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Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken 2021’in son sayısı ile karşınızdayız. 
2021, küresel salgının izlerini taşırken bir yandan da insanların sosyal hayata 
karıştığı, pandeminin etkilerini atlatmaya çalışan müesseselerin ticari hayata 
döndüğü bir yıl oldu. Toplumsal yaşama yeniden karışmamız ve ticaretin yeniden 
yaygınlaşması ile birlikte uzun süredir bekletilen, rafa kaldırılan hukuki sorunlar ve 
ihtilaflar tekrar gündeme geldi. 

Bu süreç sadece hukuki ihtilafların ve davaların artışına sebebiyet vermekle kal-
madı aynı zamanda toplumun genelini ilgilendiren hukuki gündemlerin de oluşma-
sını sağladı. Biz de dergimizin son sayısında bu sorunları ele aldık. 

Ekonomideki yeni dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir sorun ki-
raların kontrolsüz artışı idi. Kiralayan ve kiracı arasındaki ilişkide özellikle kiracı 
açısından dengesizlik oluşturan bu durumun hem sosyal hem de hukuksal ana-
lizini yaptık. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde baş döndürücü bir hızla gerçekleşen değişimler 
kişisel veri güvenliğini ciddi biçimde ihlal etmektedir. Biz kişisel veri işlemenin hu-
kuki standartlarının her geçen gün daha önem kazandığı bu ortamda veri sorum-
lusunun yükümlülüklerini ve haklarını inceledik. 

Bireysel silahlanmanın tüm dünyada kontrolsüz bir şekilde arttığı ve devletlerin de 
buna karşı önlem almaya çalıştığı gerçeği karşısında silah ruhsatlarına olan aşırı 
talebi değerlendirdik. 

Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olarak iç hukukumuzda önemi her 
geçen gün artan sığınmacılık ve mültecilik kavramlarını ele aldık. 

Bu sayımızın ufuk açısı çalışmalarından biri de yapay zeka kaynaklı suçların ince-
lenmesi oldu. Söz konusu araştırmamızda ise yüksek teknolojinin bize sağladığı 
yararlar kadar zararlarından da bahsettik. 

Milletlerarası tahkim ise prosedüründeki esneklik ve uyuşmazlıkların çözümüne 
kazandırdığı hız açısından çok güçlü bir argüman olarak karşımızda durmakta. 
Sayımızın bir diğer başlığı ise uluslararası tahkim oldu.

İlgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bu sayımızı istifadelerinize sunarız. 
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4 MAKALE

KVKK KAPSAMINDA
VERİ SORUMLULUĞU

Kişisel Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi. 

Küreselleşen dünyada teknolojik gelişmelerin 
dinamizmiyle paralel olarak kişisel veri tanımı 
ve kapsamı hızla değişmekte olup, berabe-
rinde önemli bir hukuki sorun alanı oluşturduğu 
görülmektedir. Türkiye’de kişisel veri tanımı ilk 
olarak telekomünikasyon sektörüne ilişkin Veri 
Koruma Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde 
yapılmış olup, şu şekildedir; “Tanımlanmış ya 
da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik 
numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, 
ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, 
sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bil-
gilerinin bir ya da birden fazla unsuruna daya-
narak tanımlanabilen gerçek ve/veya tüzel kişi-
lere ilişkin herhangi bir bilgi”. Diğer yandan, 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (KVKK) 
ise kişisel veri; “kimliği belirli ya da belirlene-
bilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak 
tanımlanmış olup, tüzel kişiler bu kapsama 
alınmamaktadır.  Günlük yaşantımız gereği 
birçok kişi ve kurumla kişisel verilerimizi pay-
laşmak durumunda kalmaktayız, bazı kişisel 
verilerimiz bu kişi ve kurumlarca işlenir ve 
depolanır, bunun sonucunda da veri sorumlusu 
olarak adlandırılırlar. 

KVKK’nın “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesi-
nin 1’inci fıkrasında (ı) veri sorumlusu; “kişisel 
verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belir-
leyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi” olarak ifade edilmektedir. Tüzel 
kişiler, kişisel verileri işleme konusundaki 

faaliyetleri ile bizatihi veri sorumlusu olarak 
kabul edilmekte ve hukuki sorumluluk tüzel 
kişilik şahsında doğmaktadır. Veri sorumlusu; 
kişisel verilerin işlenme amacını ve yönte-
mini belirlemektedir. Veri sorumlusunun tespiti 
için, kişisel verilerin toplanması ve toplama 
yöntemi, toplanacak kişisel veri türleri, topla-
nan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, 
hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı, 
toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, 
paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı ve sak-
lanma süresi konularında kimin karar verdiği 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda veri sorum-
lularının bazı yükümlülükleri vardır. Aydınlatma 
yükümlülüğü veri sorumlusunun veri işleme 
sürecinde yerine getirmesi gereken ilk yüküm-
lülüktür. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında 
ilgili kişinin bilgilendirilmiş olması, kişinin hak-
larını gerçek anlamda kullanabilmesine imkân 
tanımaktadır. Bu nedenle kişinin veri sorum-
lusu tarafından bilgilendirilmiş olması bir ön 
koşuldur. Bununla birlikte, idarenin şeffaflığı da 
sağlanmaktadır.  

KVKK’nın 10’uncu maddesinde, veri kişisi-
nin veri sorumlusu tarafından bilgilendirilmesi 
zorunluluğu, aydınlatma yükümlülüğü olarak 
ifade edilmektedir. Veri sorumlusu, aydınlatma 
yükümlülüğü uyarınca; veri sorumlusu ya da 
varsa veri temsilcisinin kimliği, kişisel veri-
lerin işlenme amacı, bu verilerin kimlere ve 
hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri 
toplama yöntemi ve hukuki dayanağı, kişisel 

Av. Habip Bozkurt
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verilerin işlenmesinin sonuçları ve KVKK 11’inci 
maddede yer verilen hakları gibi konularda veri 
kişisini bilgilendirmeli ve bu bilgilendirme yapıl-
maksızın kişisel veri toplanmamalı ve işlenme-
melidir.  Başalp, özellikle veri kişisinin hak arama 
yolları konusunda aydınlatılmış olması gerek-
tiğini yani veri işlemeye itiraz, düzeltme, silme, 
yok etme hakkını kullanmak istiyorsa bu bilgilerin 
mutlak surette aydınlatma yükümlülüğü belgesi 
içerisinde olması gerekliliğinin altını çizmekte, 
bu yönüyle aydınlatma yükümlülüğü belgesi-
nin kısa değil, uzun bir belge olması gerektiğini 
belirtmektedir.  

Bütün bu bilgiler sonucunda, ilgili kişi aydınlatıl-
mış veya işlemeye dair bilinç sahibi olarak rıza 
göstermiş olmalıdır.  Bu bağlamda kişinin, verile-
rin işlenmesine yönelik talebin hangi amaçla ve 
kimin tarafından yapıldığını, işlemenin içeriğini, 
saklı tutulma süresi ve verilerin ne surette kul-
lanılacağı hususunda tam aydınlatılmış olması 
gerekmektedir.  KVKK’da genel hatlarıyla düzen-
lenmiş olması nedeniyle çeşitli belirsizlikler 
içeren bu hükmün uygulanmasına dair 
usul ve esaslar, Kurum tarafından 
“Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ”  ile düzenlenmiş-
tir. Buna göre aydınlatma 
yükümlülüğü uyarınca, bil-
gilendirme veri sorumlusu 
tarafından sözlü, yazılı, ses 
kaydıyla, çağrı merkeziyle 
vb. fiziksel ya da dijital mec-
ralardan yapılabilmektedir. 

Bu bağlamda, açık rıza ya da 
diğer kanuni işleme şartlarına bağlı 
olarak veri işlendiği her durumda aydın-
latma yükümlülüğü yerine getirilecek olup, bir 
faaliyet kapsamında birden fazla kez veri işle-
necekse bilgilendirmenin sadece faaliyet kapsa-
mında yapılması yeterli olacak ancak kişisel veri 
işlemenin amacı değişirse veri işleme faaliye-
tinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlü-
lüğü ayrıca yerine getirilecektir. Yine veri sorum-
lusunun farklı birimlerinde aynı veri işlenecekse 
aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde 
yeniden devreye girecektir. Sicile kayıt zorunlu-
luğu olduğu durumlarda, ilgili kişiye verilecek bil-
giler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalı-
dır. Diğer yandan, aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi ilgili kişinin talebinden bağım-
sızken, yerine getirildiğine dair ispat ise veri 
sorumlusuna aittir.

Veri sorumlusunun taşıdığı bir diğer yükümlü-
lük ise veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler-
dir. GVKT’ye (Genel Veri Koruması Tüzüğü’ne) 
göre çok daha genel bir düzenleme öngören 
KVKK 12’inci maddesi; veri sorumlusuna 
kişisel verilerin kazara ortadan kaldırılma, yet-
kisiz erişim, değiştirme, silinme ve yayılmala-
rını önleyecek her türlü teknik ve idari tedbirleri 
alma yükümlülüğü getirmektedir. Bu bağlamda 
veri sorumlusu, ayrıca ilgili tedbirlerin alınma-
sında kişisel verileri kendi adına işleyen diğer 
gerçek veya tüzel kişilerle müştereken sorumlu 
tutulmuştur. Bununla birlikte, 12/3’üncü madde 
uyarınca, veri sorumlusu, kendi kurum veya 

kuruluşunda Kanun hükümlerinin uygu-
lanmasını sağlamak için gerekli 

denetimleri yapmak veya yaptır-
mak zorundadır. Veri sorum-

luları ve veri işleyenler, veri 
işleme görevleri sırasında 
ve sonrasında bu veri-
leri başkalarına açıklaya-
mazlar ve işleme amacı 
dışında kullanamaz-
lar.  Bu yükümlülükle, 
aynı zamanda çeşitli teh-
ditlere karşı kişisel veri-

lerin güvenliğinin sağlan-
ması yoluyla temel bir hak 

olan kişisel verilerin korun-
ması hakkı da güvence altına 

alınmaktadır.  

Veri güvenliği ilkesine aykırı davranan ve 
yükümlülüğü yerine getirmeyen veri sorum-
lularının, TCK 136’ncı maddesi kapsamında 
sorumlu tutulmaları gerekmekte olup, KVKK 
18’inci maddesine göre ise bu yükümlülük-
lere aykırı davranılması kabahat olarak düzen-
lenmiştir. Bu kabahatle korunmak istenen 
hukuki fayda kişilerin kamusal makamlara olan 
güveni; TCK 136’ncı maddede tarifi verilen 
suçla korunan hukuki fayda ise kişilerin özel 
yaşam gizliliği ve kişisel verilerin korunması 
hukukudur. Bu doğrultuda Kurum’un yorumu 
failin, sadece suç oluşturan fiilden sorumlu 
tutulması yönündeyken, bir başka görüş ise 
hem suçtan hem de kabahatten dolayı ayrı 
ayrı cezalandırılması gerektiği yönünde bir 
kanaat söz konusudur. 

  Veri sorumluları ve veri işleyenler, 
veri işleme görevleri sırasında ve 

sonrasında bu verileri başkalarına 
açıklayamazlar ve işleme amacı 

dışında kullanamazlar.
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KVKK’nın 6/4’üncü maddesinde “Özel nite-
likli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul 
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alın-
ması şarttır” ifadesi yer almaktadır. Bu çer-
çevede, KVKK’nın 22/1’inci maddesi (ç) ve 
(e) bentleri uyarınca özel nitelikli kişisel veri-
lerin işlenmesinde veri sorumlularınca alın-
ması gereken yeterli önlemler, Kurul tarafından 
alınan karar  ile belirlenmiş olup altı ana mad-
deden oluşmaktadır.

Buna göre özel nitelikli kişisel veri sorumluları 
ilk olarak; özel nitelikli kişisel verilerin güvenli-
ğine yönelik sistemli, kuralları net şekilde belir-
lenmiş, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir 
politika ve prosedür belirlemelidir. Bununla bir-
likte, özel nitelikli kişisel veri işleme sürecinde 
yer alan çalışanlarla gizlilik sözleşmesi yapıl-
malı, onlara düzenli eğitimler verilmeli, verilere 
erişebilen kullanıcıların yetki kapsamları ve 
süreleri net olarak belirlenmeli, periyodik yetki 
kontrolleri gerçekleştirilmeli, işten ayrılan ya da 
görev değişikliği olan çalışanların yetkileri hızla 
kaldırılmalı, veri sorumlusu tarafından tahsis 
edilen envanter iade alınmalıdır.

