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Kıymetli okurlarımız, 
 
Küresel Hukuk Dergisi bir yeni sayıyla daha 
sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Ül-
kemizde ve dünyada gündem olan Covid-19 
aşısı ve kamusal alana yararının merkeze 
alındığı dergimizde ayrıca yine son dönem-
lerde ivme kazanan bir çok çalışma mevcut.

Değişen dünya düzeninde anı yakalamak 
her geçen gün zorlaşsa da gündemde kalıp 
farklı alanlar hakkında sizleri bilgilendirmek 
en önemli hedefimiz. Güzel günlerde görüş-
mek dileğiyle 
 
Keyifli okumalar dileriz.

Sağlıcakla kalın.

   .     .                   .
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4 MAKALE

AŞI VE KAMU 
SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Bu makale sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak 
görülmemelidir.*

Toplum genelinde bir hastalığın; içinde 
bulunulan mevsim ya da normal dönemde 
beklenilenden sayıca fazla kişide tespit 
edilmesi durumu “ SALGIN” olarak nitelen-
dirilmektedir. Covid-19 salgını 2019 Aralık 
ayından beri birçok ülkeyi etkisi altına 
alan, tarihte görülmüş büyük salgınlardan 
birisidir.

Salgın hastalıklar tarih boyunca toplum-
ları çeşitli düzeylerde tehdit etmiştir. 
İnsanoğlu, farklı dönemlerde birçok salgın 
hastalıklar ile mücadele etmek zorunda kal-
mıştır. Bilim insanları; bu hastalıklar sebe-
biyle gerçekleşen ölüm sayılarını en aza 
indirerek bulaşıcılığını yok etmek ama-
cıyla kapsamlı bir şekilde ilaç ve aşı üretimi 
çalışmalarını yürütmüşlerdir. 

1. Dünya Üzerinde Vuku Bulmuş 
Salgın Hastalıklar Ve Tarihsel 
Gelişimi;

Yüzyıllardır; çeşitli dönemlerde, insanlık 
salgın hastalıklarla mücadele etmek duru-
munda kalmıştır. 21. yüzyılda tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs salgını ile 
mücadele sürerken bilim insanları tara-
fından birçok ülkede ilaç ve aşı çalışma-
ları devam etmektedir. Peki, insanlık tarihi 
bugüne kadar hangi salgın hastalıklarla 

mücadele etmiştir? İnsanlık tarihini şekil-
lendiren en ölümcül salgın hastalıkları 
toplarsak;

• Antoninus (Galen) Salgını

MS 165-180 döneminde Roma 
İmparatorluğu’nda yaşanmış salgın bir has-
talık olan Antoninus vebası günde iki bin 
kişinin ölümüne neden olmuş ve bilinen ilk 
büyük veba salgınlarından biridir.

• Jüstinyen Vebası

541 yılında Avrupa’da başlayan salgın önce 
Mısır’a oradan Filistin’e, Suriye’ye, oradan 
da Anadolu’ya ulaştı ve binlerce kişinin 
ölümüne sebep olmuştur.

• Kara Veba

1346 – 1353 yılları arasında meydana gelen 
Kara Veba salgınında 75 ila 200 milyon 
arasında insanın öldüğü düşünülmekte-
dir. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa 
da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda 
yüzde 30 ila yüzde 60 oranında azaldığı 
belirtiliyor.

Av. Kevser Paslı
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• Cocoliztli Salgınları

16. Yüzyılda ‘Yeni İspanya’ adı 
verilen bugünkü adıyla Meksika 
olan bölgede görülen birkaç 
farklı hastalığın aynı dönemde 
oluşmasıyla yaşanmış salgın fela-
keti ‘cocoliztli salgınları’ olarak 
anılıyor. 1520 – 1576 yılları ara-
sında toplamda 15 milyona yakın 
insanı öldürdüğü düşünülüyor.

• Yedi Farklı Kolera Salgını

Uygarlık tarihimizde yedi büyük 
kolera salgını yaşandı ancak bun-
lardan en ölümcül olanı üçüncüsü 
olan ve 1852 – 1860 tarihleri ara-
sında ortaya çıkanıydı. 

• Üçüncü Veba Salgını

1855 – 1859 yılları arasında başla-
yarak dünyaya yayılan ve sadece 
Çin’de ve Hindistan’da bile 12 
milyon insanın ölümüne neden 
olan bu salgına Jüstinyen Vebası 
ve Avrupa’nın Kara Vebası ardın-
dan ‘Üçüncü Veba’ denildi. 

• Birinci Dünya Savaşı Sırasındaki                 
Tifüs Salgını

1914 – 1918 yılları arasında Tifüs 
bakterisini taşıyan bitlerin neden 
olduğu düşünülen salgın sonu-
cunda Avrupa ve Asya’da 25 
milyon kişi hastalandı ve özel-
likle Sovyetler Birliği ülkelerinde 
3 milyona yakın insan hayatını 
kaybetti.

• 1918 İspanyol Gribi Salgını

Birinci Dünya Savaşı’nı takip 
eden yıllarda 500 milyon insana 
bulaşan H1N1 influenza virüsü 
neden olduğu yüksek ateş ile 

dünya genelinde 50 ila 100 milyon ara-
sında insanın ölümüne neden oldu. 

• 1957 Asya Gribi Salgını

Çin’de başlayan Influenza-A virüsünün 
ördeklerde mutasyona uğrayarak insana 
geçen bir hastalık olduğu düşünülü-
yor. Asya Gribi olarak adlandırılan hasta-
lık 4 milyona yakın insanın ölümüne sebep 
oldu. Bulunan bir aşı ile salgının önüne 
geçildi ve bir yıl içerisinde 40 milyon kişi 
aşılandı. Asya Gribi kitlesel aşılanmanın 
önemini ve etkisini gösteren en önemli 
örneklerden biri haline geldi.

• HIV (AIDS) Virüsü

20. yüzyılın ortalarında maymunlardan 
insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün 
saptanabilen ilk örneği 1959’da Kongo’da 
görüldü. Teşhisi ve adı ancak 1980’lerde 
konuldu. Son 30 yılda 36 milyon insanın 
hayatına mal olan virüsü kesin tedavi ede-
bilecek bir çözüm hala bulunmuyor. 

2. Geçmişten Günümüze Bu 
Salgınlar İle Nasıl Mücadele 
Edildi?

Yukarıda da izah edildiği üzere tarih 
boyunca tüm dünyayı etkileyen, hatta 
milyonlarca insanın hayatını kaybetme-
sine sebep olan pek çok salgın hasta-
lığın yaşandığı görülüyor. Bu salgınların 
çoğu aşı sayesinde kontrol altına alınmış 
hatta bitirilmesine etken olmuştur. Aşıların 
ortaya çıkardığı çözümler itibarı ile fay-
daları ve zararları modern çalışmalar ışı-
ğında net olarak bilinmektedir ve tecrübe 
edilmiştir. Aşılar, modern bilimin en büyük 
zaferlerinden birisidir.

Aşı; hastalıklardan korunmak için başvuru-
lan güvenli ve etkili yöntemlerin başında 
geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmî web 
sitesinde yapılan tanıma göre aşı; virüs, 
bakteri vb. mikropların hastalık yapma 
karakterlerinden arındırılarak ya da bazı 
toksinlerin etkilerinin ortadan kaldırılarak 
geliştirilen bir biyolojik maddedir. Aşılama 
yöntemi sayesinde kişinin vücudu, söz 
konusu hastalığa yakalanmadan mikrobu 
tanıyor ve mikroba karşı antikor ürete-
rek bir savunma mekanizması geliştirip 
mikropla savaşmayı öğreniyor. Böylelikle 
kişinin bağışıklık sistemi güçlendirilmiş 
oluyor.

Ölüm sayılarını en aza indirerek 

bulaşıcılığını yok etmek amacıyla 

kapsamlı bir şekilde ilaç ve aşı üretimi 

çalışmaları yürütülmüştür. 
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Türkiye’de Salgın Hastalıkların 
Durumu

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Sağlık 
İstatistikleri Yıllıklarında aşı ile önlenebi-
lir hastalıklara ilişkin vaka sayıları ve has-
talık istatistiklerine ulaşmak mümkün. 
Türkiye’de 2002-2018 döneminde aşı ile 
önlenebilir hastalıkların görülme sıklığına 
bakıldığında, AIDS hariç diğer hastalıkla-
rın ortalamasında genel bir düşüş eğilimi 
görülmektedir.

Tüm temel aşıları olmuş çocukların ora-
nının son 10 yılda %77’den %67’ye 
gerilediği görülmektedir. Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
1993’ten beri her beş senede bir Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması isminde bir 
çalışma yayınlamaktadır. Araştırmanın veri-
lerine göre, 2018’de Türkiye’deki 12-23 ya 
da 15-26 aylık çocukların yalnızca %67’si 
yaşına uygun tüm temel aşıları oldu. Bu 
oran 2008 yılında %77 iken 2013’de %74 
olarak tespit edilmiştir.

3. Aşı Nedir, Aşı ile Salgın               
Önlenebilir mi?

Virüsler, canlılar üzerinde hastalık yapma 
yeteneğine sahiptir. Aşılar ise; virüs, 
bakteri vb. mikropların hastalık yapma 
karakterlerinden arındırılarak ya da bazı 
mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin 

ortadan kaldırarak geliştirilen biyolo-
jik maddelerdir. Aşı, insanları hastalıklar-
dan ve hastalığın getirdiği kötü sonuçlar-
dan koruyabilmek için bazen risk altındaki 
sağlam kişilere bazense hastalık bulaşan 
kişilere uygulanmaktadır.

Dünya Genelinde Aşı;

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verile-
rine göre; 2018 yılında dünyadaki çocuk 
nüfusunun %86’sı yani yaklaşık 116 milyon 
çocuk difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP3) 
aşısı oldu. 2018’de DTP3 aşısına ulaşama-
yan ya da bu aşıyı yeterli düzeyde ola-
mayan çocukların sayısı ise 19,4 milyon. 
Bu çocukların yaklaşık yarısı Afrika kıta-
sında yaşarken, dörtte biri de Afganistan, 
Pakistan ve Nijerya’da bulunuyor. Bununla 
birlikte DSÖ’nün belirttiği üzere, son yıl-
larda birçok ülkede aşılanma oranları 
düştüğü gözlenmektedir. Sağlık alanına 
yapılan yetersiz yatırımlar, savaşlar ve 
çatışma ortamları bu düşüşe neden 
olmakla birlikte, aşı karşıtı kampanyalar 
sonucunda aşı tereddütü ve aşı reddinin 
artması da ana etkenler arasında göste-
riliyor. Bunun yanı sıra yine DSÖ tarafın-
dan yapılan bir açıklamaya göre, aşılanma 
oranlarının düşmesine paralel olarak 
2019’un ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre dünyada kızamık vakası 
%300 oranında arttı.

