüsü 

TTK  : Türk Ticaret Kanunu 
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TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 

UNCITRAL :United Nations Commission on International Trade Law 

(Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) 

UNIDROIT : International Institute for the Unification of Private Law (Özel 

Hukukun Birleştirilmesine Dair Uluslararası Hukuk Enstitüsü) 

WCF  : Dünya Odalar Federasyonu 

WIPO :World Intellectual Property Organisation (Dünya Fikri 

Mülkiyet Örgütü) 

WTO  : World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü) 

YHGK  : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
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