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verile-
rin işlendiği, muhafaza edildiği ya da erişil-
diği ortamlar elektronik ise; veriler kriptogra-
fik yöntemlerle muhafaza edilmeli, veriler üze-
rindeki tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli 
olarak loglanmalı, verilerin bulunduğu ortama 
ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edil-
meli ve bu doğrultuda gerekli güvenlik testleri 
yapılarak bunlar kayıt altına alınmalı, verilere 
erişim bir yazılımla yapılmaktaysa yetkilendiril-
meler yapılmalı, bu yazılımın güvenlik testleri 
düzenli olarak yapılmalı ve test sonuçları kayıt 
altına alınmalıdır. Ayrıca, veriler uzaktan erişim 
gerektiriyorsa, en az iki kademeli kimlik doğ-
rulama sistemi sağlanmalıdır. Diğer yandan 
ilgili ortamlar fiziksel ise; ortamın niteliğine 
göre elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsız-
lık vb. durumlara karşı yeterli güvenlik önlemi 
alındığına emin olunması ve bu durumu tehdit 
eden yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi 
gerekmektedir. 

Veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları 
Sicili Yönetmeliği (Yönetmelik) gereği Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) 
kaydolma yükümlülükleri de bulunmaktadır. 
Kurul’un verdiği karara göre veri sorumluları 
31.12.2021 tarihine kadar VERBİS’e tüm veri 
işleme süreçlerini kapsayacak şekilde kay-
dolmalıdır. Bu gerekliliği yerine getirmeyen 
veri sorumluları 39.334 ila 1.966.857 TL ara-
sında bir idari para cezasıyla karşılaşabilir. Bu 
bağlamda henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemi’ne kayıt yaptırmamış veri sorumluları-
nın bir an önce bu eksikliği gidermeleri gerekti-
ğini belirtmek isteriz. 

Bütün bu hukuki yükümlülük ve önlemlere 
rağmen unutulmaması gereken esas nokta 
kişisel verilerin etkin şekilde korunmasının 
yolunun bu konuda toplumsal bir kültürün oluş-
masına bağlı olduğudur. Bunun yolu; ulusal 
mevzuatın uyumlaştırılmasının yanında kişile-
rin kişisel verileri hakkında bilinçlenmesinden 
geçer. Nitekim KVKK ile oluşturulan kurum, 
bu yönde öncü çalışmalar yapmakta ve top-
lumsal kültürün oluşmasına katkı sağlamakta-
dır. Toplumsal kültür sadece ilgili kişilerin değil 
veri sorumluları ve temsilcilerinin de gerek 
özel sektör gerek kamu olarak bilinçlenme-
siyle tesis edilecektir. Bu sayede kişisel veri 
koruma kültürünün güçlenmesi ve kişisel veri-
lerin korunması hakkına karşı ihlallerin sayısı-
nın azalması beklenmektedir. Bu amaç; ülke-
mizin insan haklarına saygılı ve demokratik bir 
hukuk devleti olma idealinin gerçekleşmesine 
büyük katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar:
* Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin 

Korunması Hakkında Yönetmelik, R.G. 25365, 16.02.2004.

* 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, R.G. 29677, 07.07.2016.

* Küzeci, s.224. s.267.

* Yücedağ, Medeni Hukuk, s.774; Dülger, Kişisel Verilerin Korunması, s.112

* Başalp, Açık Rıza, s.23. Kişisel Veriler ve Ceza, s.45.

* Korkmaz, Kişisel Veriler ve Ceza, s.45 

* Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ, R.G. 30356, 10.03.2018.

* Akgül, s.172.

* Sarıusta, s.149-150.

* Kişisel Verileri Koruma Kurulu,’nın 2018/10 sayılı Kararı, “Özel Nitelikli Kişisel 
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* Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler”, K.T.: 31.01.2018, R.G.: 

30353,
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FAHIŞ KIRA 
ARTIŞLARINA

İki yıl önce tam da bu zamanlarda uzak doğuda 
kimsenin adını daha önce duymadığı bir has-
talığın hayatımızı bu kadar etkileyeceğini hiç-
birimiz tahmin edemezdik. Hayatımızın tam 
ortasına yerleşen dünya çapındaki Covid-19 
küresel salgını her alanda bizleri hem yıprattı 
hem de yaşam tarzımızda köklü değişikliklere 
sebep oldu. Maskelerimiz artık vücudumuzun 
bir parçası oldu, hijyen ürünleri derimizi parça-
lasa da takıntımız hâlini aldı. Korkuyla evleri-
mize kapandık, en yakınlarımıza bile çekinerek 
yaklaşır olduk. Dört duvar dünyalarımızda film 
izle, ekmek yap derken çalışma modellerimizden 
eğitim sistemlerimize kadar önceden aklımıza 
gelmeyen hâllere alıştık. Fizikî üretimlerin askıya 
alınmasının etkilerini kısa vadede görmemiş 
olsak da zaman geçtikçe aslında nasıl bir önem 
arz ettiğini kavramaya başladık.

Son günlerin en can acıtıcı konularının başında 
ise kira artışları yani insanî hak kapsamındaki 
barınma sorunuyla yüz yüze gelmeye başla-
dık. Akşamdan sabaha ortaya çıktığını söyleye-
meyeceğimiz kira artışlarına makro zaman dili-
minde baktığımızda, başlangıçta çok roman-
tik ideallerle söz edilen aslında ardında bir plân-
lama yoksunluğu olan, kanunî alt yapılar hazır-
lanmaksızın hayata geçirilen kentsel dönüşüm 
süreci bugün yaşadığımız fahiş kira artışlarının 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır.

Özellikle 1999 depremi sonrasında tüm 
spotlar ülkedeki depreme dayanıksız yapılara 
yöneltilmişken yaklaşık 10 yıl önce bir kavram 
girdi hayatımıza; “KENTSEL DÖNÜŞÜM” 
Kentlerimizi nasıl dönüştürürdük? Nereden, 
nasıl başlayabilirdik? Önceleri gerek ev sahip-
lerinin gerekse müteahhitlerin ellerini ovuş-
turmasına sebep olsa da “Kentsel Dönüşüm” 
artık kimsenin duymaya dahi tahammülü kal-
madığı bir kavrama dönüşmüş hâlde. Hukukî 
alt yapısı tam anlamı ile oluşturulmadan, 
kumdan kale yapmak kadar kolay sanılarak 
binaların yıkılması, kur artışlarında yaşanan 
öngörülemez yükselişler birçok inşaat firma-
sının iflasına sebep oldu ve yüklenici konu-
mundakilerin yıkılan binaların yerine yenisini 
inşasını imkânsız hâle getirdi. Tüm bu süreç 
ardında on binlerce mağdur bırakarak, hayatı-
mızdan hem çıktı hem de acı bir hatıra olarak 
kaldı. Yeni binaların yapılamaması, yapılmış 
olanların ise ülke nüfusunun yarısından faz-
lasını oluşturan orta gelir grubunun alabile-
ceğinin çok üstünde rayiçlere sahip olması ilk 
sorun olarak hayatımıza girmişti. 

Ülkece yaşadığımız süreçte Orta Doğu’daki 
gelişmeler, Arap baharı derken bir de göç dal-
gasının içinde kendimizi bulduk. Hâli hazırda 
kalabalık bir nüfusa ve yüksek doğum oran-
larına sahip olmamız yetmezmiş gibi bir de 

MAKALE

Av. Mehmet Özgür Buğur
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misafirlerimize yer açmamız gerekti. Yeni 
insanlar, yeni barınma talepleri ile birlikte gel-
diler. Kendi dertlerimize henüz çözüm geliş-
tirememiş iken yeni sorunlarla boğuşmak 
zorunda kaldık.

Kendimizi bildik bileli kırılgan bir ekonomiyle 
yüzleşen kuşaklar olarak, 2000’lerin başındaki 
ekonomik krizin pandemi ile hortlayarak haya-
tımıza dönmesi tüm dertlerimize tuz biber 
oldu. Kapanan ekonomilerin etkilerini aradan 
geçen zamanla özellikle son aylarda çok 
daha sert bir biçimde hissetmeye başladık. 
Aşılanma ve toplum bağışıklığının artması 
ile evlere kapanan çocuklarımız ve gençleri-
miz örgün eğitime geri döndüler. Uzun zaman 
sıfıra yaklaşan üretim sebebiyle artan enflas-
yon ve nüfus yoğunluğumuz, arz talep denge-
sinin bozulmasına sebebiyet verdi ki bugün iti-
bariyle her bir kiracının diken üstünde kalma-
sına, yüreği ağzında ev sahibinden gelecek 
telefonun korkusuyla uykularının kaçmasına 
neden oldu.

Resmî rakamlara göre %20’lere yaklaşan enf-
lasyon beraberinde konut ve iş yeri kirala-
rında %50’ye varan artışlara neden oldu.

Normal şartlar altında kiralan taşınmazın kira-
sının her yıl belli bir oranda arttırılması tabii 
bir durum olup hiçbirimizin yadırgamayacağı 
aşikârdır. Kiranın hem taşınmaz sahibinin 
hem kiracının mağdur olmayacağı şekilde ya 
sözleşmede belirtilen oranlarda ya da enflas-
yon oranında (TEFE-TÜFE) arttırılması hak-
kaniyete uygun modelken, krizi fırsata çevir-
mek isteyen saygıdeğer mülk sahiplerinin 
fahiş artış taleplerine karşı kiracılar tamamen 
savunmasız sayılmazlar. İşte tam da bu 

durumda kanun müdahalesi talebi kiracılar 
için çözüm yolu oluşturmaktadır. 

Sözleşmede tarafların kira artış oranla-
rını kararlaştırabilecek olmaları hâlinde kira 
artış oranı geçerli sayılacaktır. Ancak kanun 
koyucu buraya sınırlama getirmekte, karar-
laştırılan oranın önceki kira dönemine ait 
TÜFE’deki 12 aylık ortalamanın üzerinde 
olmamasını aramaktadır. Eğer kararlaştırılan 
oran 12 aylık TÜFE ortalamasının altında ise 
bu oran geçerliliğini korumaktadır. Kira söz-
leşmesinde bir oran belirlenmemiş ve taraf-
lar aralarında mutabakat sağlayamamışlar 
ise kira tespit davası her iki taraf için de bir 
seçenek olarak bulunmaktadır. 5 yıldan uzun 
süreli veya bu süreden sonra yenilenen söz-
leşmeler de dâhil olmak üzere kira tespitinin 
istenilmesi mümkündür; ancak kanun koyucu-
nun aradığı TÜFE, 12 aylık ortalamasını geç-
memek kaydıyla yeni bir oran tespiti hâkim 
kararıyla hakkaniyete uygun şekilde tesis 
edilebilmektedir.

Peki durum mülk sahipleri açısından bakıl-
dığında nasıl? Eviniz hor kullanan, kiranızı 
sürekli aksatan yatıran yahut hiç yatırma-
yan, apartman sakinlerinin devamlı şikayetçi 
olduğu ve daha akla gelmeyecek bir dolu 
sorunla boğuşmanıza sebep olan kiracınız 
var. İlk adım olarak kiracınız ile yazılı iletişime 
geçmeniz gerekli. Söz konusu aksama veya 
şikayetlerin son bulması için Türk Borçlar 
Kanunu kiracınıza göndereceğiniz ihtarı-
nızda 30 günlük süre tanımanız gerektiğini 
belirtiyor, ikaza rağmen kiracınızın tutumu-
nun aynı kalması halinde ise mal sahibi olarak 
haklı nedenle tahliyeyi talep etme hakkınız 
doğmaktadır. 
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Türk Borçlar Kanunu ev sahibi olarak size nasıl 
haklar tanımaktadır?

İlk olarak kiracınızın kirayı ödememesi yahut 
geç ödemesiyle sık karşılaşmaya başlamanız 
halinde sözlü uyarınızın karşılıksız kalması muh-
temeldir. Bu durumda söz uçar yazı kalır deyip 
harekete geçmeniz gerekli ki ileride yazılı delil 
kabul edilecek bildirimde bulunmanız için bu 
büyük önem taşımaktadır.