4.Dünya Genelinde Süregelmiş Hastalıklar Ve Aşıları;

 Aşı çalışmalarının başlangıç tarihini kesin olarak tespit etmek zordur. Araştırmacıların 
çeşitli kaynaklara dayandırarak ulaştıkları sonuçlara göre bazı aşıların geliştirilme süre-
leri aşağıda oluşturduğumuz tabloda belirtilmiştir.

Kuduz - 4 yıl, 
1881-1885

Grip - 14 yıl,
 1931-1945

Kabakulak - 22 yıl, 
1945-1967

Rotavirüs - 26 yıl, 
1980-2006

Kızamıkçık -7 yıl, 
1962-1969

Japonensefaliti - 20 
yıl, 1934-1954

İnsan papilloma 
virüsü - 23 yıl, 1983-
2006

Çiçek hastalığı - 26 
yıl, 1770-1796

Boğmaca - 8 yıl,
1906-1914

Çocuk felci - 20 yıl, 
1935-1955

Hepatit A - 24 yıl,
 1967-1991

Sarıhumma - 27 yıl, 
1912-1939

Kızamık - 9 yıl, 
1954-1963

Tüberküloz - 21 yıl, 
1900-1921

Su çiçeği hastalığı - 
34 yıl, 1954-1988

Kolera - 30 yıl, 
1854-1884

Hepatit B - 38 yıl, 
1943-1981

Kene ile geçen  
ensefalit - 39 yıl, 
1937-1976

Difteri - 40 yıl, 
1883-1923

Tetanos - 40 yıl, 
1884-1924
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Tabloda yer alan listeye göre bir hasta-
lığa karşı ortalama aşı geliştirme süresi 
29,5 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 
bu ortalama süre yanıltıcı bir süredir. 
Virüslere karşı yapılan aşı çalışmaları baş-
ladığında, virüsler hakkındaki anlayışımız, 
teknolojimiz ve bilgimiz bugün ile kıyasla-
namayacak kadar azdı.

5. Dünya Genelinde Aşıya Karşı            
Bakış Açışı;

Dünya genelinde aşıya yönelik karşıtlık 
devam etmektedir. Aşı konusunda son 
dönemde kaleme alınan birçok maka-
lede, Amerika ve Avrupa başta olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde aşı kar-
şıtlığından bahsedilmektedir. Aşının red-
dedilmesi; aşı ile tedavi yöntemine ve 
aşı bileşenlerine duyulan şüpheden 
kaynaklanabildiği gibi aşı ile önlene-
bilir hastalıkların hafife alınması gibi 
düşünceler nedeniyle de ortaya 
çıkabiliyor. 

Örneğin; aşı karşıtlarının sıraladığı 
nedenlerin başında, bulaşıcı hastalık-
ların çoğunun ölümcül sonuç doğur-
madığı iddiası geliyor. Birçok aşı 
karşıtı insan, aşıyla önlenebilir has-
talıkları yaşamın doğal bir parçası 
olarak görüyor. Ancak uzmanlar, 
artan aşılama yöntemleri sayesinde 
hastalıkların görülme ve hastalık 
sebebiyle ölüm oranlarının toplumda 
unutulduğunu savunmaktadırlar.

Aşı karşıtlarının dile getirdiği bir 
diğer neden, aşıların faydalı olma-
dığına ilişkindir. Uzmanlar, aşılanma 
yöntemi benimsendiğinde aşı ile 
önlenebilir hastalıklarda görülen ciddi 
düşüş sebebiyle toplumların has-
talıklara karşı korunmasında aşının 
çok büyük bir önem arz ettiğini 
belirtmektedir. 

Aşılara ilişkin bir başka neden ise aşı 
üretim şirketleri ile ilgilidir. Birçok aşı 
karşıtları, söz konusu ilaç şirketlerinin 
maddi kazanç odaklı çalıştığını ve aşıların 
gerekli ve güvenli olduğu algısını yarattı-
ğını düşünüyor. Bu konuda Türk Tabipler 
Birliği (TTB) başta olmak üzere birçok 
sağlık uzmanı ise insanlığın müşterek 
değeri olarak kabul edilen aşının bu ve 
benzeri düşünceler nedeniyle kullanımının 
bırakılmaması gerektiğini belirtmektedir. 

6. Türkiye’de Aşı;

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından oluş-
turulan ve uygulanan çocukluk dönemine 
ilişkin aşı takvimi mevcuttur. 

Bu takvimde çocukların olması gereken 
aşılar ve uygun uygulama zamanları yer 
alıyor. Bu takvimde yer alan aşılar, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı aile sağlığı merkezlerinde 
ya da hastanelerde ücretsiz olarak yapılabil-
mektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de aşıya 
dair yasal bir düzenleme mevcut değil. Yani 
aşılama, zorunlu bir uygulama değildir. 

Aşı karşıtlığının yükselmesi salgın hastalık-
ların yaygınlaşmasına neden olmakta, çok 
daha fazla insanın ölümüne yol açmaktadır. 
Türkiye’de de aşı tartışması bir süredir gün-
demde yer almaktadır. Buna karşın uzman-
ların da aşıların uygulanması konusunda 

verdiği mücadele devam etmektedir.

7. Salgınlar Kapsamında İnsan 
Bedenine Müdahale, Vücut 
Bütünlüğüne Dokunulmazlık 
Durumu;

Salgınlara karşı üretilen aşı ve tedavi 
planlamasına karşı bu planlamalara 
uymanın ve aşı yaptırmanın zorunlu olup 
olmadığı konusunda ihtilaflar mevcuttur. 
Kamuoyuna yansıyan bir takım kararlar 
da mevcuttur. Bunlardan birkaçını belirt-
mekte fayda görüyoruz; 

• AYM Genel Kurulu, 11 Kasım 2015 
tarihli kararında, yasallık unsuru 
bulunmadan ebeveynin rızası 

olmaksızın sağlık tedbiri yolu ile çocuğa 
zorunlu aşı yapılmasının Anayasa’ya 
aykırı olduğuna vurgu yapmıştı. İhlal 
kararı verilmiş ve bu konuda yasal 
düzenleme yapılması gereğine işaret 
edilmişti. AYM’nin kararının yayımlan-
masına rağmen aradan geçen süreçte 

yeni bir aşı düzenlemesi yapılmadığını 
belirtelim.

• Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Mersin’de 
çocuklarına zorunlu aşı yapılmasına 
rıza göstermeyen ailenin itirazı üzerine 
karar aldı. Hukuk savaşına giren ailenin 
Adalet Bakanlığı’na “kanun yara-
rına bozma” başvurusu üzerine dosya 
Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, aşının Sağlık 
Bakanlığı’nca belirlenen “genişletilmiş 
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bağışıklık programı” uyarınca yapıl-
ması zorunlu aşılardan olduğuna 
dikkat çekerek, “çocuğun üstün 
yararı” olduğu için anne-baba rızası 
aranmayacağını kayda geçirdi. 
Yargıtay 5 Kasım 2015 tarihinde 
oybirliğiyle verdiği kararında, “Ana 
ve babanın aşı uygulamasına rıza 
göstermemeleri halinde, çocuğun 
üstün yararına açıkça aykırı olan 
bu durumda ana-babanın rızası 
aranmaz” dedi.

Birçok hukukçuya göre Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca zorunlu 
aşı uygulaması getirilmesinin mümkün 
olduğu belirtilmektedir. Prof. Dr. Ersan 
Şen’in konu ile ilgili değerlendirmesi 
şöyle: “Anayasa’nın ilgili hükümleri 
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ndaki 
düzenlemeler doğrultusunda, olası 
bir zorunlu aşı uygulamasının geti-
rilmesi halinde, Anayasa’ya aykırılı-
ğın oluşmayacağı ileri sürülebilir. Bu 
müdahalenin kanunilik şartını karşı-
laması zorunludur, ancak bu kanun-
ların şeklen var olması yeterli değil-
dir. Kanunla sınırlama ölçütü; sınır-
lamanın erişilebilirliğini, öngörüle-
bilirliğini ve kesinliğini ifade etmek-
tedir. Yeni düzenleme getirildiği 
takdirde; vatandaşlar, uygulana-
cak olan hukuk kurallarının varlığı 
ile içeriği hakkında yeterli bilgiye 
sahip olacaktır. Bu sebeple, zorunlu 
aşı uygulaması için kanuni düzen-
leme yapılmasının yerinde olacağı 
kanaatindeyiz.”  

8. Aşı Olanın ve Olmayanın Toplum 
Sağlığı Açısından Sorumluluğu;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafın-
dan yapılan açıklamada, ilk etapta 
aşı yaptırılmasının zorunlu olmaya-
cağı fakat aşı yaptıran kişinin HES 
koduna bu durumun işleneceği aynı 
zamanda e-Nabız sisteminde de görü-
leceği ifade edilmiştir. Bununla beraber 
birçok kurum ve kuruluş da aşı yapıl-
masını önemseyeceğini açıklamıştır. 

İşverenler, kendi bünyesinde çalışan-
ların aşı yaptırmaması durumunda 
bir yaptırım uygulayıp uygulamaya-
cağı konusunda açıklık beklemekte-
dir. 4857 sayılı İş Kanunu 25. madde-
sinin 1. fıkrasında sağlık sebepleri ile 

işverenin haklı 
fesih neden-
leri 
sayılmıştır.

Buna 
göre; işçinin 
tutulduğu has-
talığın tedavi edilemeye-
cek nitelikte olması ve işyerinde çalışma-
sında sakınca bulunmasının sağlık kuru-
lunca saptanması durumunda işveren söz-
leşmeyi haklı olarak feshedebilecektir. Bu 
kapsamda, Covid-19 olan işçinin hastalığı-
nın tedavi edilemeyecek durumda olması 
ve işyerinde çalışmasında sakınca bulun-
ması durumunda işverene haklı fesih 
imkânı verecektir. İşçi, tedavi olmayı kabul 
etmeyip, karantinaya uymaz ve aşı olmazsa, 
işyerinde çalışmasında bulaş tehlikesi 
sebebiyle sakıncalı bir hal oluşturacaktır. 
İşverenlerin bu sebep ile haklı fesih imkâ-
nını kullanabilmesi için bu konuda sağlık 
kurulu raporu aranacak şartlar arasındadır. 

Aşı ile alakalı İstanbul Tabipler Odası’nın 
yaptığı açıklama şu şekildedir; “Bulaşıcı 
hastalıklarla mücadelede, en etkili koruma 
yöntemi aşılamadır. Aşılama öncesi 
dönemde, ortalama yaşam süresi kısaydı. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarında 
ifade edildiği gibi; 1974 yılında başlatı-
lan Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile 
difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, çocuk 
felci ve tüberküloz aşılarının yaygın uygu-
lanması sonucu milyonlarca ölüm önlen-
miş, çiçek hastalığı gibi ağır seyirli bir has-
talık ortadan kaldırılmış ve çocuk felci gibi 
bulaşma riski yüksek olan bir hastalık dün-
yanın kısıtlı bölgelerine sınırlanmış hale 
gelmiştir.

