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BU SAYIDA
Değerli Okuyucularımız,

ARMER Bülten ile milletvekillerine nitelikli bilgi 
desteğinin sağlanmasında merkezî rolü olan Araştırma 
Hizmetleri Başkanlığımızın çalışmalarını daha 
yakından tanıtmayı ve Başkanlığımızdan haberler 
vermeyi hedeflemekteyiz. Küresel ölçekli bir salgına 
dönüşen Covid-19 pandemisinin etkilerini önemli 
ölçüde hissettirdiği bir dönemde yayına hazırlanan 
14. sayının ilk kısmını, Başkanlığımızı kısaca anlatan 
ve Ocak-Haziran 2020 döneminde hazırladığımız 
çalışmalar hakkında bilgi veren “ARMER’den” başlığı 
oluşturmaktadır. 

Başkanlığımızın farklı bölümlerinde görev yapan 
yasama uzmanları tarafından hazırlanan bazı 
çalışmalara yer verdiğimiz “Ürünlerimizden 
Örnekler”de; Uluslararası Koruma Statüleri ve Geçici 
Korunan Suriyelilerin Türkiye’deki Hukuki Durumları 
(Şeyma Seçilmiş-Hukuk Bölümü); Türkiye ile Avrupa 
Birliği Arasındaki Gümrük Birliğinin Güncellenmesi 
(Özlem Omaç-Uluslararası İlişkiler Bölümü);  Akıllı 
Şehirler (Ramazan Sakça, Mümtaz Ağca, Murat Bilgin-
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü); Engelliliğe 
Dayalı Ayrımcılık ve Makul Uyumlaştırma (Elif 
Meva Öztürk-Sosyal Politika Bölümü); Yalan Haber 
(Fake News) Kavramı: Seçili Ülkelerde Parlamento 
Çalışmaları ve Yasal Düzenlemeler (Mehmet Burak 
Ünal-Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü); ABD 
ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşı ve Dünya Ekonomisine 
Muhtemel Etkileri (Berk İbikli-Ekonomi Maliye 
Bölümü); Uluslararası Seçim Gözlemi (Alper Mahmut 
Kaysal-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü); 
Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma 
Hakkı (Duygu Ünal- Hukuk Bölümü) ve Dünyada Seçim 
Barajları (Kadir Candan, Mehmet Solak, Murat Bilgin, 
Alper Mahmut Kaysal-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü) başlıklı çalışmalar yer almaktadır. Söz konusu 
çalışmaların, yasama ve denetim faaliyetlerine 
önemli katkısı olabilecek nitelikli bilgiler vermesinin 
yanı sıra Araştırma Hizmetleri Başkanlığımızı sık 
kullanmayanlar açısından da tanıtıcı mahiyette 
olacağını düşünmekteyiz.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 
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“Kitaplık” kısmında Başkanlık uzmanlarımız tarafından 
bugüne kadar yazılmış olan kitapları bir kez daha 
hatırlatmak istedik. 

Bültenimizin bir sonraki kısmı, çalışanlarımızın katıldığı 
ulusal ya da uluslararası seminerlerden bazılarına 
ilişkin bilgilerin sunulduğu “Seminerlerden Notlar”dır. 
Bu sayımızda 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
“Parlamento Araştırma Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” 
Konulu ECPRD Video Konferansı (Webinar) hakkında 
kısaca bilgi verilmiştir.

“ARMER İngilizce İnternet Sayfası” başlığı altında, anılan 
sayfa hakkında bilgiler yer almaktadır. Bültenimizin 
bir sonraki kısmını, parlamento araştırma merkezleri 
arasında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak 
amacıyla oluşturulmuş olan Avrupa Parlamento 
Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD) 
bünyesinde Ocak-Haziran 2020 döneminde sorulan 
ve Başkanlığımız uzmanları tarafından cevaplanan 
soruların bir seçkisini içeren “ECPRD Çalışmalarından 
Seçmeler” oluşturmaktadır. Son olarak, Ocak-Haziran 
2020 döneminde yaptığımız çalışmalara ilişkin fikir 
verecek bir seçkinin bulunduğu “Son Çalışmalardan 
Seçmeler” ve her sayıda Başkanlığımız çalışanlarından 
birinin tanıtıldığı “İçimizden Biri” kısımlarına yer 
verilmektedir.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere.