Noterden çekeceğiniz ihtarname ile öncelikle 
yaşadığınız sorunları bildirmeli ve son bulma-
sını talep etmelisiniz (edimi yerine getirme yahut 
ifadan kaçınılmasını talep etme vb). Resmi 
tespit kazandırmış olduğunuz talebiniz ile kanun 
koyucu kural olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 
315. Maddesi ile mal sahibine yazılı bildiri-
minde 30 gün süre tanımasını belirtip, şikayetin 
aynı kira yılı içerisinde ikinci kere tekrarlanması 
halinde ise  “artık taşınmazı boşaltmanız gerekli, 
ediminizi yerine getirmediniz” deme hakkını 
açıkça vermektedir. 

Diğer yandan kiracınızla bir derdiniz yok ancak 
kiracınız 10 yıldan daha uzun süredir taşın-
mazda bulunmakta, sizin, eşinizin, alt veya üst 
soyunuzdan birisinin yahut bakmakla yükümlü 
olduğunuz birisinin ani bir konut / işyeri ihti-
yacı hasıl oldu, taşınmazınızın değerinin arttı-
ğını tespit ettiniz, sattınız, yahut kira tespit dava-
sında belirlenen oranı kiracınız kabul etmedi 
vb. durumlarla karşılaştınız, işte bu haller vuku 
bulduğunda belirsiz süreli sözleşmelerde kira-
cınıza kanunun aradığı sürelerde yani 1(bir) 
aylık zaman tanıyarak durumu yazılı bildir-
meniz, taşınmazın tahliyesinin gerçekleşme-
mesi halinde ise mahkemeye başvurarak varsa 
muaccel borçların ödenmesini de talep edip 
tahliye davası açarak taşınmazın boşaltılmasını 
sağlayabilirsiniz. 

Bahsedilen sürecin teknik detayları ile 
oldukça kalabalık bir dolu işten oluşmakta 
olduğunun, sürelerin takibinde hassasiyetle 
hareket edilmesi gerektiğinin, tahliye aşama-
sının ise hassas bir dönem olduğunun unutul-
maması gereklidir. Her bir vatandaşın; bilgiye 
erişim imkânının internet sayesinde oldukça 
kolaylaştığı bu dönemde, arama motorla-
rına anahtar kelimeler girerek yahut arzuhal-
ciden yazılma dilekçe ile hareket etmemesi, 
işin erbabı bir profesyonelden hukuki yardım 
alması ileride çok daha fazla ve büyük sorun-
ların ortaya çıkmaması, stres kaynağı olma-
ması adına önem arz etmektedir. Bu süreçte 
sizinle birlikte haklarınızı profesyonelce savu-
narak tarafınıza hukuki hizmet sağlayabile-
cek avukatlarla çalışmanız, sayın okuyucuya 
naçizane bir tavsiyemizdir. Sorunların içinden 
çıkılmaz hale gelmesinin maliyet zararına 
uğramanıza sebebiyet vereceğinin kesinlikle 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 



YAPAY ZEKA 
KAYNAKLI
SUÇLAR

Geçmişten günümüze suç 
kavramı birden fazla şekil 
almıştır. Toplumlar gelişme 
gösterdikçe bu gelişmelerin 
doğal bir getirisi olarak yeni 
suç türleriyle karşılaşmakta-
yız. İlkel toplumlardaki suç 
çeşitliliğiyle bugünün dünya-
sının gelişmiş toplumların-
daki suç çeşitliliği arasında 
devasa farklar vardır. Ancak 
artan suç çeşitliliğine işaret 
etmek için antik çağlara 
kadar gidip bir kıyaslama 
yapmaya ihtiyacımız yok. 
Bugün televizyon haberlerini, 
gazete başlıklarını süsleyen 
siber suçların geçmişi günü-
müzden sadece 40 yıl önce-
sine dayanıyor. Teknolojinin 
önü alınamaz gelişimi ve 
insan aklının düşünme 
hızının çok çok ötesinde bir 
noktada yer alan bilgisayar-
lar ne yazık ki her zaman 
iyiye hizmet etmiyor, aynı 
zamanda yeni suç olanakla-
rına da kapı aralıyor. 

 Söz konusu tehlikelerin içeri-
sinde belki de en dikkat çekeni, sebep 
olabileceği zararların büyüklüğü açı-
sından, yapay zekâdan kaynaklana-
bilecek olanlardır. Daha önceki sayı-
mızda  hakkında detaylı bilgi verdi-
ğimiz yapay zekâ kavramı sadece 
insana ait olan düşünme, akıl yürütme, 
nesnel gerçekleri algılama, kavrama, 
yargılama ve sonuç çıkarma gibi yete-
nekleri öğrenip kullanabilen otonom 
varlıkları tanımlar. İnsanların sahip 
olduğu bu yetenekleri bir insana 
kıyasla çok daha hızlı ve sınırsız bir 
şekilde, bir diğer deyişle yorulmak bil-
meksizin kullanabilen bu tür varlıklar 
heyecan verici oldukları kadar, taşı-
dıkları öneme binaen tehlike de arz 
etmektedirler.

 Yapay zekâdan kaynaklanabi-
lecek suçları iki farklı kategoride ince-
leyebiliriz. Bunlardan birincisi; yapay 
zekâ teknolojisine sahip araçların 
kendi inisiyatiflerini kullanarak işlediği 
suçlar, ikincisi ise; yapay zekâ tekno-
lojisinin yanlış ellerde bulunup kötücül 
amaçlar doğrultusunda kullanılması 

Medeniyet ile ilgili 
sevdiğimiz, elimizde 

bulunan her şey 
zekânın ürünüdür. 

Bu yüzden yapay 
zekâyı ve dolayısıyla 

insan zekâsını 
geliştirmek, teknolo-

jiyi faydalı hâlde 
tuttuğumuz müd-

detçe medeniyeti hiç 
olmadığı kadar 

ilerletebilir.
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sonucunda ortaya çıkan suçlardır. Yapay zekâ-
ların kendi iradelerini kullanarak işledikleri 
suçlara örnek olarak 1981 yılında, bir motosik-
let fabrikasında çalışan 37 yaşındaki bir Japon 
işçinin, yanında çalışan yapay zekâya sahip 
bir robot tarafından öldürülmesinden bahsede-
biliriz. Kayıtlara göre robot, hatalı bir biçimde 
işçiyi kendi görevi için bir tehdit olarak tanımladı  
ve bu tehditten kurtulmanın en etkili yolunun 
onu bitişikte çalışan makineye itmek olduğunu 
hesapladı. Daha sonra çok güçlü olan hidrolik 
kollarını kullanarak işçiyi çalışmakta olan maki-
neye vurarak öldürdü ve sonrasında yaptığı işi 
yapmaya devam etti.  Örnekte açıkça görüyo-
ruz ki ortada kendi doğruları olan, otonom karar 
verme yetisine sahip ve kararlarını uygulamaya 
döktükten sonra hiçbir sorumluluk duygusu 
taşımayan bir varlık söz konusu. Dikkat çeken 
başka bir nokta ise söz konusu robotun aslında 
fayda sağlamak amacıyla üretilmiş olması. Bu 
durumda söyleyebiliriz ki; yarar odaklı üretilse 
dâhi sonuca ulaşma 

konusuna 
odaklı 

olan 
bu 

algoritmala-
rın önlerinde 
engel oluştura-

bilecek her şeyi yok etme-
yeceklerinin hiçbir garantisi yok. Bir amaca 

hizmet ederken başka bir noktada zarara yol 
açan yapay zekânın eylemlerinin sorumluluk 
taşıyıcısının, yapay zekânın üreticisi mi, yapay 
zekâ teknolojisini satın alan mı ve hatta yapay 
zekânın kendisinin mi olduğu konusunda hukuki 
tartışmalar sürmektedir. 

 Yapay zekâ kaynaklı suçların ikinci kıs-
mında ise bu yüksek teknolojinin yanlış ellerde 
bulunmasından dolayı kaynaklanan suçları sınıf-
landırabiliriz. University College London tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre önümüzdeki on 
beş yıl içerisinde karşılaşacağımız yapay zekâ 
kaynaklı suçlardan en fazla tehlike içerenleri; 
deepfake, insansız araçların silah olarak kul-
lanılması, kimlik avları, büyük ölçekli şantajlar, 
öğrenmeye dayalı siber saldırılar olarak sırala-
yabiliriz. Bu liste içerisinde günümüzde de kar-
şılaştığımız ve en büyük tehlikeyi içeren ise 
deepfake. Deepfake, tam Türkçe kelime karşı-
lığı olmamakla birlikte videoları ve sesleri yapay 
zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerini kulla-
narak değiştirmek anlamına geliyor. 

Makine öğrenmesi yapay zekâ kavramının bir alt 
başlığını oluşturur ve veri girişiyle desteklenir. 

Dışarıdan ne kadar veri ile beslenirse doğ-
ruluğu ve gerçeğe yakınlığı o derece artar. 
Diğer bir deyişle; bir kişinin ne kadar çok 
fotoğrafı ve videosu varsa yüzünün farklı açı-
lardan alacağı şekiller, mimikleri ve ifadeleri 
o kadar gerçeğe yakın bir şekilde taklit edile-
bilir. Günümüzde gerçeğinden ayırt edilmesi 
neredeyse imkânsız olacak şekilde kopyala-
nan bu veriler şantaj, dolandırıcılık, tehdit gibi 
birçok suçun işlenmesinde dayanak olarak 
kullanılıyor. 

Bu durumun en son örneği geçtiğimiz gün-
lerde Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşandı. 
Centennial Bank’ta çalışan müdür daha önce 
görüşmelerde bulunduğu bir başka şirket 
müdüründen bir telefon aldı, konuşmada şir-
ketin bazı satın alımlarda bulunacağı bu 
sebepten dolayı bankanın miktarı 35 milyon 
dolara ulaşan satın alımlara izin vermesi 
gerektiği belirtildi. Gerekli kontrolleri sağla-
yan banka müdürü gereken izinleri verdi, 
böylelikle bankadan toplamda 35 milyon 
dolar çalınmış oldu. Dubai Başsavcılığı’nın 
yaptığı açıklamaya göre, soygunu plânlayan-
lar şirket müdürünün sesini kopyalamak için 
yapay zekâ teknolojisinden faydalandılar ve 
toplamda on yedi kişiyi bu süreçte aynı yön-
temle kandırdılar. Ne yazık ki bu 

benzer teknoloji kul-
lanı- larak yapılan 
ilk soygun 
değil ve 
gerekli 

önlemler alın-
mazsa son da 
olmayacak gibi görünüyor. 

Deepfake teknolojisinin kullanıldığı tek 
suç da bu değil. Özellikle Covid-19 Küresel 
Salgın sürecinde birçok ünlü doktorun ve pro-
fesörün görüntüleri ve sesleri kopyalana-
rak pandemi hakkında halkın yanlış bilgilen-
mesine neden olan videolar da oluşturuldu. 
Başka bir örnek vermek gerekirse; geçtiğimiz 
aylarda Microsoft çocuklar için “Tay” isimli, 
dili algılama ve iletişim kurma üzerine kurgu-
lanmış bir yapay zekâ uygulaması geliştirdi 
ve uygulamaya yapay zekâ tarafından kulla-
nılan bir Twitter hesabı açıldı. Henüz 24 saat 
geçmemişti ki Tay ağıza alınmayacak küfür-
ler etmeye ve ırkçı söylemlerde bulunmaya 
başladı. Microsoft olayı araştırdıktan sonra 
uygulamaya Twitter üzerinden mesaj atan 
insanlar yüzünden algoritmanın bu hakaretleri 
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öğrendiğini iddia etti. Görülüyor ki bir yapay 
zekâ teknolojisini kullanırken sadece tekno-
loji karşısında değil bir de veri girişi sağla-
yacak insanlar hakkında önlem almak gere-
kiyor. Gün geçtikçe artış gösteren bu ve 
benzeri olaylar, yapay zekâ teknolojisinin 
kontrolsüz bir güç olarak yanlış insanların 
eline geçmesi durumunda ileride karşımıza 
çıkarabileceği yıkımın ön gösterimi gibi. 