Aşılama, diğer ifadesiyle bağışıklama hiz-
metleri, bulaşıcı hastalıkların denetim altına 
alınmasını, yok edilmesini (eradikasyonunu) 
sağlayan, böylece dünya genelinde yılda 
2-3 milyon ölümü önleyen, en etkili halk 
sağlığı girişimidir. Yaygın bir aşılama prog-
ramı ile herkese erişmek olasıdır. Aşılama 
ile yaşam biçimi değişikliğine gerek duyul-
madan bulaşıcı hastalıklara karşı etkili bir 
koruma sağlanabilir. Bağışıklama hizmet-
lerinde hedef gruplar net bir şekilde 
tanımlanmıştır. 
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Aşılama oranlarının yüzde 95’in üze-
rinde olması sonucu, o hastalık etkeni-
nin bulaşma riski belirgin olarak düşer. 
Aşılanan kişiler doğrudan hastalıktan 
korunurken, aşılanamayan yani has-
talığa karşı duyarlı durumdaki kişiler, 
hastalık etkeni ile karşılaşma oran-
ları düşeceği için dolaylı olarak koru-
nurlar. Bunun tersine aşılama oran-
ları yüzde 95’in altına inerse, duyarlı 
insan sayısı artar, etkenle karşılaşma 
olasılığı yükselir ve daha önce az 
görülen ya da hiç görülmeyen hastalık-
lar salgınlar yapmaya başlar. Bunun bir 
örneği 2005 yılında Avrupa’da görülen 
kızamık salgınıdır. Ülkemizde 2008-2011 
yılları arasında bildirilen kızamık vakası 
yokken, 2013 yılında 7.500 kızamık 
vakası bildirilmiş, bu sayı giderek artış 
göstermiştir...” 2

Tabipler Odası´nın yaptığı açıkla-
mayı destekler nitelikte bir açıklama 
ise Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa 
Torun’dan geldi. Mustafa Torun, top-
lumun yüzde 60-70’ine aşı yapılma-
dan salgında kırılma olmayacağını 
beyan etmiştir. Diğer yandan Prof. 
Dr. Mehmet Ceyhan ise; “Türkiye’de 
aşı zorunlu değil. Ancak halkta aşıya 
karşı bir güven vardı. Ama son yıllarda 
aşı karşıtı konuşan kişiler çıktı ortaya. 
Konuşanların hiçbiri uzman değil. 
Neden konuştuklarını biliyoruz. Şöhret 
olmak için konuşuyorlar. Aykırı bir şey 
söyleyince toplumda dikkat çekmek 
istiyorlar. Hiçbir aşı yüzde 100 koruma 
sağlamaz. Ancak, bütün toplumu aşı-
larsanız, o zaman yüzde 100 koruma 
oranına ulaşırsınız” ifadelerini de 
kullandı.

Aşı karşıtı teorileri nedeniyle her yıl 
3 milyon insan hayatını kaybetmekte-
dir. Aşı kusursuz bir yöntem değildir 
ve nadiren de olsa yan etkileri ortaya 

çıkabilmektedir. Fakat aşıların risk-
leri, korudukları hastalıkların riskinden 
kat kat düşüktür. Aşılanma konusunda 
yapılan sayısız risk/zarar analizlerinde, 
aşı olmanın faydalarının, aşılardan uzak 
durmaya neden olan potansiyel yan 
etkilerin olası zararlarına kıyasla çok 
ama çok daha üstün olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Aşı olmama nedeniyle yaka-
lanılması mümkün hastalıkların ölüm-
cüllük oranı, aşıların aşırı küçük bir 
olasılıkla, nadiren olan yan etkilerinin 
potansiyel sonuçları yanında çok daha 
tehlikelidir. Yani aşı olmayıp da bu has-
talıklara yakalanmak, aşılardan doğabi-
lecek nadir yan etkilerden daha tehli-
keli bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Bu açıklamalardan yola çıkarak aşı 
olmamayı tercih edenler evlerinden 
çıkmamalı ve toplumla hiçbir şekilde 
fiziksel etkileşime geçmemelidir. Aşı 
olmamayı tercih ediyorsanız toplum 
sağlığını dikkate almak zorundasınız ve 
dış dünyayla tüm ilişkinizi kesmelisiniz. 
Aşı olmayı tercih etmek hem toplumu 
korumanızı sağlar, hem de aşısız ve 
savunmasız olan vücudunuza hastalığın 
bulaşmasına önemli ölçüde engel olur. 
Böylece tüm insanlık kazanır. 

Aşı olmak sadece bireysel bir korunma 
sağlamaz; aynı zamanda “sürüyü”, yani 
toplum sağlığını korumuş olursunuz. 
Bunun tersi de geçerlidir; çeşitli önyar-
gılar ve hatalı bilgilendirmeler nede-
niyle kendilerini aşılamayanlar sadece 
kendilerini değil, sizleri de bizzat 
tehdit etmiş olmaktadır. Bu nedenle 
aşı karşıtlığı gibi bilimsel geçerliliği 
olmayan akımların önü kesilmeli, payla-
şılan hatalı bilgiler önlenmelidir. 
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HAYATIN “CAN DAMARI”

ENERJİ
Enerjinin en temel tanımı 
sizce nedir ? 

Enerji; sanayi ve teknoloji 
çağında hayatın can damarı-
dır. Bugün kullandığımız cep 
telefonundan , gönderdiği-
miz e-maile , kullandığımız 
araçtan, suyun evlerimize 
ulaşmasına kadar herşeyi 
sağlayan enerjidir. Dolayısı 
ile modern insan için enerji 
olmazsa olmazdır. Bu se-
beple de bütün savaşların 
sebebi, bütün husumetle-
rin kaynağı ve hatta ortak 
faydadan dolayı bazı barış 
anlaşmalarında da katalizör-
dür.

Ülkemizin enerji verimliliği politikasından 
bahseder misiniz ?  Özellikle üretici firma-
lar,  üretici tesisleri için Kanunen zorunlu 
tutuluyor. Bu kanuni çizgiler nelerdir? 
Dünya’da gelişmiş ülkeler enerji verimliliği ile 
ilgili çalışmalarını uzun yıllar önce başlatmıştır. 
Türkiye 1995 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çı-
karmak için bir çalışma yapmış fakat o zamanki 
konjonktür ve politik süreçlerden dolayı bu ira-
de oluşamamıştır. Aradan yıllar geçtikten son-
ra Türkiye 2 Mayıs 2007’de 5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu´nu TBMM’de yasalaştırmıştır. 
Bu sebeple Enerji Verimliliği Kanunu bir dönüm 
noktasıdır. Bu kanunla birlikte ve daha sonra 
yönetmeliklerle bir çok düzenleme yapılmıştır. 
Devlet kanun koyucu olarak piyasaları regüle 
etmek için düzenlemeler yapmış ve bir çok 
kural getirmiştir. 

Bunların bazılarını başlık-
lar halinde verirsek;
Enerji verimliliği faaliyet-
lerini yürütmek amacı ile 
Enerji Verimlilik Danış-
manlık ( EVD ) firmaları-
nın kurulmasını sağlamış 
ve bir çok düzenlemede 
bu kuruluşları yetkilen-
dirmiştir.
EVD’ler sağlanan des-
tek , hibe ve teşviklerde 
personel ve ekipman 
olarak yetkilendirilmiş 
firma sıfatıyla destek 
sağlamaktadır.

Yılda 1000 TEP  üstü 
(TEP=Ton Eşdeğer Petrol) 

enerji tüketen endüstriyel tesisler ve 500 
TEP üstü ticari ve hizmet binalarına Enerji 
Yöneticisi sertifikasına sahip personel bu-
lundurma şartı getirilmiştir.( 1 TEP= 11.637 
kW) 1000 TEP/Yıl üstü firmalara 4 yılda 
bir , 500 TEP/Yıl üstü ticari ve hizmet 
binalarına 7 yılda bir  enerji etüdü yapma 
zorunluluğu getirmiştir. 1000 TEP üstü 
firmaların ISO 50001 Enerji Yönetim Kalite 
Sistemi´ne geçmesi zorunlu tutulmuştur. 
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 
ve Ulaşımda Enerji Verimliliği´nin Artırılma-
sına Dair Yönetmelik 2008 yılında yayın-
lanmıştır. Türkiye İklim Değişikliği Strateji 
Belgesi 2010, Enerji Kaynaklarından ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırıl-
masına Dair Yönetmelik 2011, Enerji Verim-
liliği Strateji Belgesi 2012, Onuncu Kalkın-
ma Planı ( Enerji verimliliğinin geliştirilmesi 
programı) 2013, Milli Enerji ve Maden 

VAT Enerji Genel Müdürü
Altuğ Karataş söyleşisi
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Politikası 2017, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı 2017, Enerji Verimliliği Denetim Yönet-
meliği 2018, Binalarda Enerji Performans 
Yönetmeliği 2020  yılında yayınlanmıştır.

Yayımlanan belgelere istinaden yepyeni 
ekonomik modeller gelmiştir. Örneğin kamu 
binalarının enerji verimliliği projelerini ha-
yata geçirmek için tasarrufundan yatırımını 
ödeyecek ve devletin cebinden tek kuruş 
çıkmadan ekonomik bir model oluşturacak 
yatırım modeli, Bina Enerji Performans Yö-
netmeliği ile hayata geçmiştir.

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 
doğru orantılı terimler midir?

Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının 
konfor şartlarını, üretim/hizmet kalitesini, 
işletme karlılığını azaltmadan, ekonomik kal-
kınmayı ve sosyal refahı engellemeden en 
aza indirilmesidir

Enerji verimliliği sonucunda enerji tasarrufu 
oluşur ancak iki ampulden birini söndürmek 
enerji verimliliği değil enerji tasarrufudur.

Ülkemizde zorunlu tutulan uygula-
maların yanında teşviklerin de olduğu 
bilinmektedir. Söz konusu enerji yatırım 
ve teşvikleri hakkında neler söylemek 
istersiniz?
      