Saygılarımızla. 

Emrah Hurma 
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ARMER BÜLTEN

Araştırma Hizmetleri Başkanlığının (ARMER) 
ana görevi, yasama ve denetim faaliyetlerine 
ilişkin konu odaklı nesnel araştırmalar 

yaparak milletvekillerinin ve komisyonların 
bilgisine sunmak ve milletvekillerinin talep 
ettikleri konularda bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır. 
Böylelikle milletvekillerine zaman kazandırılmakta, 
talep konusuyla ilgili birincil kaynaklara ulaşılarak 
doğru ve güvenilir bilgi sunulmakta ve gerektiğinde 
diğer ülkelerdeki düzenleme ve uygulamalar 
incelenerek karşılaştırma fırsatı verilmektedir.

Başkanlık, çeşitli disiplinleri ve konu alanlarını 
içerecek şekilde yasama uzmanlarının görev aldığı 
beş bölüm olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
bölümler şunlardır:

• Ekonomi ve Maliye

• Hukuk

• Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

• Sosyal Politika

• Uluslararası İlişkiler
Söz konusu bölümler, talebin içeriği ve zaman 
kısıtını göz önüne alarak araştırma raporu, bilgi 

notu, kısa bilgi notu, bilgi derleme, gösterge, 
infografik, doküman derleme veya sözlü bilgi 
türünde çalışmalar hazırlamaktadır.

Sunulan bilgi desteği ile yasama ve denetim 
süreçlerine azami katkı sağlamak temel hedef olup 
bilgi sunumunda doğruluk, güvenilirlik, tarafsızlık, 
analitik bir dile sahip olma, kullanım amacına 
uygunluk, sade ve anlaşılır içerik, zamanında sunum 
ve gizlilik ilkeleri benimsenmiştir.

Bilgi talepleri, Araştırma Hizmetleri Başkanlığına 
telefon, faks, e-posta veya yüz yüze görüşme yolu 
ile iletilebilmektedir. Konu kapsamı, çalışma türü ve 
teslim tarihi netleştirilen talepler, ilgili bölümdeki 
yasama uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Araştırma Hizmetleri Başkanlığının çalışmalarına 
TBMM yerel ağındaki “Birimler” bölümünün altında 
yer alan “Araştırma Hizmetleri Başkanlığı” linkinden 
erişilebilmektedir.

Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından 
01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında üretilen 
245 çalışmanın türlerine göre dağılımı aşağıdaki 
şekildedir:

ARMER’DEN
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ARMER BÜLTEN

Ürün Türlerine Göre Sayısal Dağılım (1 Ocak - 30 Haziran 2020)

Ürün Adı Çalışma Sayısı

Bilgi Derleme 54

Bilgi Notu 19

Doküman Derleme 39

ECPRD İsteği 57

Kısa Bilgi Notu 22

Rapor 9

Sözlü Bilgi 4

Diğer 41

Toplam 245

Ürün türlerinin şekillenmesinde gelen talepler etkili 

olmaktadır. Görüldüğü üzere, bu 6 aylık dönemde 

en fazla ECPRD talepleri cevaplandırılmıştır. Bunu 

bilgi derleme, doküman derleme ve kısa bilgi notu 

talepleri takip etmektedir.

Ürünlerin bir kısmı milletvekillerinin ve 

komisyonların talepleri doğrultusunda (reaktif 

çalışma) gerçekleştirilirken bir kısmı ise gündeme 

geleceği değerlendirilen konularda herhangi bir 

talep olmaksızın (proaktif çalışma) hazırlanmaktadır. 

Bu dönemde 235 adet reaktif, 10 adet proaktif 

çalışma hazırlanmıştır.