 Teknoloji alanında birbiri ardına ger-
çekleşen sıçramalar gösteriyor ki insanî 
kabiliyetleri aşmış “süper zekâ” kavramına 
çok uzak değiliz ve buna birçok anlamda 
kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Zira insan 
düşüncesinin çok ötesinde ve kontrolsüz bir 
zekâ türünün neden olabileceklerini kestir-
mek oldukça güç. 

Her ne kadar yapay zekâ kaynaklı suçlar-
dan bahsetsek de yapay zekânın hayatları-
mıza kattığı kolaylıkları ve rahatlığı göz ardı 
etmek oldukça adaletsiz olacaktır. Bugün 
evlerimizde kullandığımız robot süpürge-
lerden telefonlarımızdaki sesli asistanlara 
kadar yapay zekâ teknolojisi ile çevrelen-
miş durumdayız. Yapay zekâ, neredeyse her 
alanda, insanların karmaşık sorunları çöz-
melerine yardımcı olacak birçok buluşa yön 
veriyor. Örneğin; son zamanlarda doktor-
lar, gelişmiş yapay zekâ tabanlı teknoloji-
leri kullanarak kadınlarda meme kanserini 
daha erken aşamalarda tahmin edebiliyorlar 
ve birçok hayatın kurtulmasını sağlıyorlar. 
‘Yapay Zekâ Çağında İnsan Olmak’ kitabı-
nın yazarı Max Tegmark’a göre: “Medeniyet 
ile ilgili sevdiğimiz, elimizde bulunan her 
şey zekânın ürünüdür. Bu yüzden yapay 
zekâyı ve dolayısıyla insan zekâsını geliş-
tirmek, teknolojiyi faydalı hâlde tuttuğumuz 

müddetçe medeniyeti hiç olmadığı kadar 
ilerletebilir.” 

Her yeni teknolojinin saymakla bitmez faydala-
rının yanında bir o kadar da zararlarıyla karşı 
karşıya geleceğiz. Zira örneklerden de gördü-
ğümüz üzere, yapay zekâya kontrolsüz bir veri 
akışı, plânlamadığımız sonuçlarla karşılaşma-
mıza neden olabilir. Güvenli bir gelecek adına 
yapılması gereken, gerekli mevzuatlarla ve 
hukuki yaptırımlarla bu teknolojinin ne kadarı-
nın günlük yaşamımıza dâhil olacağını, kimle-
rin kontrolünde olacağını düzenlemek ve yapay 
zekânın hedefine ilerlerken bize zarar verme-
mesi adına hedeflerini bizim hedeflerimizle 
paralel olacak şekilde belirlemesini sağlamaktır.

Kaynaklar: 

* https://www.kureselhukuk.com/yayinlar/#dearflip-df_3504/17/

* Hallevy, G. and Fincan, M., 2018. Yapay Zekaya Sahip Varlıkların Cezai 

Sorumluluğu-Bilim Kurgudan Yasal Toplumsal Denetime. [online] Available at: 

<https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0021813&lng=0> [Accessed 

12 November 2021].
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BİREYSEL SİLAHLANMA 
VE DEĞİŞEN 
DÜZENLEMELER 
IŞIĞINDA YASAL 
MEVZUAT

İnsanoğlu var olduğu ilk andan iti-
baren birbiri ve doğal çevresi ile 
etkileşime girmiştir. İlkel dönemler-
den, teknoloji ve imkânların arttığı 
günümüze kadar hayatta kalma 
içgüdüsü ve suç olgusu medeni-
yetlerimizin mütemmim bir cüzü 
olarak süregelmiştir.  Bunun neti-
cesinde silahların şekli ve işlev-
leri değişse de silah ve silahlanma 
olgusu ile insanın ona sahip olma 
arzusu günümüze değin artmıştır. 

Devletlerin görevlerine vatanda-
şını korumak ve asayişi sağlamak 
maddelerinin eklenmesi kişilerin 
silahlanmasını engelleyememiştir. 
Bunun sebebini; insanın adalete 
veya devletin kurumlarına karşı 
güvensizliği olarak açıklamak ger-
çekçi olmayacaktır. Zira insan, 
tabiatı gereği silahın sağladığı 
güç ve güvenlik hissinden vazge-
çememektir. Bu sebeple bireysel 
silahlanma güvenlik kurumlarına 
rağmen varlığını sürdürmektedir. 
Emniyet kuvvetlerine olan güvenin 
sorgulandığı anket sonuçlarına 
göre; ticaret ile uğraşan 41 kişiden 

37’si, kamu personeli olan 59 
kişiden 53’ü, tarım ve hayvan-
cılık alanında çalışan 9 kişiden 
6’sı, özel sektörde ücretli olarak 
çalışan 6 kişiden 4’ü, serbest 
meslek erbabı olan 23 kişiden 
ise 12’si “suç failinin bulunaca-
ğına inanıyor musunuz?” soru-
suna “evet” cevabını vermiştir. 
Dolayısıyla her geçen gün artan 
bireysel silahlanmaya rağmen 
emniyet kuvvetlerine güvenin 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Devletlerin bireysel silahlanmaya 
karşı tutum ve düzenlemeleri 
çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin; 
2020 yılında ateşli silahlar sebe-
biyle 41 bin kişinin hayatını kay-
bettiği ve 329,5 milyonluk nüfusun 
yarısının evinde silah bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
silah bulundurma ve taşıma 
hakkına devletin karışamaya-
cağı ve özgür bir ülke için düzenli 
milislerin gerekli olduğuna yönelik 
düzenlemeler mevcut iken; 56 
milyon nüfusa sahip İngiltere’de 
asayişi sağlamakla görevli olan 

polisin dahi çoğu alanda 
silah taşımamasına yönelik 
kurallar mevcuttur. 

Bu makalenin konusu olan 
ülkemizde ise; Amerika 
Birleşik Devletleri ile 
İngiltere’nin ortasında bir 
tutum olduğunu ancak 
her geçen gün şartların 
bireysel silahlanma lehine 
evrildiğini söyleyebiliriz. 
Ülkemizde silah bulun-
durma ve taşıma hakkı 
değişik yasal düzenleme-
lere tabii tutulmuştur. Buna 
göre; silah taşımak nispe-
ten yasal düzenlemeler 
çerçevesinde kısıtlanırken, 
silah bulundurmak belli 
bir yaşın üzerinde olmak 
kaydıyla tüm vatandaş-
lara verilen bir hak olarak 
görülmüştür. Örneğin; 
yukarıda da değindiğimiz 
Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasası’nın, özgür bir 
ülke için düzenli milisle-
rin gerekliliği açıklaması ile 
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benzer şekilde 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 
6. Maddesi uyarınca;  lüzum görülen yerlerde 
Cumhurbaşkanı’nın kararıyla valiler tarafından 
silah bulundurma ve taşıma izini verilebilecek-
tir. Esasen vekiller heyetine verilen bu yetki, 
2018 yılında 703 sayılı KHK’nın 33. Maddesi 
ile Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. 

Türkiye’deki yasal düzenlemelere geçmeden 
konunun daha iyi anlaşılması açısından bazı 
kavramların açıklanması zaruridir. 

Ateşli silah; mermi çekirdeği veya saçma tabir 
edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut 
gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile 
uzak mesafelere kadar atabilen silahları,

Tabanca; tam otomatik olmamak şartıyla, 
namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santi-
metreyi ve tüm uzunluğu 50 santimetreyi geç-
meyen, dumanlı veya dumansız barut veya 
bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, 
mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer 
nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya 
uygun imâl edilmiş ateşli silahları,

Tam otomatik silah; tetik çekili tutulduğunda 
sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,

Yivli tüfek; namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 
otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve 
delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı 
otomatik atış yeteneği olmayan ve münhası-
ran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli 
silahları,

Yivsiz tüfek; avda ve atıcılık sporunda kullanı-
lan ve namlularında yivset bulunmayan tüfek-
leri tabir etmektedir. 

Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silah-
lar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mer-
mileri, ev gereçlerinden olan veya tababet, 
sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir 
meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, 
şiş, raspa vb kullanılması Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da 
yer bulmamaktadır.

Silah bulundurma kriterleri 15/7/1953 tarih ve 
8458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun” 
ve aynı kanuna dayanılarak uygulamayı gös-
termek amaçlı çıkarılan  1.6.1991 tarih ve 
20888 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren kanunla aynı adı taşıyan 

Açıklamalı Yönetmelikte belirlenmiştir. Silah 
bulundurmayı düzenleyen ana mevzuat bu iki 
düzenlemedir. Yönetmelik, 11.09.2021 tari-
hinde 19. kez değişmiştir. Söz konusu değişik-
lik ile koşullar genel olarak kolaylaştırılmıştır. 

Yönetmeliğin ruhsatlar başlıklı 3. madde-
sine göre; taşıma ve bulundurma ruhsatları 
onay tarihinden itibaren 5 yıl için geçerli olup, 
gerekli şartların varlığı hâlinde her 5 yılda bir 
yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerli-
lik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç 6 
ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye 
tebliğ edilir. 5 yıllık geçerlilik süresini müteakip 
6 ay içinde ruhsatın yenilenmemesi hâlinde o 
silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kal-
maksızın iptal edilerek bu yönetmelik hüküm-
lerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı 
iptal edilen silah ancak idari para cezasının 
ödenmesi kaydıyla aynı şahıs adına tekrar 
ruhsata bağlanabilir. Yeni ruhsatın geçerli-
lik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği 
tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten 
taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulun-
durma ruhsatı yerine geçerlidir. Ruhsata bağ-
lanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli 
mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, 
yabancı menşeli mermilerin kanuna uygun 
yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce 
istenebilir.

Silah ruhsatı almasına engel hâli bulunma-
yan, 21 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı, 
bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. 
Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah 
ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen 
yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundur-
mak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu 
yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müra-
caat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende 
veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzen-
lenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahlar atış poli-
gonu da dâhil, zorunlu hâllerde bir yerden 
başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki 
amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile 
mümkün olabilir. Bu belgede belirtilen gün ve 
güzergâh dışında silah, mesken veya işyeri 
dışına çıkarılamaz. Taşıt araçlarının ise işyeri 
veya mesken sayılamayacağı düzenlenmiş-
tir. Görüldüğü üzere, kolaylıkla elde edile-
bilen bulundurma ruhsatlı silahın nakli söz 
konusu olduğunda şartların kısmen sıkılaştığı 
görülmektedir. 

Silah bulundurma ve taşıma ruhsatı almak 
isteyenlerin silah taşımalarında veya bulun-
durmalarında engel teşkil edecek psiko-
lojik, nörolojik veya fizikî rahatsızlıklar 
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bulunmadığına dair doktor raporu ile bakan-
lıkça belirlenecek diğer belgeleri edinmesi 
yeterlidir. 

Ayrıca bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişi-
lerin, mesken veya işyerlerini daîmi olarak 
değiştirmeleri hâlinde yeni adreslerini ruhsatı 
veren mülkî amirliğe bildirerek silah nakil 
belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara 
geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağla-
mak zorundadır.

Görüldüğü üzere taşıma ruhsatı ancak mes-
kende veya iş yerinde silah bulundurmaya 
izin vermektedir. Silahın nakli istisnası hariç 
bir yerden başka bir yere taşımak veya araçta 
bulundurmak mümkün değildir.  

Bulundurma ruhsatı ancak tabanca ve yivli 
av tüfeği için verilebilir. Yivsiz av tüfekleri için 
ise bulundurmak ruhsatı düzenlenmemekte 
olup, ikâmet yerine göre polis veya jandarma 
tarafından verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnâmesi 
verilmektedir. 

Taşıma ruhsatı söz konusu olduğunda ise; 
mevzuatın, bulundurma ruhsatına nazaran 
kişi ve yer bakımından daha ayrıntılı düzenle-
meler getirdiği görülmektedir. Mevzuat, taşıma 
ruhsatı verilebilecek kişileri üç gruba ayırarak 
düzenleme yoluna gitmiştir. 