Enerji Verimliliği Kanunu ile  birçok teşvik 
ve hibe modeli de geliştirilmiştir. Bunları 
başlıklar halinde sıralarsak, endüstriyel te-
sislere verilen ;Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) 
desteği Gönüllü Anlaşmalar ve 5.Bölge 
yatırım teşvikidir.
VAP ile endüstriyel tesislerin enerji verim-
liliği yatırımları için 5.000.000 TL ye kadar 
yapacakları yatırıma %30 hibe desteği ve-
rilmektedir ve aynı anda 5 proje yapılması 
mümkündür. Ayrıca gönüllü anlaşmalar ile 
endüstriyel tesis 40 ay içinde enerji yo-
ğunluğunu %10 düşürebilirse 1.000.000 TL 
‘ye kadar hibe destek alabilmektedir. Yine 
Büyükşehirlerin ortasında bile olan endüst-
riyel tesisler enerji verimliliği projeleri ile 
%15 enerji verimliliği sağlarlarsa 5. bölge 
yatırım teşvikinden istifade etme hakkına 
sahip olabilirler.
Destek ve teşvikler dışında enerji verimlili-
ği projelerinin kendileri de başlı başına bir 
ekonomik model ve yatırım aracıdır. Ülke-
mizde yapılan birçok enerji etüdü netice-
sinden enerji verimliliği projelerinin yatırım 
geri dönüş süreleri 6 ay ile 5 yıl arasında 
değişmekte ,ortalama olarak ise proje 1,5 - 
2 yılda yatırımını geri ödemektedir. 
Bu sebeple enerji verimliliği en iyi yatırım 
aracıdır. Bu kadar kısa sürede böyle kazanç 
sağlayan başka bir yatırım aracı yoktur.
Teşvik ve destek dışında özel sektör ve 
finans kuruluşları ile gelişen enerji hizmet 
firmalarının sunduğu Enerji Performans 
Sözleşmeleri (EPS) modeli ile birçok firma 
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yatırım bütçesi ayırmadan 
enerji verimliliği projelerini 
hayata geçirebilir. Enerji hizmet 
firmaları projeleri uygular, yatırım 
bedelini ise müşteri ile performans 
sözleşmesi yaparak her ay tasarrufundan 
tahsil eder. Mesela biz VATENERJİ olarak 
endüstriyel tesisler ve ticari binalarda bir 
çok projeyi bu şekilde fonlayarak müşteri-
lerimizin cebinden yatırım bütçesi çıkarma-
dan projeleri anahtar teslimi hayata geçir-
mekteyiz. Önümüzdeki dönemde bu model 
Türkiye için önemli bir ekonomik kalkınma 
sistemi haline gelecektir.

Pandemi süreciyle hayatımızda 
sıkça yer eden uzaktan çalışma , 
uzaktan eğitim gibi kavramların 
sosyal ve iş yaşantımızda sağladığı 
tasarruf veya verimlilik hakkında 
değerlendirmeniz  nedir?
 
Pandemi dönemi dünyada herşeyi değiş-
tirmiştir. Dolayısı ile enerji kullanım alış-
kanlıkları da değişmiştir. Kısıtlamalar ile 
ofislerden çok evlerde zaman geçmeye 
başlanmış, ofislerde enerji tüketimi azalmış 

evlerde artmıştır. Yolculuk 
ve transportun azalması da 
enerji tüketimini etkilemiş-

tir. Dünya enerji ajansı veri-
lerine göre petrol kullanımında 

da ciddi düşüşler olmuş ve petrol 
yatırımları tarihi seviyelerde düşmüştür 
. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
enerji sektörünün kralı olma yolunda iler-
lemektedir. Yenilenebilir enerji yatırımları 
artmış ve temiz enerji kullanımında sıçra-
ma olmuş, karbon emisyonları azalmıştır. 
Tabi ki bunda küresel üretimin azalması 
da etkilidir. 
Türkiye açısından bakarsak evlerde kulla-
nılan enerjinin %50’si ısıtma ve soğutma 
amaçlıdır. Yalıtım eksikliğinden dolayı bu 
enerjinin yarısı boşa gitmektedir. Sadece 
yalıtım ile sağlanabilecek tasarruf yılda 
7 milyar USD’yi geçmektedir. Sanayide 
enerji verimliliği ile potansiyel ulusal enerji 
verimliliği eylem planına göre %15 ten 
fazladır ve bu rakam yılda 5 milyar USD 
tasarruf demektir. 

Görülmektedir ki enerji verimliliği yepyeni 
bir yerli ve milli enerji kaynağıdır.
Pandemi ile yeni yaşam stili enerjide 
azalma sağlasa da enerji verimliliği, evler-

Enerji 
verimliliği için 
yarın çok geç, 

bugün harekete 
geç.
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den, sanayiye, ulaşımdan , tarıma kadar 
hayata geçirilerek yılda 15 milyar USD’nin 
ülkemizde kalması sağlanabilir. Bu sebeple 
enerji verimliliği için yarın çok geç, bugün 
harekete geç.

Türkiye’nin doğalgaz rezerv 
keşfinin etkilerini 2021’in ilk 
çeyreğinde görebilecek miyiz?
 
Türkiye için 2020 bugüne kadar bulunan 
en büyük doğalgaz rezervi ( 420 milyar 
metreküp) açısından altın yıldır. Bu rezerv 
bölgedeki bazı dengeleri değiştirecek, 
Türkiye’nin enerji politikalarını uygulama-
sında elinde büyük bir güç olacaktır. An-
cak gaz rezervinin çıkarılması için hedef 
2023 ‘tür. Gaz kaynağının açıklanması ile 
bazı do-
ğalgaz 
anlaş-
maların-
da Tür-
kiye’nin 
daha ucuz gaz bulmak için eli güçlenmiş-
tir. Ayrıca Doğu Akdeniz de göz ardı edil-
memelidir. Burada bulunacak bir rezerv 
benim fikrimce masada tüm paydaşları 
mutlu edecek seviyede olursa Kıbrıs´ta 
yepyeni bir barışa da sebep olabilir. Bu 
kaynak Türkiye’yi dünya enerji piyasasın-
da yeni bir oyuncu yapabilir. Bu sebeple 
Karadeniz ve Doğu Akdeniz´deki enerji 
çalışmaları çocuklarımızın ve ülkemizin 
geleceği açısından son derece önemli bir 
milli bağımsızlık hareketidir. Tekrar dün-
yanın en güçlü devletleri arasına ülkemizi 
sokacak stratejik bir hamledir. Bu sebeple 
bu çalışmalara milli olan herkes istisnasız 
destek sağlamalıdır. Bu süreç şu aşamada 
Lozan´daki Musul ve BM ile 1926´da yü-
rütülen Musul ve Kerkük meselesi kadar 
önemlidir.
Türkiye gibi sanayi devleri arasına giren 
bir ülkede enerji arz güvenliği haya-
ti önem taşımaktadır. Başta belirttiğimiz 
gibi; enerji sanayinin kan damarıdır. Enerji, 
olmadan üretim olamaz . Atatürk’ün “Her 
fabrika bir kaledir” sözünden yola çıkarak 

Türkiye karasularında bulunan her kayna-
ğın enerjide arz güvenliğine bağlı olduğu 
söylenebilir. Diğer taraftan yenilenebilir 
enerji, nükleer enerji ve enerji verimliliği 
çalışmaları Türkiye için stratejik ve hayati-
dir. Enerji, tüm siyasi hesapların üstünde 
milli meseledir.

Enerji kaynağı olarak doğalgaz 
Türkiye için ne kadar önemlidir ?

Konuyu sadece doğalgaz olarak değer-
lendirmemek gerekir. Türkiye için enerji 
kaynağı olarak öncelik milli enerji kaynak-
larıdır. Yani yerli kömür , yerli doğalgaz , 
yerli yenilenebilir kaynaklar (güneş, rüz-
gar, jeotermal vb ) ve enerji verimliliği 
öncelikli enerji kaynakları 

olarak 
hayata 
geçiril-
meli, dışa 
bağımlılık 

azaltılmalıdır. Ayrıca enerji 
arz güvenliği açısından nükleer enerji ise 
olmazsa olmazdır. 

Tüm yerli ve milli kaynaklar haricinde yerli 
maden politikası da aynı önemdedir. Yerli 
maden kaynaklarının bir an önce çıkarıl-
ması ve işlenmesi de doğalgaz ve diğer 
kaynaklar kadar önemlidir.
21. yüzyıl enerjiyi doğru üreten , doğru 
kullanan ve bunları sürdürülebilir politika-
lar ile sunan ülkelerin yüzyılı olacaktır.
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SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI 
VE KİŞİLİK HAKLARIMIZ

Teknolojinin ilerlemesi ve modern 
hayatın gelişmesi ile neredeyse 
herkes akıllı telefon kullanmaya 
başladı. Akıllı telefon kameraları-
nın günden güne gelişmesiyle de 
cep telefonlarımız aynı zamanda 
bir fotoğraf makinası haline geldi. 
İnsanların kendi fotoğraflarını veya 
gittiği yerlerden çektiği fotoğraf-
ları sosyal medyada paylaşması artık 
hayatın bir parçası 
oldu. 

Sokak fotoğ-
rafçılığı adı 
verilen bu 
durum sadece 
toplu etkinlik-
lerin yapıldığı 
yerlerde değil, 
günlük yaşamın 
sunduğu her 
yerde hızla 
devam etmek-
tedir. Sosyal 
medyada anlık 
hayatımızdan 
paylaşım yapar-
ken aynı zamanda 
diğer birey-
lerin haklarını 
ihlal etmemiz an 
meselesi.

Teknolojinin gelişmesi, kolay ulaşı-
labilir olmasıyla bireyin kişilik hak-
larına saldırı çoğalmıştır. Bir şekilde 
sosyal medya paylaşımı yapan kişiler 
kasıtları olmadan dahi bireylerin 
kişilik haklarına müdahale edebil-
mektedir. Günlük yaşamımızda her 

an karşılaşabileceğimiz bu durumla 
ilgili farkındalığımızın artması önemli-
dir. Bu yazımızda izni olmadan başka 
birisi tarafından fotoğrafı çekilen kişinin 
haklarını hem özel hukuk hem de ceza 
hukuku boyutuyla inceleyeceğiz.

Özel hukuk kısmını Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu kapsamında incelemek 

mümkündür. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nda 
kişisel veri; “kimliği belirli 
veya belirlenebilir bir 
gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgi” olarak tanımlan-
mıştır. Kişisel verilerin neler 
olduğu tek tek sayılmadı-
ğından her somut olayın 
içeriğine göre neyin kişisel 
veri olduğunu belirlemek 
mümkündür. Buradan yola 
çıkarak fotoğrafın kişisel 
veri olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 

Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu resmi web site-
sinde yaptığı yayınlarla 
açıkça izni olmayan kişi-
lerin fotoğraflarını çekme 
ve paylaşma eyleminin 
Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu’na aykırı olduğunu ve ihlal 
edenlerin yaptırımla karşılaşacağını 
birçok kez belirtmiştir. Örneğin, katıldı-
ğınız bir toplu etkinlikle görüntü kaydı 
yapılacaksa önce herkesin açıkça rıza-
sının alınması gerekir. Kişisel verini-
zin onayınız olmadan kaydedilmesi, 
yayınlanması benzeri durumlarda bu 
ihlali yapanlar aleyhine Kişisel Verileri 

MAKALE

Av. Merve Turnaoğlu
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Koruma Kurulu’na baş-
vurmak mümkün.