245 çalışmanın talep sahiplerine göre dağılımı ise 

aşağıdaki şekildedir:

Talep Sahiplerine Göre Oransal Dağılım (1 Ocak-30 Haziran 2020)

Talep Sahibi Çalışma Sayısı
Milletvekili 138

Uluslararası Kurumlar 57

TBMM İdari Teşkilatı 50

Toplam 245

Tablodan, ARMER’de milletvekillerinin talepleri 

doğrultusunda yapılan çalışmaların çoğunluğu 

oluşturduğu görülmektedir.
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ÜRÜNLERİMİZDEN ÖRNEKLER

1.	GİRİŞ
4 Nisan 2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK)1 3. 

maddesinde yabancı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi” olarak 

tanımlanmıştır.2 YUKK’da yabancılara tanınacak 

uluslararası koruma statüleri “mülteci”, “şartlı 

mülteci”, “ikincil koruma” ve “geçici koruma” olarak 

düzenlenmiştir. Çalışmada söz konusu koruma 

türleri açıklanmakta olup genel anlamda statü 

tespiti yabancıların geldikleri coğrafya, sığınma 

talebinin bireysel ya da kitlesel olması gibi faktörler 

dikkate alınarak yapılmaktadır. 

Basında ve resmi açıklamalarda çoğu kez 

sığınma amacıyla gelen yabancılara yasal olarak 

tanınan uluslararası koruma türünden farklı 

adlandırılmaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin; 

1 Çalışma devamında kısaca YUKK olarak bahsedilecektir.
2 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, Mevzuat Bilgi Sistemi, Erişim:14.05.2019,  
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

Türkiye’ye kitlesel olarak sığınma amacıyla gelen 

Suriyeliler için “mülteci” veya “sığınmacı” kavramları 

kullanılmasına rağmen Suriyeliler “mülteci” ya da 

“sığınmacı” değildir. Kitlesel akın ile koruma talep 

eden Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahiptir.3 

Çeşitli nedenlerle sığınma amacıyla Türkiye’ye 

gelen yabancılara yasal olarak sağlanacak 

uluslararası koruma türünün belirlenmesi, statü 

bağlamında Türkiye’nin sorumluluklarının ve 

yabancının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi 

açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu 

çalışmada öncelikle uluslararası koruma statüleri 

ve geçici koruma statüsü açıklanacak, daha 

sonra Türkiye’de bulunan Suriyelilerin hukuki 

durumları, son olarak ise seçili ülkelerin geçici 

koruma statüsüne ilişkin düzenlemeleri kısaca  

incelenecektir.

3 Ekşi, N., “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın 
Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın 
Sona Ermesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C:88, S:6, 2014, s.1-2, 
Erişim:13.05.2019,  
https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/Yayinlar/Dergi/doc/ibd20146.pdf

ULUSLARARASI
KORUMA	STATÜLERİ
VE	GEÇİCİ	KORUNAN	
SURİYELİLERİN	

TÜRKİYE’DEKİ
HUKUKİ DURUMLARI

Şeyma Seçilmiş, Yasama Uzman Yardımcısı 
Hukuk Bölümü
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ARMER BÜLTEN

2.	ULUSLARARASI	KORUMA	
STATÜLERİ
Devletlerin vatandaşlarının haklarını koruma 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da 

getirememesi sonucunda, söz konusu devletlerin 

vatandaşlarının ulusal korumadan mahrum kalması 

nedeniyle ihtiyaç duydukları koruma uluslararası 

koruma olarak ifade edilmektedir.4 Türkiye’den 

koruma talep eden yabancılara sağlanacak 

korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar YUKK’da düzenlenmektedir.  

4 Çiçekli, B., Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Güncellenmiş 5. Baskı, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.221’den aktaran Baran Çelik, 
N., “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan 
Veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak Ve 
Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:1, Özel 
Sayı, 2015, s.71-72, Erişim:05.02.2020,  
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208372

Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, 

sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların 

münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak 

uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye 

geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen 

yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı 

kapsamaktadır (md.2). Kanunun uygulanmasına 

ilişkin milletlerarası anlaşma hükümleri ise saklı 

tutulmuştur. Bu kapsamda YUKK’nın düzenlediği 

bir konuda milletlerarası anlaşma varsa öncelikle 

milletlerarası anlaşma uygulanacaktır.5

YUKK kapsamında uluslararası koruma; mülteci, 

şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü ifade 

edecek şekilde kullanılmıştır. 