Taşıma ruhsatına can güvenliği sebebiyle 
sahip olabilecek kişiler;

• Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
meslekî faaliyetleri ya da bulundukları yer 
ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi 
ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kala-
cağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk 
vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülke-
mizde çalışma ve ikâmet izni sahibi yabancı 
uyruklu şahıslara, 

• Şehit olan kamu görevlilerinin, korucula-
rın, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile 
er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve 
babalarına, 

• 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu 
uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvet-
lerine yardımcı oldukları için koruma altına 
alınanlara,

• Güvenlik korucusu olanlar ile emekli güven-
lik korucusu olanlara, talepleri hâlinde silah 
taşıma ruhsatı verebilir. Görüldüğü üzere 
burada kıstas can güvenliğidir. 

Yönetmeliğin 8. maddesinde taşıma ruhsatı 
alabilecek kamu görevlileri belirtilmektedir. 
Taşıma ruhsatı alabilecek kamu görevlileri 
oldukça detaylı olup bu yazının konusu birey-
sel silahlanma olduğundan ayrıntılı olarak 
bahsedilmeyecektir. 

Yönetmeliğin 9. maddesinde, taşıma ruhsatı 
verilebilecek kamu görevlisi hariç diğer 
meslek mensupları düzenlenmiştir. Buna 
göre; 

• Ülkemizde ikâmet eden ve başka bir ülkenin 
fahrî temsilciliğini yapan dışişleri meslek 
mensubu olmayan ve bu görevi Dışişleri 
Bakanlığı’nca yazılı olarak teyit edilen Türk 
vatandaşlarına,

• Göreve bağlı basın kartı, sürekli basın 
kartı ve basın şeref kartı sahibi basın 
mensuplarına,

• Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş 
işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların 
ortaklık veya şirket olarak çalışmaları hâlinde, 
bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla 
ikisine,

• Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış 
ruhsatı bulunan işyeri sahiplerine, patlayıcı 
madde deposu sahiplerine, ateşli silah üreten 
imalathâne sahiplerine, şirket ise sorumlu 
ortaklardan en fazla ikisine, ruhsatlı silah 
tamirhânesi sahiplerine ve işyerinde ve iş 
başında demirbaş silahları taşımak şartı ile 
patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde 
görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

• Bankaların genel müdürleri, genel müdür 
yardımcıları, bölge müdürleri ve şube 
müdürlerine,

• Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip 
yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara

• Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi 
tutarı her yıl bakanlıkça tespit edilecek 
miktara ulaşan kişilerle, gerçek kişi tacirler ve 
anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölün-
müş komandit şirketlerin idare ve temsilinden 
sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve 
tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel 
müdür ve yardımcılarına,
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• Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın görüşü de alınmak kaydıyla böl-
geler itibarıyla tespit edilen normlara göre 
büyük tarım işletmesi sayılacak miktarda ve 
meskûn yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı 
olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

• Büyük sürü sahibi, sayılacak miktarda 
hayvana sahip olup; geçimini münhasıran 
hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve 
işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip 
gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

• 2021 yılında yönetmelikte yapılan değişik-
lik ile bakanlıkça belirlenecek sözleşme bede-
line ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük 
onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müte-
ahhitlere (ortaklık veya şirket ise sorumlu 
ortaklardan en fazla iki kişiye),

• Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen 
ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya 
şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortak-
lardan en fazla iki kişiye),

• En az 50 sigortalı işçi çalıştıran ve fiilen ve 
bizzat bu işle iştigâl eden iş sahiplerine, şirket 
ise sorumlu ortaklardan en fazla 2 kişiye, 
işyeri ve iş başında demirbaşa kayıtlı silahları 
taşımak üzere bu işyerinde çalışan veznedar 
ve mutemetlere,

• Şirket veya ortaklık söz konusu ise yöne-
timden sorumlu ortaklardan en fazla 2 kişiye 
verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve 
demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında 
taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla 
görevli bekçilere,

• 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu’nun 8. 
maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek 
ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan 
taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunma-
sıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçi-
lere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı 
silahlarını taşıyabilirler),

• Meskûn yerler dışında en az 100 adet fenni 
arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık 
yapan yetiştiricilere,

• Daha önce valilik yapmış olanlar ile bakan-
lık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış 
Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil 
diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim 
ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; 
Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar 
ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan 
aslî memur statüsünü kazanmış olup, ihraç 

vb sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle 
kurumlarından ayrılanlara,

• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan 
faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler 
yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat 
bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en 
fazla iki kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket 
tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili 
şubede görev yapan bir kişiye),

• Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının birlik, federas-
yon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, 
ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine,

• Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 
sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre 
noterlik hizmetini yürüten noterlere,

• Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının birlik, federas-
yon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, 
ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyelerine 
talepleri halinde silah ruhsatı verilebilecektir.

Silah ruhsatı verilebilecek grupların sayısı 
her sene artmaktadır. Gelişen ekonomik ve 
teknik koşullar doğrultusunda her geçen sene 
daha çok meslek grubunun güvenliğe ihtiyaç 
duyduğu görülmektedir. Yasa koyucu, hakkın 
kötüye kullanımı engellemek amacıyla, ortak-
lık veya şirket sahiplerini 2 kişiyle sınırlandır-
mıştır. Dolayısıyla, mevzuatta taşıma ruhsatı 
alabilecek bir iş ile iştigâl eden şirketin ikiden 
fazla ortağı olsa bile bunlardan sadece ikisi 
taşıma ruhsatı alabilecektir.

Mevzuat uyarınca silah ruhsatı alabilecek 
kişiler grubunda yer almak, taşıma ruhsatı 
almaya hak kazanmak için tek başına yeterli 
değil. Bununla birlikte yine ilgili mevzuatta 
tahdiden düzenlenen olumsuz koşulların sağ-
lanması gerekiyor. Buna göre başvurucunun; 

a. Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkûm 
olanlara, 

b. Ruhsatlı silahıyla suç işleyen veya silahın 
muhafazasındaki ihmâli ya da kusuru neticesi 
başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya 
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intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine 
neden olanlara, (özetle; sahip olduğu silahın 
dikkatsizliği neticesinde bir suçun işlenmesi 
veya intihar eyleminde araç olarak kullanılma-
ması gerekmektedir.),

c. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis 
cezasına mahkûm olanlara,

d. Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandı-
rıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanın-
daki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, 
uyuşturucu, suçtan kaynaklanan malvar-
lığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, 
insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişile-
rin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından 
tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, 
kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla 
ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, 
fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok 
etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla 
kasten yaralama veya çocukların cinsel 
istismarı suçlarından en az birinden dolayı 
mahkûm olanlara,

e. Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işle-
nenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda 
işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla 
suçtan dolayı mahkûm olanlara,

f. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına 
verip mahkûm olanlara,

g. Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli 
baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, 
süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, 
topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta 
ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel nitelikteki benzeri aletlerden birini 
kullanmak suretiyle suç işleyip bu suçlardan 
mahkum olanlara,

h. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalk-
tığı hâlde durumu ruhsatı veren makama 6 ay 
içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine,

i. Spor maksatlı olarak spor federasyonları-
nın demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında 
kullananlara,

j. Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen 
mahkûmiyet kararının sonucu olarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılanlara, rütbesi-
nin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işle-
mine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve 3466 sayılı 

Kanunun mülga 15’inci maddesi uyarınca 
disiplinsizlik ya da ahlakî durum sebebiyle 
ayırma işlemine tabii tutulanlara, 3269 sayılı 
Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız 
görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13’üncü 
ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilen-
lere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları 
ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzen-
leme ile meslekten ya da Devlet memurlu-
ğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen 
mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği 
kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluştu-
ran terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irti-
batı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara,

k. Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden 
yasaklılara,

l. Psikolojik, nörolojik ve fizikî rahatsızlıkları 
olanlara,

m. 21 yaşını bitirmemiş olanlara,

n. Ve 2021 yılında yapılan isabetli değişik-
lik neticesinde, 6284 sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı 
verilenlere tedbir kararı süresince silah ruhsatı 
verilemez. 

2021 yılında yapılan son değişiklik ile; a,b,c,-
d,e,f,g, ve i maddelerinde düzenlenen durum-
ların varlığı hâlinde; yasaklanmış hakların geri 
verilmesi kararı alınması ve mahkûm olunan 
cezanın infazının tamamlandığı tarihten itiba-
ren 5 yılın geçmesi hâlinde silah taşıma veya 
bulundurma ruhsat işlemleri yapılabilecek-
tir, h maddesinde belirtilen durumlarda ise, 
idari para cezasının ödenmesi hâlinde tekrar 
ruhsat verilebilecektir.

Silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla 
giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin 
silah ruhsatları geri alınmaz; ancak bulun-
durmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkûmi-
yet kararındaki adli para cezasının infaz edil-
diği veya düştüğü tarihten itibaren 5 yıllık süre 
geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı 
verilmez.

Son olarak mahkemelerce verilen hapis ceza-
ları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dâhi 
hapis cezaları olarak dikkate alınacaktır. 

Görüldüğü üzere, taşıma ruhsatı alabilecek 
kişiler ve koşullar detaylıca düzenlenmiştir. 
Taşıma ruhsatı alabileceği kabul gören kişinin 
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yukarıda 14 maddede saydığımız koşullar-
dan birini sağlamaması hâlinde taşıma ruhsatı 
verilmeyecek, sahip olduğu ruhsat ise iptal 
edilecektir. 2021 yılında yapılan değişik-
lik neticesinde, 14 maddenin 9’unda kabul 
olunan koşulların gerçekleşmesi hâlinde, 
ruhsatı geri alınan kişilere tekrar ruhsat veril-
mesi isabetli olmamıştır. Zira silah taşımak 
en yüksek seviyede dikkat, özen ve sorumlu-
luk gerektiren bir husustur. Silahın taşınması, 
yerleştirilmesi ve hatta saklanması aşamala-
rında gösterilecek küçük bir tedbirsizlik veya 
dikkatsizlik silahı taşıyan kişi ile diğer kişilerin 
can güvenliklerine etki edecektir. Dolayısıyla, 
ruhsat süresinin bitmesinden itibaren 6 ay 
içinde yenilemeyi unutmuş, her ne sebeple 
olursa olsun suç faili olmuş veya ruhsatlı sila-
hını kısa süreli de olsa başkalarına vermiş 
kişilere çok da zor sayılmayacak koşulların 
sağlanabiliyor olması hâlinde silah ruhsatının 
tekrar verilmesi yanlış bir düzenlemedir. Zira 
karşılıklı konuşarak çözülebilecek bir mese-
lenin,  yanlış ellerde sağladığı güç sebebiyle 
kan dökülerek son bulmasına sebep olan 
silahın; sadece katı bir sorumluluk, mantık ve 
merhamet barındıran ellere teslimi zarurîdir. 

Silah bulunduran 137 kişiye yapılan anketin 
sonuçları dikkate değerdir. Anket sonuçlarına 
göre; 137 kişiye silah bulundurmanın verdiği 
his sorulmuştur. Buna göre; 35 kişi kendisini 
güvende hissettiği, 88 kişi değişiklik yarat-
madığı cevabını verirken, sadece %5,8’lik 
kesime tekabül eden 8 kişi tedirginlik hissettiği 
cevabını vermiştir. Görüldüğü üzere verilere 
bakıldığında silah taşıyanların çok küçük bir 
kesimi taşıdığı silah sebebiyle tedirginlik his-
setmektedir. Bunun eş değer sonucu; anket 
sonucuna göre katılanlardan sadece %5,8’lik 
bir kesimin taşıdığı silahın anlam ve sonuçla-
rının farkında olduğudur.