Burada dikkat edilmesi 
gereken husus, Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu 
ile özel hukuk tüzel kişi-
leri hakkında düzenlemele-
rin yapılmasıdır. Gerçek kişiler ve 
kamu tüzel kişileri bu Kanun kapsamı 
dışındadır. Hal böyle olunca fotoğ-
rafı izinsiz çeken kişinin gerçek kişi 
olması durumunda bu Kanun kapsa-
mında ilerlemek mümkün değildir.

Bireyin kişisel verilerinin korunması 
Anayasal düzeyde teminat altına 
alınmış ve özel hayatın gizliliği adı 
altında düzenlenen Anayasa’nın 20. 
Maddesine 2010 yılında “Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korun-
masını isteme hakkına sahiptir. Bu 
hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel 
veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilme-
sini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kul-
lanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
Kişisel veriler, ancak kanunda öngö-
rülen hallerde veya kişinin açık rıza-
sıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir” 
kısmı eklenmiştir. 

Kişinin rızası olmadan fotoğ-
rafını izinsiz çeken, kaydeden, 

kullanan, yayan kişiye uygula-
nan en ağır yaptırımlar Türk Ceza 

Kanunu kapsamındadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 134-140 arası 
maddelerinde özel hayatın gizlili-
ğine karşı işlenen suçlar düzenlenmiş-
tir. Türk Ceza Kanunu’nun 134 mad-
desinde; “Kişilerin özel hayatının giz-
liliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda 
alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, 
verilecek ceza bir kat artırılır” düzen-
lemesiyle, Anayasa ile teminat altına 
alınan özel hayatının gizliliğini ihlal eden 
kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapse 
mahkûm olacağına hükmedilmiştir. 
Ayrıca elde edilen görüntü ve sesleri 
ifşa eden kimse hakkında ise iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi ile 
kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu 
işleyen kişinin bir yıldan üç yıla kadar, 

Hukuka 
aykırı olarak kişi-

sel verileri kaydeden 
kimseye

 bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası 

verilir.
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TCK 136. maddesi ile veri-
leri hukuka aykırı olarak 
verme veya ele geçirme 
suçunu işleyen kişinin 
iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezasına hükmolu-
nacağı düzenlenmiştir. 

TCK 137. maddesi ile bu suç-
ların nitelikli hali düzenlenerek, 
kamu görevlisi tarafından ve görevin 
verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle 
veya belli bir meslek ve sanatın sağ-
ladığı kolaylıktan yararlanmak sure-
tiyle işlenmesi halinde cezanın 
yarı oranda arttırılacağı hususu 
belirlenmiştir.

TCK 138. maddesi ile Kanunların 
belirlediği süreler geçmesine rağmen 
verileri sistem içinde yok etmekle 
yükümlü olanlara görevlerini yerine 
getirmediklerinde bir yıldan iki yıla 
kadar hapis cezası verilecektir. 

Konuyla alakalı bir başka görüş ise 
kamusal alanda çekilen fotoğraf-
lar için izin alma zorunluluğunun 
olmadığıdır. Şöyle ki; eğer kamusal 
bir alanda beğendiğiniz bir man-
zaranın fotoğrafını çekiyorsanız ve 
manzara ile sizin aranıza fotoğrafa 
dahil olabilecek insanlar girdiyse bu 
noktada kadraja giren kişilerden izin 
alma zorunluluğu yoktur. Ancak söz 
konusu fotoğrafı stok fotoğraf sitele-
rinde satmak gibi ticari amaçlarla kul-
lanmak niyetindeyseniz bu durumda 
fotoğrafı dahil olan kişilerin açık rıza-
sına gerek duyulur. Unutulmaması 
gereken bir diğer nokta ise fotoğra-
fın süjesi olan kişinin söz konusu rıza-
sını istediği zaman geri çekme hak-
kının bulunmasıdır, böyle bir durum 

oluştuğunda fotoğrafı çekilen kişinin hak-
larına saygı duyulmalıdır. 

Sokak fotoğrafçılığı alanındaki uzman-
lar fotoğrafı çekmeden önce rıza iste-
menin fotoğrafın doğallığını zedeleye-
ceği konusunda itirazlarını dile getirmiş 
olsalar dahi kanuna ve vicdana uygun 

olanı fotoğraf çekilmeden önce kişinin 
veya kişilerin rızasının alınması-

dır. Ancak fotoğraf sanatı anı 
yakalamak üzerine kurulu bir 
sanat olduğundan dolayı ve 
geçen bir an tekrar yaratı-
lamayacağı için söz konusu 
itirazlara hak vermek müm-
kündür. Böyle bir 
durum karşı-

sında 
yapıl-

ması gereken 
fotoğraf çekil-
diği anda söz konusu 
kişiye fotoğrafı çekme 
amacı açıklanarak rızasının 
istenmesidir. Eğer fotoğrafın 
öznesi olan kişi rıza göstermek 
istemez ve fotoğrafın silinmesini 
talep ederse fotoğrafçı fotoğrafı 
silmelidir. 

Kişisel verilerin korunması 
konusundaki hassasiyetin 
ziyadesiyle hassas olduğu 
bu dönemde hem kendi 
haklarımızı korumak hem 
de toplum içinde bir-
likte yaşadığımız birey-
lere karşı sınırlarımızı 
bilmek için bu düzen-
lemeler hakkında 
bilgi sahibi olmalıyız. 
Bireysel özgürlükleri-
mizi kullanırken baş-
kalarının özgürlük-
lerine ve haklarına 
da saygı duymak 
zorundayız.

Eğer fotoğrafın öznesi olan kişi 

rıza göstermek istemez ve 

fotoğrafın silinmesini talep ederse 

fotoğrafçı fotoğrafı silmelidir. 

YAPAY ZEKÂNIN 
HUKUKİ KONUMU

Kişisel verileri, 
hukuka aykırı olarak 

bir başkasına veren, ya-
yan veya ele geçiren kişi, 
iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası ile ceza-

landırılır.
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YAPAY ZEKÂNIN 
HUKUKİ KONUMU

Müthiş bir hızla ilerleyen teknolojinin ürünü 
olan yapay zekâlar gündemde kendine yeni 
yer edinmeye başlamış görünse dahi “yapay 
zekâ” kavramının 50 yılı aşkın bir geçmişi var. 
Yapay zekâ kavramı ilk olarak John McCarthy 
tarafından 1956 yılında kullanılmıştır. Aradan 
geçen 50 yılı aşkın sürede yapay zekânın tanı-
mında ve bulunduğu konumda büyük değişik-
likler olmuştur. 

Yapay zekâ denildiğinde aklımıza bilim kurgu 
filmlerine konu süper yetenekli robotla-
rın gelmesi normal bir durum olmakla bir-
likte aslında yapay zekâ bundan daha çok 
hayatımızın içindedir. İnsansız hava araçların-
dan telefonlarımıza verdiğimiz sesli komut-
larla çalışan ve hatta bize cevap veren günlük 
yaşamımızla iç içe olan sesli asistanlara kadar 
yapay zekâ hayatımızın ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir. 

Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe yapay 
zekâların yetkinlikleri de günden güne art-
maktadır bu da beraberinde yapay zekâ hak-
kında ciddi tartışmaları getirmektedir. Öyle ki, 
yapay zekâya cezai ehliyet verilip verileme-
yeceği bugünün en çok tartışılan konuların-
dan birisi haline gelmiştir. Zira yapay zekâla-
rın yararlarının yanı sıra zararlara da sebebiyet 
verebileceği ciddi endişelere yol açmaktadır. 
Oluşabilecek zarar sonucunda uygulanması 
gereken yaptırımların kime karşı uygulanacağı 
ise merak konusu olmaktadır. 

Yapay zekânın getirebileceği zararları örnek-
lendirecek olursak sağlık alanında işlem yapan 
bir yapay zekânın koyacağı yanlış teşhis ve 

Zekâ insanda doğuştan var olan düşünme, akıl 
yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, 

yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin 
tümü anlamına gelir. Yapay zekâ ise son zaman-

lara kadar sadece insana ait olan bu yetenekleri 
öğrenip kullanabilen otonom varlıkları tanımlar. 

Ayşegül Sivri

uygulayacağı yanlış tedavi sonrasında 
hayatını kaybeden bir hastadan ya 
da savunma sanayisinde çalışan bir 
yapay zekânın vurulacak noktayı yanlış 
belirlemesi sonucu ortaya çıkabile-
cek büyük bir yıkımdan ve bu yıkımın 
sorumlusunun kim olacağından bahse-
debiliriz. Benzer şekilde sayısız örnek 
getirilebilir ancak asıl sorun bu durum-
ların sonucunda zarardan sorumlunun 
yapay zekânın üreticisinin mi, yapay 
zekâyı satın alanın mı yoksa yapay 
zekânın kendisinin mi olacağıdır. 

Otonom karar verme yeteneğine 
sahip bir varlık olan yapay zekânın 
sebep olduğu bir zarardan üreticisinin 
veyahut yapay zekâyı satın alan kişinin 
sorumlu tutulması adalet duygusuna 
ters bir durum oluşturur. Buradan 
da anlaşılabileceği gibi insan elinin 
değdiği her alanda olduğu gibi yapay 
zekâ alanında da hukuki düzenleme-
lere ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. 

Yapay zekânın sorumluluk almasın-
dan bahsedebilmek için yapay zekânın 
bir kişiliği olması gerekmektedir. Türk 
Medeni Kanunu’nda kişilik kavramı 



K Ü R E S E L  H U K U K  D E R G İ S İ

1 8

gerçek ve tüzel kişilik olmak üzere 
ikiye ayrılır. Kişilik kavramı kanunda 
hak ehliyetine sahip varlıklar olarak 
tanımlanmıştır. Bu da insana özgü bir 
durum olan kişilerin hak sahibi olabil-
mesi ve borç altına girebilmesi anla-
mına gelir. İnsanlar dışında kişilik kav-
ramının süjesi olan diğer varlıklar 
Türk Medeni Kanunu, ikinci kısımda 
Tüzel Kişilik başlığı altında dört 
maddede düzenlenmiştir. Yukarıdan 
da anlaşılacağı üzere yapay zekâ 
bu iki kategoriye de dahil değildir 
bunun sonucu olarak yapay zekânın 
hak sahibi olup borç altına girebil-
mesi için yeni bir kişilik kavramı geti-
rilmelidir düşüncesi doğmuştur.