2.1. Mülteci
Kavramsal olarak mülteci “bulunduğu şartların 

kendi kontrolü dışında, belirli bir süre boyunca eski 

haline getirilemeyecek şekilde katlanılamaz bir hal 

almasından dolayı göçe zorlanan bireyler” olarak 

ifade edilmiştir. Tanım değerlendirildiğinde bireyin 

kendi isteği dışında göçe zorlanması özellikle 

vurgulanmaktadır. Şartların belirli bir süre boyunca 

eski haline getirilemeyecek olması ise bu bireylerin 

korunmadan yoksun oldukları sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Mültecinin uluslararası hukuktaki 

tanımı son halini Mültecilerin Hukuki Durumuna 

Dair 1951 Cenevre Sözleşmesi (1951 Cenevre 

Sözleşmesi) ve 1967 ya da New York Protokolü olarak 

adlandırılan Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 

1967 Protokolü ile almıştır.6 Mültecilerin Hukuki 

Durumuna Dair Sözleşme; Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunun 14 Aralık 1950 tarih ve 429 (V) sayılı 

5 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 4. Baskı, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2016, s.39.
6 Öztürk, N., “Uluslararası Hukuktaki Mülteci Tanımının Mülteci Kavramı 
ve Tanımının Oluşum Süreci Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. 
Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s.923-929.

Devletlerin vatandaşlarının 
haklarını koruma 
yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi ya da 
getirememesi sonucunda, 
söz konusu devletlerin 
vatandaşlarının ulusal 
korumadan mahrum kalması 
nedeniyle ihtiyaç duydukları 
koruma uluslararası koruma 
olarak ifade edilmektedir.
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Kararıyla toplanan konferansta kabul edilmiş, 28 

Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 

22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 

Sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış 

ve 22 Nisan 1961 tarihinde “Bu Sözleşmenin 

hiçbir hükmü, mülteciye Türkiye’de Türk uyruklu 

kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde 

yorumlanamaz” ihtirazi kaydı ile onaylamıştır.7 

1951 Cenevre Sözleşmesinin 1. maddesinin 

2. paragrafında Mülteciler Yüksek Komiserliği 

Statüsünde8 yer alan mülteci tanımına paralel 

şekilde mültecinin tanımı yapılmıştır. 1951 

7 Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun, 
Resmi Gazete, Tarih: 5 Eylül 1961, Sayı: 10898, Erişim:24.12.2019, 
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10898.pdf
8 Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna bağlı bulunan Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Statüsünde mülteci tanımı yapılmıştır. Buna göre “1 Ocak 
1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz 
konusu korku nedeniyle, yararlanma istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve 
bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
her şahıs” mülteci olarak kabul edilmiştir. Bkz: TBMM, Cenevre’de 
1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşmenin Tasdiki Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu, Kurucu Meclis 53 Sıra Sayılı Rapor, Erişim:19.12.2019, 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/KM__/d00/c002/km_ 

_00002024ss0053.pdf

Cenevre Sözleşmesine göre, sözleşme hükümleri; 

1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar 

sonucunda (1967 Protokolü ile kaldırılmıştır.) 

ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu 

için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 

bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; 

yahut tabiiyeti dışında bulunan, oraya dönemeyen 

veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

her şahsa uygulanacaktır. Bir yabancıya mülteci 

statüsünün tanınması için beş kriterden birinin 

gerçekleşmesi, zulme uğrayacağından korkması, 

zulüm korkusunun haklı olması ve ülkesi dışında 

bulunması gerekir.9

İmzacı devletlere, Sözleşmenin imzalanması, 

onaylanması veya Sözleşmeye katılma aşamasında; 

Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak zaman 

ve yer bakımından çekince belirtme imkânı 

tanınmıştır. Böylelikle imzacı devletler, 1 Ocak 1951 

tarihinden önce Avrupa’da ya da Avrupa dışında 

9 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.44.