Her ne kadar silah ruhsatı alabilecek meslek 
grupları incelendiğinde, büyük bir kısmını 
yüksek gelirli meslek gruplarının oluştur-
duğu görülecek ise de; yine yapılan anketlere 
göre orta gelir seviyesine sahip kişilerin birey-
sel silahlanmada en büyük pay sahibi olduğu 
görülmektedir. Bu grup, ekonomik koşulla-
rından ötürü saldırı tehdidi altında olmama-
sına ve ancak bulundurma ruhsatı alabil-
mesine rağmen bireysel silahlanmaya git-
miştir. Dolayısıyla, ön yargıların aksine silah 
sahibi olanların hatırı sayılır bir kısmının silahı 
taşımak amacıyla değil, evde veya iş yerinde 
bir nevî emniyeti sağlamak amacıyla silah 
bulundurduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; bireysel silahlanma aslında 
beraber yaşayan bireyler olarak hepimizi ilgi-
lendiren bir konudur. Bireysel silahlanma top-
lumsal bir vakadır ve sonuçlarından toplum 
içerisinde yaşayan herkes etkilenebilir. 
Bireysel silahlanma konusu bizim kontrolü-
müzde olmayan ancak silahlanan insanların 
tutum ve davranışları ile bağlantılı olduğun-
dan bizleri de doğrudan ilgilendirmektedir. İlgili 
yasa ve yönetmeliğin her geçen gün silah-
lanma lehine düzenlemeler yapması; işlediği 
suç veya gösterdiği dikkatsizlik sebebiyle ruh-
satının iptal olmasına sebep olan kişiye, ruh-
satını kolaylıkla geri alma hakkı veren düzen-
lemeler çoğumuz için oldukça riskli ve kaygı 
verici bir durumdur.
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UYUŞMAZLIKLARIN 
ÇÖZÜMÜNDE 
ULUSLARARASI 
TAHKIM

MAKALE
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Dünyadaki insan nüfusunun artışıyla 
doğru orantılı olarak yargı kurumlarının 
iş yükü de artış göstermektedir. Artan iş 
yükü sebebiyle uyuşmazlıkların çözümü 
uzamakta ve maliyeti artmaktadır. Bu 
durum, anlaşmazlıklarının giderilmesini 
talep eden tarafları daha hızlı ve mali-
yetsiz alternatif çözüm yolları aramaya 
itmiştir. Söz konusu çözüm yollarından 
birisi de tahkimdir. Tahkim kelimesi 
“hakem” kelimesi ile aynı kökten gelir ve 
“hakem tayin etme” anlamını taşır. Hukuki 
anlamda tahkim taraflar arasında çıkan 
uyuşmazlıkların hakem veya hakem ku-
rulu gözetiminde mahkemeye taşınmaya 
gerek görülmeden çözülmesi ya da çözül-
mesinin amaçlanması anlamına gelmek-
tedir. 
Tahkim süreci sonunda hakemler 
tarafından verilen karar tıpkı devlet mah-
kemelerinde olduğu gibi bağlayıcıdır ve 
taraflar karara uymadıkları takdirde çeşitli 
yaptırımlara maruz kalırlar. Tahkim aynı 
zamanda uluslararası uyuşmazlıkların 
çözümünde en çok kullanılan yöntem 
olma özelliğini taşır. Uluslararası tahki-
min tercih edilmesinin en büyük neden-
leri; usul kurallarının esnekliği, hakem 
kararlarının icra edilebilirliği, yargılamanın 
gizliliği ve tarafların hakemlerini seçebilme 
imkânıdır.  Türk Hukuku’nda hakem 

seçimi HMK Madde 416’da 
düzenlenmiştir; buna göre taraflar kendi 
aralarında hakem sayısını belirleye-       
bilirler ancak hakem sayısı tek sayı olacak 
şekilde belirlenmelidir, tek hakem seçi-  
lecek ise ve taraflar hakem seçiminde 
anlaşamazlarsa hakem, taraflardan birinin 
talebi üzerine mahkeme tarafından seçilir. 
Bir uyuşmazlığın tahkim yoluna 
taşınabilmesi için iki şart aranır. Bun-
lardan birincisi taraflar arasında tahkim 
yoluna başvurmak adına görüş birliği 
bulunmasıdır. Diğer bir ifadeyle 
tahkim sözleşmesinin varlığı aranır. 
Tahkim sözleşmesi, tarafların, 
sözleşmeden kaynaklansın veya 
kaynaklanmasın aralarında mevcut bir 
hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek 
uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının 
tahkim yoluyla çözülmesi konusunda 
yaptıkları sözleşmedir. Tahkim sözleşmesi 
taraflar arasında ana sözleşmeden 
ayrı olarak yeni bir sözleşme olarak 
yapılabileceği gibi ana sözleşmeye ek 
madde konularak da yapılabilir. Asıl 
olan taraflar arasındaki uyuşmazlığın 
tahkim yoluyla çözüleceğinin belirtilmiş 
olmasıdır. Tahkim sözleşmesi için zaman 
şartı yoktur. Uyuşmazlık oluşmadan önce 
yapılabileceği gibi uyuşmazlık oluştuktan 
sonra da yapılabilir. 

Ayşegül Sivri
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Aranan en önemli şart ise tahkime 
elverişliliktir. 
Tahkime elverişlilik bir uyuşmazlığın tah-
kimle çözülüp çözülemeyeceğini ya da 
hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile 
çözülebileceğini belirleyen şarttır. Bu du-
rumda bir uyuşmazlığın tahkim yoluna 
taşınabilmesi için o uyuşmazlığın tahkime 
elverişli olması gerekir. Tahkime elverişliliğe 
ilişkin düzenlemeler her ülkede farklılık gös-
termektedir ve dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlardan birisi 
yurtdışından alınmış bir tahkim kararının 
ülkemizde tenfiz edilebilmesi için söz ko-
nusu uyuşmazlığın ülkemiz kanunlarında da 
tahkim yoluyla çözülebilir olarak düzenmiş 
olması gerektiğidir. Uyuşmazlık konusunun 
tahkime elverişli olmadığı koşullarda taraflar 
tahkime gitmek isteseler dahi bunun sonu-
cunda alınan kararın bağlayıcı bir niteliği 
olmayacaktır. 
Türk Hukuku’nda tahkime elverişli olmayan 
konular kısaca listelenecek olursa; taşınmaz 
aynından kaynaklı uyuşmazlıklardan, aile 
ve miras konusundaki uyuşmazlıklardan ve 
bazı işçi işveren kaynaklı uyuşmazlıklardan 
söz edilebilir. Türkiye’nin aksine birçok 
Avrupa ülkesinde taşınmaz aynından 
kaynaklı uyuşmazlıkların tahkim yoluyla 
çözümlenebildiği görülmektedir. Ancak 
daha önce de belirttiğimiz gibi bu gibi 
uyuşmazlıklarda Türkiye’nin taraf olması 
durumunda tahkimde alınmış bir kararın ül-
kemizde tenfiz edilebilmesi mümkün görün-
memektedir. 
 Tahkim türleri Ad Hoc Tahkim ve 
Kurumsal Tahkim olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Ad Hoc Tahkim, tahkim yargılamasının 
tamamını ya da belli bir kısmını tarafların 
kendilerinin organize etmesi anlamına gelir. 
Taraflar tercih hâlinde BM Milletlerarası 
Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 
tarafından hazırlanan tahkim kurallarını 
kullanabilir. UNCITRAL Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun uluslararası ticaret ve 
yatırımın kolaylaştırılmasını amaçlayan 
bir organıdır. Tahkim ile paralel bu amaç 
doğrultusunda UNCITRAL tarafların Ad Hoc 
Tahkim sürecince model alabilecekleri 

kurallar geliştirmiştir. 
UNCITRAL Tahkim Kurallarının temelinde 
farklı hukuk sistemlerinden gelen tarafların 
tek bir sistem altında toplanması ve 
farklılıklardan doğabilecek mağduriyetlerin 
önlenmesi yatmaktadır. UNCITRAL Tah-
kim Kurallarında, milletlerarası ticari 
ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözüm-
lenmesi usullerinden biri olarak tahkimin 
faydaları ve farklı hukuki, sosyal ve eko-
nomik sistemlere sahip olan ülkelerde 
uygulanabilecek şekilde Ad Hoc Tahkim’in 
düzenlenmesinin, milletlerarası ekonomik 
ilişkilerin uyum içerisinde gelişmesine 
hissedilir derecede katkıda bulunacağı 
göz önüne alınmıştır.  Ad Hoc Tahkim, 
Kurumsal Tahkime kıyasla daha çok tercih 
edilmektedir. Bunun nedenlerinden birisi 
hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tercih 
edilen tahkim yolunun tahkim kurumlarının 
bürokrasileri işin içerisine dâhil olduğunda 
bu özelliğinden uzaklaşıyor olmasıdır. 
Ad Hoc Tahkim sıklıkla devletlerin taraf 
olduğu uyuşmazlıklarda başvurulan bir yol 
olarak bilinmektedir. 
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Tahkim yargılamasının bir diğer çeşidi 
olan Kurumsal Tahkim, tahkime git-
mek isteyen tarafların bu konuda ken-
dilerine rehberlik edecek kurumlara 
başvurarak süreç hakkında uzman 
desteği aldıkları tahkim türüdür. Ku-
rumsal Tahkim’in tercih edilmesinin en 
yaygın gerekçeleri tahkim kurumlarının 
itibarı, yargılamaya aşinalıkları, masraf 
ve ücretlerin belirlenebilirliği ve yerleşmiş 
bir usulün kullanılmasının rahatlığıdır.  
Uluslararası nitelikli bir sözleşmeye dair 
Kurumsal Tahkim’e gitmeyi tercih edecek 
olan tarafların, tahkim sözleşmesinde 
bir tahkim kurumuna başvurulup 
başvurulmayacağını, başvurulması du-
rumunda bunun hangi kurum olacağını 
açıkça belirtmeleri gerekmektedir. 
Söz konusu tahkim kurumlarından en 
bilinenleri; Londra Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi (LCIA), Amerikan Tahkim 
Derneği Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü 
Merkezi (ICDR), Singapur Uluslararası 
Tahkim Merkezi (SIAC) ve Hong Kong 
Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC), 
şeklinde örneklendirilebilir. Ülkemizde 
ise 2014 yılında yürürlüğe giren 6570 
sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 
ile tahkim konusunda önemli bir adım 
atılmıştır. Söz konusu kanunun amacı, 
uluslararası uyuşmazlıklar da dâhil ol-
mak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya 

alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemle-                  
riyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul 
Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) kurulması 
ile merkezin teşkilat ve faaliyetlerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
Birçok tahkim kurumunun kendilerinin 
belirlemiş olduğu tahkim kuralları vardır. 
Örneğin; Londra Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi’ne uyuşmazlıklarının çözümü 
için başvuran taraflar bu tahkim kurumu-
nun belirlemiş olduğu tahkim kurallarına 
göre uyuşmazlıklarının çözüleceğini kabul 
ederler. 
Kurumsal Tahkim her ne kadar Ad Hoc 
Tahkim’e göre daha masraflı ve uzun bir 
süreç olarak görünse de bireysel yürütü- 
len bir tahkim sürecinde karşılaşılabilecek 
sorunları ve bunun sonucunda sürecin 
beklenenden daha pahalıya mâl olma 
ihtimalini düşünmek açısından önem arz 
etmektedir. İnternette yapılan bir anket 
çalışmasına göre şirketlerin dörtte üçü Ku-
rumsal Tahkim’i tercih etmektedirler. 
Tahkim, tarafları mahkeme formalitele-        
riyle uğraşıp uzun yıllar masraf yap-
maktan alıkoyan pratik ve ekonomik 
çözüm yolu olmasından dolayı oldukça 
avantajlıdır. Özellikle uluslararası alanda 
tarafların uyuşmazlık konusunda hangi 
hukuk sistemine başvurulacağı konusun-
daki endişelerini ve kafa karışıklıklarını 
gidermektedir. 



A R A L I K  2 0 2 1

2 3

Ülkemizde etkinliği uluslararası arena-
daki kadar olmasa da gelişim göstermesi 
açısından yapılan çalışmalar büyük önem 
taşımaktadır, zira uluslararası tahkim 
kadar bölgesel tahkim de uyuşmazlığın 
kaynağına yakın olması ve daha eko-
nomik olması açısından tarafların ilgisini 
çekmektedir.          
Umuyoruz ki ilerleyen yıllarda ülkemiz-
de de tahkim mahkemelerinin etkinliği 
artacaktır.
 Tahkim konusunda göz ardı edilmemesi 
gereken en önemli noktalardan biri, 
prosedürlerin en başından itibaren bu 
alanda uzman avukatlar aracılığıyla 
yürütülmesi gerektiğidir, zira avantajlarla 
dolu bu alanda yapılacak en ufak bir hata 
kararların bağlayıcılığı sebebiyle geri 
dönüşü olmayan hak kayıplarına neden 
olabilmektedir. Her ne kadar tahkim 
sürecinde devlet mahkemelerindeki fizikî 
duruşma görülme durumu yok denecek 
kadar az olsa da hakemlere sunulacak id-
dialar ve karşı tarafların iddialarına veril-
ecek cevaplar özelinde avukatların önemi 
yadsınamaz.