Bu konuda atılmış en somut adım ise 
Avrupa Parlamentosu’ndan gelmiş-
tir. Avrupa Parlamentosu 27 Ocak 
2017 tarihinde yayınladığı Robotikler 
Hakkında Medeni Hukuk Kuralları 
Tavsiye Raporu’nda yapay zekâlar 
hakkında “elektronik kişilik” kavra-
mından bahsetmiştir. Söz konusu 
rapor yapay zekâya özgü üçüncü 
bir kişilik tipini dile getiren ilk resmi 
belgedir. Komisyon ilgili raporda 

yapay zekâya sahip robotların özerkli-
ğini “dış kontrol veya etkiden bağım-
sız olarak karar alma ve dış dünyaya 
uygulama yeteneği” olarak tanımlamış-
tır. Yapay zekânın özerk kararlar ala-
bildiği durumlarda geleneksel hukuk 
kurallarının yetersiz kalacağını bu 
sebepten ötürü de robotlara özel bir 
kişilik kavramı yaratılması gerektiğini 
savunmuştur. 

Bu düşüncenin amacı yukarıda da 
bahsi geçen yapay zekâdan kaynak-
lanabilecek zararlardan kimin sorumlu 
olacağı karmaşasına bir nebze de 
olsun çözüm getirebilmektir. Böylelikle 
yapay zekâlar da tıpkı insanlar gibi 
cezai ehliyete sahip olup davalarda 
davacı veya davalı konumunda buluna-
bileceklerdir. Raporda ek olarak yapay 
zekâlardan kaynaklanan sorunlarda 
zararın giderilmesi için yapay zekâ-
lara ait varlık fonlarından yararlanılması 
gerektiğini öne sürmüştür. 

Avrupa Parlamentosu ayrıca 20 Ekim 
2020’de Yapay Zekâ alanında etik, 
hukuki sorumluluk ve fikri mülkiyet 
haklarını konu alan üç farklı raporu 
da kabul etti. Yapay zekânın etik 

Yapay zekânın sorumluluk 

almasından bahsedebilmek 

için yapay zekânın bir kişiliği 

olması gerekmektedir. 



2 0 2 1

1 9

çerçevesine değinen ilk raporda şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik ilkeleri öne çıktı. Kuşkusuz 
raporun hesap verebilirliğine yaptığı vurgu 
dikkat çekiciydi. Rapor ayrıca yapay zekâların 
etik çerçevenin dışına çıkmaları durumunda 
otonom özelliklerinin devre dışı bırakılıp tekrar 
insan kontrolüne geçmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Iban Garcia del Blanco tarafından hazır-
lanan rapor lehine aldığı 559 oyla kabul edildi. 

Yapay zekânın hukuki sorumluluğuna dikkat 
çeken bir diğer rapor ise Alex Voss tarafından 
hazırlandı. Raporda yapay zekânın meydana 
getirebileceği herhangi bir hasardan yapay 
zekânın kullanıcısının sorumlu olduğu tartışıldı. 
Rapora göre kurallar yaşama, sağlığa, fiziksel 
bütünlüğe ya da mala zarar veren fiziksel ya 
da sanal yapay zekâ aktivitelerine karşı uygu-
lanmalıdır. Bu rapor ise 626 lehte oyla kabul 
edildi. Bu raporlardan da görüldüğü üzere 
yapay zekâdan kaynaklanan tartışmaların önü-
müzdeki dönemlerde de süreceği aşikâr. 

Yapay zekâya hukuki sorumluluk yüklenmesi 
gerekliliğini göz önünde bulundurarak kişilik 
statüsü verilmesine karşı çıkan görüşler de 
vardır. Bu görüşlerden en göze çarpanı yapay 
zekânın köle olarak hukuk sistemlerinde yer 
alması gerektiğini savunan görüştür. Kölelik 
görüşünü savunanların temel dayanağı yapay 
zekânın basit bir eşya olarak değerlendirilme-
mesi gerektiği ancak kişilik statüsüne de yük-
seltilmesinin de gereksiz olduğudur. Buradan 
yola çıkarak yapay zekânın insan üretimi 
olduğu ve insanın ürettiği eşyalar üzerinde 
mülkiyet hakkı olduğundan dolayı insanın 
yapay zekâya sahip olduğu kabul görmüştür. 

Hukuki literatürden çıkarılması için çok büyük 
mücadeleler ve hatta savaşlar verilen kölelik 
kavramını yapay zekâ özelinde olsa dahi 
tekrar gündeme getirmek ilkel bir yakla-
şımdır ve sırf yapay zekânın eşya statüsünü 
korumak adına böyle bir adım atılması ileriye 

ve gelişmeye yönelik atılan adımların 
önünde büyük bir engeldir. 

Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, 
yapay zekâ kavramı hayatımızda git-
tikçe daha da büyük bir yer kaplamak-
tadır. Yapay zekânın sağladığı yararlar 
insan hayatını kolaylaştırma konusunda 
yeni bir çağ açıyor olsa dahi bundan 
kaynaklanabilme ihtimali olan zararlar 
da göz ardı edilmemelidir. Zira otonom 
bir varlık olan yapay zekânın gelişimini 
göz ardı etmek ileride ondan kaynak-
lanabilecek problemlere karşı hazırlık-
sız yakalanmak anlamına gelir. 

Türk Hukuku´na bakacak olursak 
yapay zekâdan kaynaklanan sorumlu-
luk üzerine henüz uygulamaya yönelik 
bir çalışma yapılmadığı görülmektedir. 
Hukukçular hali hazırdaki sistemi yapay 
zekâya uyarlamaya çalışmaktadırlar. 
Ancak asıl nokta yapay zekânın bir 
kişiliği olup olmaması noktasıdır zira 
yapay zekâ eşya statüsünde kalmaya 
devam ettikçe şahsi bir sorumluluktan 
bahsetmek mümkün değildir. Hâlbuki 
yapay zekânın bir eşyadan oldukça 
farklı olduğu da açıktır. Bunun sonucu 
olarak gelecekte karşımıza çıkabile-
cek yapay zekâ kaynaklı hukuki ihti-
laflara karşı kayıtsız kalınmaması açı-
sından Avrupa Birliği’nin yaklaşımı 
büyük önem arz etmektedir. Yapay 
zekâ alanındaki küresel gelişmeleri göz 
önünde bulundurarak Türk Hukuku´nda 
da benzer adımlar atılması ve dahi 
yapay zekâya özgü, sui generis, bir 
kişilik kavramı getirilmesi gerekliliği 
yadsınamaz bir gerçektir.  
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TÜRK HUKUKU’NDA 
NAFAKA DÜZENLEMESİ

Nafaka, bir hukuk terimi 
olarak, birinin geçindirmekle 
yükümlü bulunduğu kimselere 
mahkeme kararı ile bağlanan 
aylık olarak tanımlanmıştır.

Hukuk sistemimizde ağırlıklı olarak 
Türk Medeni Kanunu’nda düzen-
lenmiş olan nafaka ayrıca 6284 
Sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’da da düzenlenmiştir. 

Medeni Kanunumuza göre nafaka, 
bakım ve yardım nafakası olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Bakım nafakası; 
evlenme, boşanma ve ayrılık gibi 
durumlarda nafaka yükümlülükle-
rini içermekte olup, tedbir, yoksulluk 
ve iştirak nafakası olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Yardım nafakası ise 
yardıma muhtaç üstsoy, altsoy ve 
kardeşler lehine hükmedilen nafa-
kayı ifade etmektedir. 

NAFAKA TÜRLERİ

A) Bakım Nafakası; evlenme, 
boşanma ve ayrılık gibi durum-
lardaki nafaka yükümlülüklerini 
içermektedir.

1- Tedbir Nafakası; Boşanma veya 
ayrılık davalarında, herhangi bir eşin 
veya ergin olmayan çocukların geçi-
mini temin etmek üzere hükmedi-
len nafaka türüdür. Sadece yargı-
lama boyunca devam etmekte olup, 
mahkeme kararının kesinleşmesiyle 
sona ermektedir. Bu nafaka türü, 
dayanağını Türk Medeni Kanunu’ 
nun 169. maddesinde düzenlenen 
“Boşanma veya ayrılık davası açı-
lınca hâkim, davanın devamı süre-
since gerekli olan, özellikle eşlerin 
barınmasına, geçimine, eşlerin mal-
larının yönetimine ve çocukların 
bakım ve korunmasına ilişkin geçici 
önlemleri re’sen alır.” hükmün-
den almaktadır. Tedbir nafakasında 
kusurun bir önemi bulunmamak-
tadır. Yani tedbir nafakası isteyen 
tam kusurlu olsa bile lehine tedbir 

“Boşanma veya 

ayrılık davası 

açılınca hâkim, 

davanın devamı 

süresince gerekli 

olan, özellikle eşlerin 

barınmasına, 

geçimine, eşlerin 

mallarının 

yönetimine ve 

çocukların bakım ve 

korunmasına ilişkin 

geçici önlemleri 

re’sen alır.”

K Ü R E S E L  H U K U K  D E R G İ S İ

2 0

Av. Ferdi Binici



MAKALE

TÜRK HUKUKU’NDA 
NAFAKA DÜZENLEMESİ

nafakasına hükmedilmesi mümkün-
dür. Burada dava açıldığı esnada 
tarafların sosyal-ekonomik durum-
ları göz önünde bulundurularak, 
özellikle eşlerin ve çocukların barın-
masına, geçimine, mallarının yöne-
timine ilişkin geçici önlemler mahke-
mece resen dikkate alınmaktadır. 

2- Yoksulluk Nafakası; Yoksulluk 
nafakasını düzenleyen Türk Medeni 
Kanunu’nun 175. maddesine göre; 
nafaka talep eden tarafın, boşanma 
nedeniyle yoksulluğa düşmesi, 
kusurunun diğer tarafın kusurun-
dan daha ağır olmaması gerek-
mektedir. Ayrıca, nafaka yükümlü-
sünün kusuru da aranmamaktadır. 
Bu husus, Türk Medeni Kanunu’nun 
175. maddesinde “Boşanma yüzün-
den yoksulluğa düşecek taraf, 
kusuru daha ağır olmamak koşu-
luyla geçimi için diğer taraftan 
malî gücü oranında süresiz olarak 
nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlü-
sünün kusuru aranmaz.” şeklinde 
yer almış fakat yoksulluğun tanımı 
yapılmamıştır. Bu konuda ise yok-
sulluğun Yargıtay içtihatlarındaki 
tanımı büyük önem arz etmekte-
dir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
yoksulluk ile ilgili birçok içtihadında 
“Yoksulluğun hukuksal kavramı ise 
mevzuatımızda tanımlanmamıştır. 
Belirtmek gerekir ki, yoksulluk eko-
nomik ve sosyal koşullarla doğru-
dan ilgilidir. O nedenle, bunu ülkenin 
ekonomik ve sosyal koşulları altında 
belirlemek gerekir. Herkes sağ-
lıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, 
maddi ve manevi varlığını geliştirme 
hakkına sahiptir ( T.C. Anayasası 
m.17/1 ). Şu halde, bu temel hakkın 
tabii sonucu olan yeme, giyinme, 
barınma, sağlık, ulaşım, kültür gibi 
bireyin maddi varlığını geliştirmek 
için zorunlu ve gerekli görülen har-
camaları karşılayacak düzeyde 
geliri olmayanları yoksul kabul 
etmek yerinde olur” tanımlama-
sına yer vermiştir. ( Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 07.10.1998 tarih 
ve E:1998/2-656, K:1998/688; 
05.05.2004 tarih ve E:2004/3-251, 
K:2004/248; 28.02.2007 tarih ve 
E:2007/3-84, K:2007/95; 16.05.2007 
tarih ve E:2007/2-275, K:275; 
11.03.2009 tarih ve E:2009/2-73, 

K:2009/118; 10.11.2010 tarih ve E:2010/2-614, 
K:2010/597 Sayılı ilamları )

Bu halde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek 
olan tarafın en azından Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
kararında belirtilen yoksulluk tanımına uyması 
gerekmektedir.