Kaynak: Pixabay, Erişim:02.12.2020, https://pixabay.com/photos/boat-water-refugee-escape-asylum-998966/
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meydana gelen olaylar şeklinde beyanda bulunarak 

Sözleşmeye taraf olmuşlardır.10 Türkiye Sözleşmede 

yer alan mülteci statüsünü Avrupa’da meydana 

gelen olaylar neticesinde Avrupa ülkelerinden 

gelenlere tanıyacağını belirterek coğrafi yönden 

sınırlamıştır.11

Mülteci statüsünün sadece 1 Ocak 1951 tarihinden 

önce meydana gelen olaylar kapsamında tanınması, 

Sözleşmenin 10 yıl uygulandıktan sonra yeni mülteci 

olma hallerinin ortaya çıkması ve Sözleşmede yer 

alan mülteci tanımına uyan kişilerin tarih sınırlaması 

nedeniyle eşit hukuki statüden faydalanamadıkları 

için yeni bir protokol hazırlama ihtiyacı doğmuştur. 

1967 Protokolü ile “Ocak 1951’den önce meydana 

gelen olaylar sonucunda” ifadesi metinden 

çıkarılarak söz konusu tarih sınırlaması kaldırılmıştır. 

Değişiklik sadece zaman bakımından yapılmış, 

devletlerin coğrafi sınırlamaları taraf devletlerce 

genişletilmedikçe geçerliliğini korumuştur. Türkiye 

1968 yılında söz konusu Protokolü onaylamış ve 

coğrafi sınırlamayı ise aynen devam ettirdiğini beyan 

etmiştir. Böylece “1 Ocak 1951’den önce meydana 

gelen olaylar” ve “söz konusu olaylar sonucunda” 

ifadeleri Sözleşme metninden çıkarılmıştır.12

Türkiye’nin coğrafi sınırlama uygulaması AG 

ve Diğerleri v. Türkiye davası ile Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin (AİHM) önüne geldiğinde 

AİHM, uygulamanın 1951 Cenevre Sözleşmesi 

ile 1967 New York Protokolüne uygun şekilde 

yapıldığını ve Türkiye’nin bu tutumunun ayrımcılık 

teşkil etmediğini belirterek söz konusu tutumun 

10 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, Birinci Baskı, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2018, s.159.
11 Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan 
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması 
Hakkında Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 5 Eylül 1961, Sayı: 10898, 
Erişim:24.12.2019.
12 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.160-161.

Türkiye’nin mülteci ve sığınmacı politikası ile ilgili 

olduğunu ifade etmiştir.13

1951 Cenevre Sözleşmesi mültecinin hukukî 

statüsünün belirlenmesini; sığınmacı bireyi statüye 

dâhil eden ve statü dışında bırakan birtakım 

ölçütlerin değerlendirilmesine bağlı kılmıştır. 

Statü ilk kez değerlendirilirken Sözleşmede yer 

alan ölçütler çerçevesinde çoğunlukla bireysel 

bir değerlendirme yapıldığı ifade edilmektedir. 

Sözleşme kapsamında tanınan mültecilik statüsünün 

devam edip etmediğinin tespit edilebilmesi için 

mültecilik statüsünün sona ermesine yönelik 

ölçütler de ayrıca düzenlenmiştir.14

YUKK’nın 61. maddesinde de 1951 tarihli Cenevre 

Sözleşmesindeki tanım aynen benimsenerek “Avrupa 

ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 

siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 

haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 

yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” 