Kaynaklar: 
* MISTALIS, L. and SÜRAL, B., 2007. MİLLETLERARASI TAHKİM: KURUMSAL 

YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR. TBB Dergisi,

* DEMİRCAN, H., 2005. UNCITRAL TAHKİM KURALLARI İLE MİLLETLERARASI 

TAHKİM KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE AD HOC TAHKİM.

* MISTALIS, L. and SÜRAL, B., 2007. MİLLETLERARASI TAHKİM: KURUMSAL 

YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR. TBB Dergisi
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TÜRK HUKUKUNDA 
MÜLTECİLERİN 

HAKLARI

Türk mülteci hukukunun gelişimine, 2011 yılında 
ortaya çıkan Arap Baharı ile başlayan Suriye iç 
savaşı yüzünden Suriye’den Türkiye’ye yapılan 
kitlesel göç hareketlerinin sebep olduğu aşikar-
dır. Ülkemizde Geçici Koruma Statüsü verile-
rek ikamet edebilen Suriyeli nüfusun kimi illerde 
yerli nüfusa yaklaştığı görülmüştür. Örneğin; 
Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun olduğu 
şehir Kilis’te, 142 bin 792 Türkiyeli ile 106 bin 
365 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır. Ekim 2021 iti-
bariyle ise İstanbul’daki toplam kayıtlı Suriyeli 
sayısı 534.439’dur. Giderek artan Suriyeli 
nüfusu, uzun zamandır yerli toplumla bir arada 
yaşıyor olmaları (3 Milyon 723 bin Suriyelinin 
yalnızca 51 bin 945’i geçici barınma merkez-
lerinde kalmaktadır), büyük çoğunluğunun 
Türk hukukuna göre zorunlu eğitim yaşında 
olması (5-18 yaş arası toplam Suriyeli sayısı 
1.255,619’dur) ve Türkiye’nin hukuk devleti 
olmasının bir sonucu olarak, ülkemizde yaşayan 
geçici koruma altındaki nüfusa eğitim, sağlık, 
barınma gibi kimi temel ve sosyal hakların tanın-
ması ve iç hukukumuzda buna ilişkin düzenle-
melerin yapılması gerekmiştir. 

Stj. Av. Büşra KARAOĞLANOĞLU

Türk Hukukunda Mültecilere ve Geçici Koruma 
Altındakilere Sağlanan Haklar  

1- Geri Göndermeme İlkesi

Mülteci ve sığınmacılara ilişkin uluslararası 
sözleşmeler ulusal hukuku etkilemekte ve bu 
durum devletin egemenlik yetkisini sınırlamak-
tadır. Dolayısıyla Türkiye’nin taraf olduğu başta 
Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası 
sözleşmeler Türkiye’deki hukuk sisteminde de 
geri göndermeme ilkesinin iç hukukta da benim-
senmesinin yolunu açmıştır. Dolayısıyla Cenevre 
Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlamadan kaynaklı 
bir farklılık olmadan Türkiye bu ilkeyi Avrupa 
dışından gelenlere de uygulamak durumundadır. 
Geri göndermeme ilkesine paralel olarak konulan 
YUKK’un (Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’un) geri gönderme yasağı başlıklı 4. 
Maddesine göre; hiç kimse, işkenceye, insanlık 
dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabii 
tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplum-
sal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dola-
yısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında 
bulunacağı bir yere gönderilemez.
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2- Yaşam Hakkı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2’nci 
maddesine göre herkes hukuken korunan 
yaşam hakkına sahiptir. 1980 Anayasası’nın 
17. Maddesine göre ise herkes, yaşama, 
maddi ve manevî varlığını koruma ve geliş-
tirme hakkına sahiptir. Devletin bireye karşı 
sahip olduğu yükümlülük, bir kitle veya akın 
hâlinde gelen kitleden herhangi biri söz 
konusu olduğunda değişmez. “Bu nedenle 
uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlara, 
geçici koruma için Türkiye sınırını geçmeye 
çalışanlara ve geçici koruma altına alınmış 
olanlara yaşam hakkının getirmiş olduğu 
bütün yükümlülüklere ve bu konudaki ulus-
lararası sözleşmelere uygun davranılması 
gerekmektedir.”

3- İşkence ve İnsanlık Dışı Muamelelere 
Maruz Kalmama Hakkı

BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği) İcra Komitesi’ne göre kitlesel 
akınla yurtlarını bırakıp trajik kaçış öyküle-
rine sahip olanlar, anlayış ve sempati gerek-
tiren kişiler olarak muamele görmelidirler. 
Bu kişiler ne ülkeye kaçak girdikleri için ne 
de başka bir sebeple, insanlık dışı ve onur 
kırıcı muamelelere maruz bırakılmamalı-
dırlar. Bu yükümlülük, işkence yasağının                                  
uluslararası hukuk kuralı olmasının mutlak 
gereğidir. Türkiye’nin de taraf olduğu birçok 
sözleşmede düzenlenen bu yükümlülük 
Anayasa’nın 17. Maddesinin yanı sıra AİHS 
‘de de benimsenmiştir.  Anayasanın 17. 
Maddesi 2. Fıkrasında, kimseye işkence ve 
eziyet yapılamayacağı, kimsenin insan hay-
siyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya mua-
meleye tabii tutulamayacağı düzenlenmiştir. 

4- Kişiye Hukuki Bir Statünün Sağlanması

Uluslararası hukukun temel ilkelerinden 
biri, bir sözleşme hükmü hâline getirilmeksi-
zin, kişinin hukuk öznesi olarak tanınması-
dır. Yani hiçbir devlet ve Anayasa madde 16 
dikkate alınacak olursa Türkiye de, vatandaş 
veya yabancı herhangi birini kişi olarak kabul 
etmekten ve hukuk öznesi olarak tanımlamak-
tan imtina edemez.  

5- Kişisel Kayıtlar ve Gerekli Belgelerin 
Sağlanması

2000 yılındaki mülteci ve sığınmacıların 

kaydedilmesine ilişkin İcra Komitesi kara-
rına göre, kişinin geri göndermeye ve zorunlu 
askerliğe gönderilmesine karşı korunması, 
temel haklara erişiminin sağlanması, aile bir-
leşimi, özel ihtiyaç sahiplerinin ve ihtiyaçla-
rının belirlenmesi için kayıt işlemi önem arz 
etmektedir. Kayıt süreci, kolayca ulaşılabile-
cek şekilde, kişilerin onur ve güvenliklerine 
uygun, tehdit etmeyen, tarafsız ve profesyo-
nel biçimde yürütülmelidir.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nde düzenle-
nen haklara ve hizmetlere erişim için kayıt 
kilit nokta oluşturmaktadır. Bu kişilerin kaydı, 
Genel Müdürlük tarafından, yeterli donanıma 
sahip ve kayıt işlemlerinin kesintiye uğra-
madan tamamlanmasını sağlayacak ayrı bir 
yerde, gizlilik sağlanarak yapılır ve bilgiler 
derhâl Genel Müdürlüğe iletilir. Geçici koruma 
altındaki kişilerin kayıt bilgileri doğum, ölüm, 
evlilik, boşanma, geri dönüş vb durumlarda 
güncellenir. Bu kişiler aynı zamanda adres 
kayıt sistemine de kaydedilir. Kayıt işlem-
leri tamamlananlara valiliklerce geçici koruma 
belgesi düzenlenir, yabancı kimlik numarası 
da verilir. Şekli ve içeriği Genel Müdürlük’çe 
belirlenen koruma kimlik belgesi süreli veya 
süresiz olarak ücretsiz düzenlenir. Bu belge 
kalış hakkı tanırken, YUKK’ta düzenlenen 
ikâmet izni veya izin yerine geçen belgelere 
eşdeğer sayılmaz. Uzun dönem ikâmet iznine 
geçiş hakkı tanımaz, süresi ikâmet izni top-
lamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk 
vatandaşlığına başvuru hakkı tanımaz.

6- Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 

İnsan hakları sözleşmeleri bakımından yer-
leşme ve seyahat özgürlüğü, hem bir yerden 
başka bir yere gidebilmeyi hem de kendi 
rızası olmadan bulunduğu yeri terk etme-
mesini ifade etmektedir. AİHS ek 4 Numaralı 
Protokol’ün 2. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkralarına 
göre, yerleşme ve seyahat özgürlüğü beli 
bazı alanlarda bir demokratik toplumda kamu 
yararının haklı kıldığı ve yasaya uygun olarak 
öngörülmüş sınırlamalara tabii tutulabilir.    
Geçici Koruma Yönetmeliği, koruma altında-
kilerin, geçici barınma merkezlerine sevkini 
öngörmektedir. BMMYK’nın Eylül 2021 faa-
liyet raporunda; Suriyelilerin %98’inden faz-
lasının 81 ilde ev sahibi toplumla bir arada 
yaşamakta, %1,5’i ise GİGM yönetimin-
deki 7 Geçici Barınma Merkezi’nde kalmakta 
olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre geçici 
korunanların, Genel Müdürlük’çe belirle-
necek illerde kalmalarına izin verilir. Geçici 
barınma merkezi dışında kalanlar ise valilikler 
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tarafından belirlenecek yerlerde kalabilirler. 
Bu düzenlemeler, Türkiye’de şartlı mülteciler 
için öngörülmüş olan, üçüncü ülkeye yerleşti-
rilenlere kadar uydu kentlerde zorunlu ikâmet 
şartının, geçici koruma altındaki kişilere başka 
açıdan uygulanması olarak da yorumlanabilir. 
Geçici koruma altındaki bireyler, kayıtlı olduk-
ları şehirden başka bir şehire gitmek istedikle-
rinde kayıtlı oldukları İl Göç İdaresi’nden yazılı 
seyahat izni almak zorundadırlar. Bu durum 
uygulamada birçok hak ihlâline neden olmak-
tadır. Örneğin, İstanbul gibi bazı şehirler artık 
kayıt başvurusu kabul etmemektedir ve bu 
şehirlerde yaşayanların başvuruda bulunabil-
mek için diğer şehirlere gitmeleri gerekmek-
tedir; ancak ulaşım firmaları, özellikle şehirle-
rarası otobüs firmaları, bilet satmak için baş-
vuruculardan kimlik kartlarını göstermelerini 
istemekte aksi hâlde fahiş miktarda bilet ücreti 
talep etmektedirler.

Bahsedilen sınırlamaların kişilerin hareket 
özgürlüğüne müdahale oluşturduğu aşikâr-
dır; ancak bu müdahalenin hukuka uygun 
olup olmadığı konusunu da göz önüne almak 
gerekmektedir. Sınırlamanın hukuka uygun-
luğunun belirlenmesinde bakılacak ilk ölçüt, 
kanunda öngörülmüş olup olmadığıdır. Ancak 
söz konusu sınırlamalar yönetmelikle düzen-
lenmiştir.  Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması-
nın şartlarından olan ve hem Anayasa’da hem 
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi hem de 4 numaralı Protokol’de 
öngörülen şarta uyulmaması bu sınırlamayı 
hukuka aykırı hâle getirmektedir.

7- Hak Arama Özgürlüğü

YUKK madde 81’de başvuru sürecindeki 
başvuru sahibinin veya uluslararası koruma 
statüsü sahibi kişilerin başvuru iş ve işlemle-
riyle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşı-
lanması kaydıyla avukat tarafından temsil edi-
lebileceklerini, avukatlık ücretlerini karşılama 
imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve ulus-
lararası koruma statüsü sahibi kişilerin, yargı 
önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun 
adli yardım hükümlerine göre avukatlık 
hizmeti sağlanabileceğini ve sivil toplum kuru-
luşları tarafından sağlanan danışmanlık hiz-
metlerinden faydalanabileceklerini belirtmiştir.

Anayasa 36. Maddesinde: “Herkes meşrû 
vasıta ve yollardan faydalanmak sure-
tiyle yargı merciileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargı-
lanma hakkına sahiptir.” denilmiş, hak arama 

özgürlüğüne herhangi bir sınırlama getir-
memiştir.  Yabancılar için ceza yargılaması 
ve idari yargılama açısından vatandaşlar ile 
bir farklılık yoktur; fakat hukuk davalarında 
yabancılara teminat yatırma yükümlülüğü 
getirilmiştir. 