Netice itibariyle, yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi 
için;

I. Boşanma kararı verilmiş olması,

II. Taraflardan birinin istemde bulunması,

III. Talepte bulunan tarafın boşanma sebebiyle 
yoksulluğa düşecek olması,

IV. Talepte bulunan tarafın kusurunun diğer 
tarafın kusurundan daha ağır olmaması 
gerekmektedir.

3- İştirak Nafakası; Velâyetin kullanılması kendisine 
verilmeyen eşin, müşterek çocuğun, barınma, bes-
lenme, sağlık, bakım ve eğitim giderlerinin karşılana-
bilmesi için sosyal ve ekonomik gücü oranında ödemiş 
olduğu nafaka türüdür. Bu nafaka türü Türk Medeni 
Kanunu’nun 182/2. maddesinde düzenlenmiş olup 
“Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk 
ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özel-
likle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas 
tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine 
gücü oranında katılmak zorundadır.” hükmünü içer-
mektedir. İştirak nafakası kamu düzeni ile ilgili oldu-
ğundan boşanma ve ayrılık davalarında mahkemece 
resen dikkate alınmaktadır. Kural olarak, iştirak nafa-
kası çocuğun ergin olmasıyla birlikte sona ermektedir. 
Çocuk ergin olmadan önce bir meslek ile uğraşıp geçi-
mini sağlayabilecek ekonomik güce kavuşması halinde 
iştirak nafakası kaldırılabilecektir. Çocuğun ergin olduk-
tan sonra eğitim hayatı devam ediyorsa bu durumda 
da çocuk tarafından dava açılıp aşağıda açıklaması 
yapılan yardım nafakası talep edilebilecektir.

B) Yardım Nafakası; Yardım nafakası, evlilik veya 
boşanma ilgili bir nafaka olmayıp, kendisine yardım 
edilmemesi halinde yoksulluğa düşecek olan altsoy, 
üstsoy ile kardeşlere ödenen nafaka çeşididir. Yardım 
nafakası, hem doktrinde hem de Yargıtay içtihatlarında 
yerini bulan, aile olmanın verdiği yükümlülükleri içeren 
bir nafaka türüdür. “Aile bireylerinden birinin yoksul-
luğa düşmüş olması halinde, diğerlerinin onun yardı-
mına koşmaları da ahlak kurallarının gereğidir. Fakat bu 
gereklilik bir hukuk kuralı haline gelmediği sürece, aile 
bireylerini yoksulluk içinde bulunan hısımlarına yardım 
etmeye zorlama imkânı yoktur. Diğer taraftan, yoksul-
luğa düşmüş olan bir hısıma yardım etmemek, “aile 
dayanışması fikrine” aykırı düştüğü gibi, toplumun hak 



duygusunu da zedeler. İşte, kanun 
koyucular bütün bu düşüncelerle bir 
kimseyi, yoksulluğa düşmüş olan 
hısımlarına yardım etmeye zorlarlar 
ki, buna nafaka yükümlülüğü denir” 
( Akıntürk, T. / Ateş Karaman, D.: 
Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, 
II.Cilt, 14. Bası, İstanbul 2012, s.444 
vd. ).

“Yardım nafakası, aile bireylerini 
yoksulluk ve düşkünlükten kurtar-
maya ilişkin bir nevi sosyal yardım-
laşma olup ahlak kuralları ile gele-
neklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. 
Aile bağlarının herhangi bir nedenle 
zayıflamış olması da yükümlülüğü 
ortadan kaldıran bir neden olarak 
düzenlenmemiştir. Bu nedenle 
kanun koyucu, yardım nafaka-
sını kişinin ve toplumun vicda-
nına bırakmamış, kanuni bir ödev 
olarak düzenlemiştir.” Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/3-
1012 Esas, 2019/1145 karar sayılı 
07/11/2019 tarihli kararı.

NAFAKA SÜRELERİ VE                                      
SÜRESİZ NAFAKA SORUNU

Mevzuatımızda yer alan nafaka tür-
lerinin birçoğunun süresi, nafakanın 
türü dolayısıyla belli olup, bazıları 

ise süresiz olarak düzenlenmiştir. Bu nafaka türlerinin 
süresini belirtecek olursak;

Tedbir Nafakası; yargılama süresince hükmedilip 
kararın kesinleşmesi ile sona ermektedir.

İştirak Nafakası; çocuk lehine hükmedilip, çocuğun 
ergin olması ile sona ermektedir.

Yardım ve Yoksulluk Nafakası; bu nafaka türlerinde her-
hangi bir süre sınırlaması söz konusu olmayıp, lehine 
nafaka hükmedilen tarafın mali durumuna bağlı olarak  
süresiz olabilmektedir. Nafaka yükümlülüğünün süresiz 
olması beraberinde bir takım sorunları getirmekte olup, 
sık sık eleştiri konusu olmaktadır.

Yoksulluk nafakasının sürekli olması yükümlü kişi için 
ömür boyu sürecek bir mali yükümlülük anlamına gel-
mektedir. Boşanmayla birlikte ortak hayat son bul-
masına rağmen, bu nafaka metodu nedeniyle bu 
kişiler sürekli olarak birbirlerine bağımlı kılınmakta-
dır. Yoksulluğun sorumluluğunun boşanan taraflar-
dan birinin üzerine ömür boyu bırakılması başta sosyal 
devlet ilkesi olmak üzere hakkaniyete aykırıdır. Bu 
husus, Adalet Bakanlığı’nın da gündemine alınmış olup, 
ömür boyu nafakanın süre ile sınırlandırılması üzerinde 
çalışmalar başlatılmıştır. 

Kanımızca, yoksulluk nafakasında süre sınırlanması-
nın hakkaniyete daha uygun olacağı, mahkemece belir-
lenen süre sonunda tarafların sosyal-ekonomik durum-
larının açılacak yeni bir dava ile yeniden ele alınması 
ve mevcut durum itibari ile hakkaniyete uygun yeni bir 
karar tesis edilmesi daha uygun olacaktır. 
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Dünya çapında artan nüfus ile oran-
tılı olarak tarafların düştüğü uyuşmazlık-
lar da artmış, geleneksel yargı sistemleri-
nin olumsuz yönleri ve eksikliklerine karşı 
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aranmış-
tır. Bu yazımızın konusu olan arabuluculuk 
müessesi de alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarından biri olup ülkemizde günden güne 
arabuluculuk müessesesinin faaliyet göster-
diği alan kanun koyucu tarafından genişletil-
mekte ve ihtiyari arabuluculuğa başvuru da 
artmaktadır. 

Arabuluculuk, tarafların arasında çıkan 
uyuşmazlığı herhangi bir kaza-i merciye 
başvurmadan sicile kayıtlı Arabulucu tara-
fından taraflar arası iletişimin sağlanarak 
uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasını 
sağlamak üzerine kurulu bir müessesedir.

 

GÜNÜMÜZDE DEĞİŞEN VE GELİŞEN KAPSAMI İLE 

Arabuluculuk kavramı hukukumuzda 
07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 
düzenlenmiş ve 22.06.2013 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir.

Gelişen ve değişen çalışma hayatının getir-
dikleri ile birlikte İş Hukuku’ndan kaynakla-
nan uyuşmazlıklar için arabuluculuk faaliyeti 
dava şartı olarak düzenlenmiş, 1 Ocak 2019 
tarihinde ise Ticaret Hukuku’ndan doğan 
uyuşmazlıklara da zorunlu arabuluculuk şartı 
getirilmiştir. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 
eklenen 73/A maddesi uyarınca tüketici 
mahkemelerinde görülen ve parasal sınır 
olarak 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmaz-
lıklar veya konusu para ile belirlenemeyen 
uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dava 
şartına tabi kılınmış ve dava açılmadan önce 
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arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu bir 
dava şartı haline getirilmiştir.

6325 Sayılı Kanun’da Arabuluculuk; “ 
Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek 
ve müzakerelerde bulunmak amacıyla taraf-
ları bir araya getiren, onların birbirlerini anla-
malarını ve bu suretle çözümlerini kendileri-
nin üretmesini sağlamak için aralarında ile-
tişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, 
tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya 
çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebi-
len, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 
bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve 
ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 
yöntemi”  olarak açıklanmıştır. 

İhtiyari Arabuluculuk

“Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri tüm özel hukuk uyuş-
mazlıkları, işleri ve davaları ihtiyari 
arabuluculuk uygulaması ile çözüme 
kavuşturulabilir “ şeklinde düzenlenen 
Kanun maddesinden açıkça anlaşılmak-
tadır ki hukukumuzda esas olan ihtiyari 
arabuluculuktur.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebi-
lecekleri uyuşmazlıklar, en genel tabir olarak 
kamu düzenine girmeyen, taraflar dışın-
daki kişilerin özellikle kamu kurumlarının 
haklarına zarar vermeyen uyuşmazlıklardır. 
Bu uyuşmazlıklara örnek olarak maddi ve 
manevi tazminat davası, mirasta mal payla-
şımı, miras hukukundan kaynaklanan saklı 
pay nedeniyle tenkis davası, boşanma dava-
larında mal paylaşımı, boşanma davası 
kesinleşmişse boşanmada maddi ve manevi 
tazminat talepleri sayılabilir.

Esas olan ihtiyari arabuluculuk ise neden 
dava şartından bahsediliyor sorusu akıl-
lara gelse de zorunlu arabuluculuk tarafların 
anlaşma zorunluluğunu aramamaktadır. Yani 
arabuluculuk yöntemine başvurmuş lakin 
anlaşamamış taraflar geleneksel mahkeme 
nezdinde haklarını arayabileceklerdir.

Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

Türk Hukuk Sisteminde İş ve Ticaret 
Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda 
zorunlu arabuluculuk uygulanmaktadır. Bu 
zorunlu başvuru ile uyuşmazlığın tarafları 
arabuluculuk müessesine başvurmadan doğ-
rudan mahkemede dava açmaları halinde 

mahkeme dava şartı noksanlığından davayı 
usulden reddedecektir.

Hangi Uyuşmazlıklar Zorunlu 
Arabuluculuk Kapsamındadır?

Hukukumuzda ilk olarak bu alternatif mües-
sese, 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu 
hale getirilip İş Hukuku’ndan doğan uyuş-
mazlıklar için işçi işveren arasındaki yıllık izin 
ücreti, fazla çalışma ücreti, maaş gibi işçilik 
alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazmi-
natı vb. tazminatlardan kaynaklanan uyuş-
mazlıklar için uygulanmıştır. Başvurunun 
yapıldığı mercii ise uyuşmazlığın konusuna 
göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer ara-
buluculuk bürosu, arabuluculuk bürosu kurul-
mayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri 
müdürlüğüdür.

Bir diğer değinilmesi gereken husus işe iade 
davalarıdır. 7036 Sayılı Kanun işe iade dava-
larına ilişkin olarak yargılama sürecinde 
önemli değişiklikler getirmiştir. Kanunun 
11. Maddesi işe iade talepli dava açmak 
isteyen işçinin arabuluculuğa başvuru süre-
cini fesih bildiriminden itibaren 1 ay olarak 
zorunlu kılmıştır. İşe iade davası açmak 
için işçiye tanınan hak düşürücü süre artık 
arabuluculuğa başvuru için tanınmaktadır. 
Müzakerelerin sonucu anlaşamama olursa, 
son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 
2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açıla-
caktır. Yine bu zorunlu başvuru neticesinde 
gidilen önemli değişiklik ise arabuluculuk 
süreci sonrası verilen Yerel Mahkeme karar-
larının İstinaf kanun yoluna taşınmasından 
sonra Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının 
kesin hüküm sonucu doğuracağıdır. 

Arabuluculuğun yargı alanında sağladığı 
avantajlar neticesinde 01.01.2019 tarihinde 
Ticaret Hukuku’ndan doğan uyuşmazlık-
lar için zorunlu arabuluculuk şartı aranmaya 
başlamıştır. Uyuşmazlık konuları ise Türk 
Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirti-
len tüm ticari davalar ile diğer özel kanun-
larda yer alan ticari davalardan, konusu bir 
miktar paranın ödenmesi olan alacak ve taz-
minat talepleri olarak sıralanmıştır. Yine dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartıdır. Belirtilen davalar ara-
bulucuya başvurulmadan doğrudan Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nde açılamayacak, açıl-
ması durumunda dava şartı yokluğu nedeni 
ile usulden reddedilecektir. 
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Arabuluculuk Faaliyeti Nedir? Nasıl İşler?

Öncelikle taraflar dava açılmadan önce veya 
davanın görülmesi sırasında arabulucuya 
başvurma konusunda anlaşabilirler. 

HMK m. 140/2 “Uyuşmazlık konularının tes-
pitinden sonra hâkim, tarafları sulhe veya 
arabuluculuğa teşvik eder” hükmü yer almış 
ve hâkimin teşviki zorunlu kılınmış ise de 
Arabuluculuk Kanunu m. 13/1 “  teşvik ede-
bilir”  olarak düzenlenmiş, hâkimin teşvikinin 
ihtiyari olduğu belirtilmiştir.

Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin 
arabulucuya başvuru teklifine otuz gün 
içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif 
reddedilmiş sayılacaktır.

Eğer dava açıldıktan sonra bu müesseseye 
başvurulacak ise esasın görüldüğü mahke-
mede tarafların veya yetkili vekillerin birlikte 
arabuluculuğa başvuracaklarını beyan etme-
leri gerekmektedir. Tarafların bu irade beyan-
ları üzerine görülen yargılama üç ayı geçme-
mek şartıyla ertelenecektir. Ancak üç aylık 
süre yine birlikte başvuru üzerine üç aya 
kadar uzatılabilecektir. Arabulucu, seçildikten 
sonra tarafları en kısa sürede ilk toplantıya 
davet edecektir.

Yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonunda 
tarafların anlaşmaya varması halinde 
anlaşma tutanağı düzenlenir, arabulucu ve 
taraflarca birlikte imza altına alınır.  Ancak 
özellikle kanunda ve ilgili yönetmelikte belir-
tilmiştir ki niteliği gereği yargısal yetkinin kul-
lanımı olarak sadece hâkim tarafından yapı-
lacak işlemler ( keşif, bilirkişiye başvurma, 
tanık dinleme ) tarafların seçmiş olduğu ara-
bulucu tarafından yapılamaz. 

Taraflar davanın görüldüğü mahkemeden, 
anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin 
şerh verilmesini isterler. Mahkemenin bu 

istek sonucu yapacağı inceleme; anlaşmanın 
içeriğinin tarafların üzerinde tasarruf edebi-
leceği bir işlem ve icraya elverişli olup olma-
dığı ile sınırlıdır. Her ne kadar arabulucu-
luk yönetmeliğinde “ icra edilebilirlik şerhinin 
verilmesi, çekişmesiz yargı işidir” denilmekte 
ise de Prof. Dr. Baki Kuru bu hususun dava 
açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması 
hali için olduğu kanaatindedir.

Eğer ki dava konusu uyuşmazlığın tümü hak-
kında arabuluculuk faaliyeti sonunda taraf-
ların anlaşmaya varmış oldukları mahkeme 
tarafından tespit edilirse, mahkeme anlaşma 
belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh 
verir. Bu şerh davayı yani uyuşmazlık konu-
sunu sona erdirecektir. Mahkemenin bu 
kararı nihai bir karar değildir. Bir üst yargı 
mercii olan istinaf veya temyiz kanun yol-
larına başvurulabilir. Önemli bir detaydır ki 
mahkeme şerhi içeren bu anlaşma İcra İflas 
Kanunu’nda sayılan ilam mahiyetini haiz bel-
gelerden biridir. Bu belgeler ispat bakımından 
ilama çok yakın belgelerdir ve ilamlı icra taki-
bine konu yapılabilmektedir.

Ancak 7036 sayılı Kanun ile 12.10.2017 tari-
hinde Anlaşma Belgesinin ilam niteliğinde 
belge sayılabilmesi için önemli bir değişik-
lik yapılmıştır. Bu değişiklik taraflar ve avu-
katları ile arabulucunun birlikte imzaladık-
ları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi 
aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayıla-
cağına ilişkindir. Bu düzenleme ile arabulu-
culuğun temel amaçlarından biri olan kısa 
sürede uyuşmazlığı sona erdirme sağlanmış 
olacaktır.

Yine bir diğer önemli düzenleme ile arabulu-
culuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması 
hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hak-
kında taraflarca dava açılamayacağına ilişkin 
olmuştur. Bu düzenleme ile anlaşma bel-
gesinin bağlayıcılığı hakkında şüpheye yer 
bırakılmamıştır.



Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucu 
Anlaşmaya Varamama 

Taraflar arabuluculuk sürecinde anlaş-
maya varamazlarsa, bu durum arabulucu 
tarafından bir son tutanakla belgelendirilir. 
Dava şartı olan arabuluculuk faaliyeti sonu-
cunda, işbu son tutanağın aslının veya ara-
bulucu tarafından onaylanmış bir örneğinin 
dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. Aksi 
halde bir haftalık kesin süre verilmesi ve bu 
süre içinde de son tutanak ibraz edilmediği 
takdirde davanın, dava şartı yokluğundan 
usulden reddedilmesi gerekmektedir. İhtiyari 
arabuluculuk süreci sonucunda düzenlenen 

son tutanağın ise, mahkemeye ibraz edilmesi 
zorunluluğu bulunmamaktadır.

Esasın görüldüğü dava sırasında başvuru-
lan arabuluculuk sürecinde ise uzlaşama-
yan taraflardan her biri mahkemeden ertele-
nen davaya devam edilmesini talep edebi-
lir. Mahkeme davaya kaldığı yerden devam 
edecektir. Ancak özellikle belirtmek gerekir 
ki davada taraflar Arabuluculuk Kanunu 
md 5/1 de sayılan belgeleri delil olarak ileri 
süremeyeceklerdir.

Arabuluculuk Kanunu madde 5/1; “Taraflar, 
arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar 
da dâhil üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili 
olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim 
yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan 
veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve 
bunlar hakkında tanıklık yapamaz:

a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti 
veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine 
katılma isteği,

b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona 
erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüş-
ler ve teklifler,

c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraf-
larca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir 
vakıa veya iddianın kabulü,

ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla 
hazırlanan belgeler” şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda uzlaşılama-
ması halinde taraflar mahkemeden davaya 
devam edilmesini istemeyebilir, bu halde 
dava dosyası HMK 150/3 maddesi gereği 
işlemden kaldırılacaktır.

Modern hukuk sistemlerini içeren tüm ülke-
lerde nüfus oranı ile doğru orantıda artan 
hukuk uyuşmazlıkları için alternatif bir 
yöntem olarak kabul edilen arabuluculuk faa-
liyetleri ülkemizde geniş bir rol oynamak-
tadır. Bu yöntem ile yargıda iş yükü azal-
tılmış, adaletin sağlıklı hızlı ve daha az 
masraflı şekilde tecellisinin sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Adalet Bakanlığınca açıklanan verilere 
göre hukuk sistemimize kazandırılan ara-
buluculuk müessesiyle 3 yılda yaklaşık 1 
milyon 170 bin uyuşmazlık dosyası çözüme 
kavuşturuldu. 

İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağ-
lanması ilk derecede ortalama 555 gün 
sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve 
Yargıtay da geçen sürelerle bu ortalama 
1000 günü buluyordu. Arabuluculuk kapsa-
mında ise iş uyuşmazlıklarının ortalama 20 
günde arabulucular tarafından tarafların ira-
deleri ile çözüme kavuşturulması sağlandı.  

Henüz çok yeni tarihte arabulucuya başvu-
rulması zorunlu kılınmış Tüketici uyuşmaz-
lıkları için ise 28 Temmuz 2020’den bugüne 
kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti 
ve bu dosyalardan 13 bin 639’u çözüme 
kavuştu.

Yukarıda açıklanan verilerle çözüme 
kavuşan dosya oranlarının yüzde elli bandını 
geçtiği görülmektedir. Anlaşılıyor ki hukuk 
sistemimizde ki bu yeni taze müessese ada-
letin daha sağlıklı ve tarafların iradeleriyle 
daha hızlı bir şekilde işlemesini sağlamıştır.
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