şeklinde bir tanım yapılmıştır. Bununla birlikte 

mülteci tanımında yer alan şartların birlikte 

gerçekleşmesi gerektiği ayrıca ifade edilmektedir.15

13 Erdem, B., “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, 
Siyasi ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları”, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C:37, S:2, 2017, 
s.334, Erişim:10.05.2019,  
https://dergipark.org.tr/iumhmohb/issue/34702/383677
14 Öztürk, N., “1951 Tarihli Mültecilerin Hukukî Statüsüne İlişkin Sözleşme 
Çerçevesinde Mülteci Statüsünün Sona Ermesine Yönelik Ölçütlerin 
İncelenmesi ve Türk Hukuku Üzerindeki Yansımalarının Değerlendirilmesi”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, s.394-395, Erişim:27.05.2019,  
https://dergipark.org.tr/auhfd/issue/42375/510295
15 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.50.
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Sonuç olarak mülteci statüsü kitlesel akın halinde 

uygulanmaz, bireysel niteliktedir. Bu nedenle 

Türkiye’ye kitlesel akın halinde gelen Suriyeliler için 

“mülteci” kavramı kullanılmasına rağmen Türkiye’de 

bulunan Suriyeliler mülteci değildir. Türkiye’den 

sığınma talep eden bir yabancıya mülteci statüsünün 

verilebilmesi için yabancının Avrupa’dan gelmesi  

gerekmektedir.16

2.2. Şartlı Mülteci
YUKK kapsamında uluslararası koruma talep eden 

sığınmacılar geldikleri coğrafi alana göre “mülteci” 

ve “şartlı mülteci” olarak ayrılmaktadır. Bu ayrımın 

yapılmasında uluslararası hukuk açısından bir 

engel bulunmamaktadır. AİHM, AG ve Diğerleri v. 

Türkiye davasında da belirttiği üzere Türkiye’nin 

sığınmacıları geldikleri coğrafi alana göre 

Avrupa’dan gelenlere “mülteci”, Avrupa dışından 

gelen ve uluslararası koruma talep edenleri ise 

16 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.160.

“şartlı mülteci” olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği (BMMYK) (The United Nations 

High Commissioner for Refugees, UNHCR) tarafından 

üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar geçici 

oturma izni vermesini insan haklarına aykırılık 

teşkil eden bir durum olarak görmemiştir. AİHM 

kararında, bu ayrımın AİHS’nin 14. maddesi 

kapsamında yasaklanan ırk ve soya göre ayrım 

yapmak anlamına gelmediğini, yalnızca Türkiye’nin 

mülteci ve sığınmacı politikasının bir sonucu 

olduğunu belirtmiştir.17

Şartlı mülteci, YUKK’nın 62. maddesinde şu şekilde 

tanımlanmıştır:

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 

gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 

dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 

korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 

yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür 

olaylar sonucu yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 

belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci 

statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye 

kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin 

verilir.”18

17 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.161.
18 Türkiye, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Cenevre 
Sözleşmesini coğrafi kısıtlama ile kabul ettiği için Avrupa dışından 
gelerek sığınma talep eden kişiler sığınmacı olarak adlandırılmakta 
idi. 1994 Yönetmeliği ile sığınmacı tanımı yapılarak güvenli üçüncü 
bölgeye yerleştirilinceye kadar kendilerine geçici olarak ikamet 
verileceği düzenlenmişti. bkz. Ekşi N., Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Hukuku, s.161.

Türkiye’de bulunan Suriyeliler 
mülteci değildir. Türkiye’den 
sığınma talep eden bir 
yabancıya mülteci statüsünün 
verilebilmesi için yabancının 
Avrupa’dan gelmesi 
gerekmektedir.
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Maddeden de anlaşılacağı üzere “şartlı mülteci” 