Hak arama özgürlüğünün kapsamında; dava, 
dilekçe ve bilgi edinme hakkı gibi kavram-
lar yer almaktadır. Dilekçe hakkı 2001 yılın-
daki Anayasa değişikliği ile Türkiye’ de ikâmet 
etmek ve karşılıklılık ilkesi şartıyla yabancı-
lara da tanınmıştır. Bilgi Edinme Kanunu’nun 
4. Maddesine göre ise bilgi edinme hakkından 
gerçek yabancı kişilerin, kendileriyle ve faali-
yet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla, Türkiye’de 
ikâmet etmek ve karşılıklılık ilkesince yararla-
nabilecekleri öngörülmüştür. 

Geçici Koruma Yönetmeliği “Avukatlık hizmet-
leri” başlıklı 53. Maddeye göre; yönetmelik 
kapsamındaki yabancılara, ücretleri kendile-
rince karşılanmak kaydıyla idari işlemleri sıra-
sında avukat tarafından temsil edilme olanağı 
verilmiştir. Aynı yönetmeliğin 54. Maddesinde; 
yönetmelik kapsamında yürütülen işlemler ile 
ilgili şikâyetlerin valilikler tarafından derhâl 
işleme alınacağı, adli konular ile ilgili husus-
lar varsa geciktirilmeden adli makamlara bildi-
rileceği söylenmiştir. Bu hüküm ile valiliklerin, 
geçici koruma altındakilerin ihbar ve şikâyet-
leri için başvuracakları yetkili makam olduğu 
sonucuna varılmaktadır.   

8- Kişisel Verilerin Gizliliği ve Kişisel 
Verilere Erişim Hakkı

Kişisel verilerin korunması özel hayatın korun-
ması hakkının bir uzantısıdır. Özel hayatın giz-
liliği başlıklı Anayasa’nın 20. Maddesinde, her-
kesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunma-
sını isteme hakkı olduğu belirtilmiştir. Kişisel 
veriler ancak kanunda öngörülen hâllerde ve 
açık rızanın varlığı hâlinde işlenebilecektir. 
Dolayısıyla geçici koruma altındakilerin veya 
başka bir statüye sahip yabancının kişisel 
verilerinin gizliliği her şeyden önce Anayasal 
bir yükümlülüktür.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin ‘kişisel veriler’ 
başlıklı 50. maddesi uyarınca; geçici koruma 
sağlaması amacıyla ülkemize gelen yaban-
cıların kişisel verilerinin, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nce belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde, Genel Müdürlük veya valilik-
lerce ilgili mevzuata ve taraf olunan ulus-    
lararası anlaşmalara uygun olarak alınacağı, 
korunacağı, saklanacağı ve kullanılacağı 
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belirtilmiştir. Yine aynı Yönetmeliğin 51. 
Maddesine göre; yabancıların tüm bilgi ve 
belgelerinde gizlilik esas olup, kişinin rızası 
olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamayacaktır.

9- Aile Birleşimi

Aile hayatının korunmaya değer olduğu 
İHEB (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi), 
BMMSHS (Birleşmiş Milletler Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi), BMESKHS (Birleşmiş Milletler 
Medeni ve Siyasi İlişkin Uluslararası 
Sözleşme) gibi birçok belgede yer almıştır. 
BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği) İcra Komitesi kararlarında da aile 
birliğine saygı gösterilmesi gerekliliği vurgu-
lanmıştır. Yine aynı şekilde Anayasa’nın 41. 
Maddesinde de bu doğrultuda bir düzenleme 
yapılmıştır, maddenin ilk fıkrasında: “Aile Türk 
toplumunun temelidir ve eşler arasında eşit-
liğe dayanır.” denilerek, hukuk sistemimizde 
aile yapısının korunmasına verilen önem 
açıkça ortaya koyulmuştur. 

Aile birleşimi, yabancının ülkeye yasal olarak 
giriş yaptığında evli olması nedeniyle, eş ve 
çocukları dâhil diğer aile fertlerinin ülkeye giri-
şini ve ikâmetini talep etmesidir. Aile oluşumu 
ve aile hayatını sürdürmenin bir başka yönünü 
oluşturan aile birleşimi, kitlesel akın durumla-
rında birçok ailenin bölünmesine yol açtığın-
dan önemli hale gelmektedir. 

Aile birleşimi amacıyla talep edilecek; aile 

ikâmet izni,  temel hak ve özgürlüklerin-
den biri olan aile hayatı hakkı ile ilgilidir. Aile 
hayatı hakkı pek çok uluslararası sözleş-
mede düzenlenmişse de görece aile birleşimi 
hakkı daha az sözleşmede açıkça yer almak-
tadır. Aile ikâmet iznine ilişkin düzenleme 
Türk hukuk sisteminde ilk kez Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almıştır. 
YUKK’un aile ikâmet izni başlıklı 34. Maddesi, 
aile ikâmet izninin şartları başlıklı 35. Maddesi 
ve aile ikamet izninin reddi, iptali veya uza-
tılmaması başlıklı 36. Maddesiyle birlikte aile 
ikâmet iznine yönelik işleyiş açıklanmıştır.  

Tanımı yapılmamış olmasına rağmen, aile 
birleşiminin Geçici Koruma Yönetmeliği’nde 
doğrudan düzenlendiği görülmektedir. 
Yönetmeliğin üçüncü maddesinin (b) bendine 
göre aile üyeleri; yabancının eşini, ergin 
olmayan çocuğunu ve bağımlı ergin çocuğunu 
ifade etmektedir. Yönetmeliğin 49. Maddesine 
göre, yönetmelik kapsamındaki yabancı, aile 
bireyleri ile Türkiye’de bir araya gelmek üzere 
aile birleşimi talebinde bulunabilirler. Bu baş-
vurular Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafın-
dan incelenir ve ilgili kamu kurumları, ulusla-
rarası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle 
gerekli çalışmalar yürütülebilir. Aynı mad-
denin ikinci fıkrasında Türkiye’de refakat-
siz olduğu anlaşılan çocukların talebi olmak-
sızın aile birleşimi işlemlerinin başlatılacağı 
öngörülmüştür. Yönetmeliğin 8. maddesinde 
geçici koruma dışında tutulacak fakat insani 
nedenlerle ülkede kalacakların aile üyelerinin 
talepleri halinde, kendilerinin geçici koruma 
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durumuna bakılmaksızın aynı yerde de barın-
dırılabileceği öngörülmüştür. Burada her ne 
kadar takdir yetkisi olsa da aile birliğinin ön 
planda tutulduğu anlaşılmaktadır. 

10- Sağlık Hakkı

Sağlık hakkının bir parçası olarak sağlık hiz-
metlerine erişiminin kapsamı sığınmacının 
Türkiye’deki yasal statüsüne göre değişmek-
tedir. Geçici koruma statüsündeki Suriyeli 
mülteciler kayıt olduktan sonra bir Türk vatan-
daşı gibi sağlık hizmetlerine erişme hakkına 
sahipken, Aralık 2019’da Kanunda yapılan 
yasal değişiklikle, herhangi bir sağlık güven-
cesi olmayan ve ödeme gücü bulunma-
yanlar uluslararası koruma altındaki kişile-
rin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine                   
tabiiyeti başvuru kaydından itibaren 1 yıl süre 
ile sınırlandırılmış ve süresi dolan kişilerin 
sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma 
hakları iptal edilmiştir. Bu ayrıştırıcı durum 
hele ki başlıca temel hak olan ‘sağlık hizmet-
lerine erişim hakkının birçok yönden ihlâ-
line sebebiyet vermektedir. Sosyal sigortaları 
iptal edilen uluslararası koruma statüsü sahip-
leri, sağlık masraflarını karşılayacak finansal 
araçlardan yoksun olduklarından, kalıcı fizik-
sel ve ruhsal sağlık kaybı yaşamakta hatta 
sağlık hizmeti alamadıklarından yaşamlarını 
kaybetmektedirler.

11- Eğitim Hakkı

Türk hukukuna göre çocuklar için zorunlu 
temel eğitim, her biri dörder yıllık üç sevi-
yeye (ilkokul-ortaokul-lise) bölünmüş şekilde 
toplam on iki yıldır. Yabancı uyruklular da 
dâhil olmak üzere Türkiye yargı alanındaki 
tüm çocuklar, devlet okulları tarafından verilen 

“temel eğitim” hizmetlerine erişim hakkına 
sahiptir.  Geçici koruma altındaki veya ulus-
lararası koruma altındaki tüm çocuklar, temel 
eğitim için devlet okullarına kaydolma hakkına 
sahiptir. 2011 Suriye krizinin başlarında ise 
mültecilerin eğitimi kamplarda kurulan Geçici 
Eğitim Merkezlerinde (GEM) sağlanmakta 
iken, ilerleyen zamanlarda GEM’ler kapatıl-
mış ve mültecilere çocuklarını devlet okulla-
rına kayıt yaptırmaları teşvik edilmiştir. Kimlik 
kartına sahip uluslararası geçici koruma 
statüsü sahipleri, çocuklarını yalnızca kayıtlı 
oldukları şehirdeki okullara kaydettirebilirler. 
Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre; geçici 
koruma kimlik kartı olmayan Suriyeli mülteci-
ler, devlet okullarına sadece “misafir öğrenci” 
olarak kabul edilmekte, derslere katılabil-
mekte, ancak misafir öğrenci olarak dersler-
den herhangi bir derece veya akreditasyon 
alamamaktadır. Bunun yanı sıra mültecilerin 
eğitimine yönelik yasal metinlerin olmasına 
karşın, göçmen, mülteci ve geçici koruma 
statüsündeki çocukların eğitime erişimi ile 
ilgili koşullar elverişsizdir. Bununla birlikte 
ülke çapında göçmenlere verilecek eğitimle 
ilgili hiçbir yönlendirme veya koşul içerikli bir 
yönerge de yayınlanmamıştır. Okullar göçmen 
eğitimi için hazırlanmamış ve öğretmen-
lere göçmen çocuklara verecekleri eğitimde;                   
kültürlerarası eğitime yönelik vatandaşlık, 
insan hakları, göçmenlere karşı ayrımcılık vb. 
konularda hiçbir rehberlik de yapılmamıştır. 

12- Çalışma Hakkı

Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, 
statü almasından itibaren bağımlı veya 
bağımsız olarak çalışabilirken, başvuru sahibi 
veya şartlı mülteci, uluslararası koruma baş-
vurusu tarihinden 6 ay sonra çalışma izni 
almak için başvurabilir. Aynı zamanda bazı 
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meslekler özel kanunlarla yabancılara yasak-
lanmıştır. Bunlar memurluk, avukatlık, noter-
lik, eczacılık, hastabakıcılık, veterinerlik ve 
güvenlik görevliliğidir. Mevsimlik tarım veya 
hayvancılık işlerinde çalışacak mülteciler ve 
başvuru sahipleri ise çalışma izninden muaf 
tutulmuştur. Buradaki husus Türk mülteci 
hukukunun iş gücüne katılımı, bir ‘temel hak’ 
yaklaşımından ziyâde ekonomik ve faydacı bir 
temelle düzenlemiş olduğunu gözler önüne 
sermektedir.

 

Sonuç olarak; her devlet mevcut kaynakla-
rını etkin bir şekilde kullanarak, sınırları içe-
risindeki herkesin temel hak ve özgürlük-
lerden, hiçbir ayrım gözetmeden eşit bir 
şekilde yararlanmasını sağlamalıdır. Türk 
hukuk sisteminde, mültecilerin ekonomik ve 
sosyal haklara erişimi değerlendirildiğinde            
uluslararası koruma statü sahiplerini kimi 
zaman dışlayıcı şekilde uygulandığı görül-
mektedir. Bir de mültecilerin hukuken sahip 
oldukları haklara uygulamada erişimlerini 
engelleyen dil bariyeri, bilgi eksikliği ve yeter-
siz kapasite gibi birçok etken bulunmaktadır. 
Türkiye’nin mültecilerin uluslararası ve ulusal 
hukuktan doğan pozitif yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi bu engellerin aşılması yönünde 
düzenlemelerin yapılmasına bağlıdır.
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