statüsü ile, mültecilik statüsü için aranan şartlara 

sahip olunmakla birlikte Avrupa dışından geldiği 

için mültecilik statüsünü kazanamayan yabancıların 

güvenli bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de 

geçici olarak kalmalarına izin verilmektedir.19

2.3. İkincil Koruma
“Tamamlayıcı koruma” olarak da bilinen20 “ikincil 

koruma”, mültecilik, şartlı mültecilik ve geçici 

koruma statülerinden farklı bir nitelikte olmakla 

birlikte 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü 

kapsamı dışında kalan yabancılara sağlanan 

koruma türü niteliğindedir.21

İkincil koruma YUKK’nın 63. maddesinde 

düzenlenmiştir. Madde kapsamında mülteci ve 

şartlı mülteci olarak nitelendirilmeyen kişilere 

hangi hallerde ikincil koruma sağlanacağı 

açıklanmıştır. Buna göre mülteci ve şartlı mülteci 

olarak nitelendirilmeyen, menşe ülkesine veya 

ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

• Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm 

cezası infaz edilecek,

• İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 

veya muameleye maruz kalacak,

• Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı 

çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 

şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik 

ciddi tehditle karşılaşacak,

19 Topal, A.H., “Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’deki Suriyelilerin 
Hukuki Statüsü”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Bahar 2015, s.12, Erişim:14.05.2019,  
http://en.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/hukuk_dergisi/
Gecici_Koruma_Yonetmeligi_ve_Turkiye_deki_Suriyelilerin_Hukuki_
Statusu.pdf
20 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.52.
21 Erdem, B., “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal, 
Siyasi ve Vatandaşlık Hukuku Bakımından Türkiye’deki Durumları”, 
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, s.336.

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet 

ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da 

yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız 

kişilere statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil 

koruma verilmektedir.

İkincil korumanın, 1951 Cenevre Sözleşmesinin 33. 

maddesinde düzenlenen geri göndermeme (non-

refoulement) ilkesinin sonucu olarak tanınan bir 

statü olduğu öngörülmektedir. Geri göndermeme 

ilkesinin ırkı, dini, vatandaşlığı, belirli bir sosyal 

gruba mensubiyeti veya siyasi fikrinden dolayı 

yabancıların hak ve hürriyetlerinin tehlikeye 

düşeceği ülkeye gönderilmemesi yükümlülüğünü 

ifade ettiği belirtilmekte ve madde kapsamında 

mültecilerin sınır dışı edilmesi veya geri çevrilmesi 

“kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin tehdit altında 

olması” ile sınırlı tutulmuştur. YUKK geri gönderme 

yasağını uluslararası korumadan yararlanan mülteci, 

şartlı mülteci, ikincil koruma statüsüne sahip olan 

kişilerin yanında geçici korumadan yararlananlar 

için de uygulamaktadır.22

3.	GEÇİCİ	KORUMA	STATÜSÜ

3.1. Genel Olarak
Geçici koruma yaygın şiddet, silahlı çatışma, insan 
hakları ihlalleri ve doğal afet nedenleriyle ülkesini 
ya da yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kalan 
kişilerin kitleler halinde korunması için öneme 
sahip bir koruma şeklidir. Geçici korumanın en eski 
örneklerinden biri olarak İngiltere ve Fransa’nın 
1930’lu yıllarda İspanyol iç savaşından kaçan 
kişilere geçici koruma sağlaması gösterilmektedir. 

Geçici korumaya bir diğer örnek ise Vietnam’da 

22 Ekşi, N., “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın 
Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın 
Sona Ermesi”, İstanbul Barosu Dergisi, s.81’den aktaran Topal A.H., 

“Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki 
Statüsü”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s.13.
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insan hakları ihlalleri ve ekonomik zorluklar 

sebebiyle ülkelerinden ayrılan bir milyonu aşkın kişi 

bakımından Kapsamlı Eylem Planı ile Endonezya, 

Hong Kong, Filipinler, Tayland ve Malezya’da 

koruma sağlanmasıdır.23

Geçici korumanın hukuken kavramlaşarak önem 

kazanması ise 1990’lı yıllarda söz konusu olmuştur. 

Avrupa’da II. Dünya Savaşından sonra yaşanan en 

büyük kitlesel göç hareketi Eski Yugoslavya’da 

yaşanan iç savaşın ardından Hırvatistan ve 

Slovenya’nın bağımsızlıklarını ilan etmeleri 

ile birlikte meydana gelmiştir. 1992’de Bosna-

Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesi ile Doğu 

Bosna’daki Boşnak ve Hırvat nüfusun neredeyse 

tamamı yaşadığı yeri terk ederek batı Avrupa’da 

sığınmacı konumuna gelmiştir. 1995 Aralık ayı 

itibarıyla sığınmacı sayısının yaklaşık olarak 

23 İneli Ciğer, M., “Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin 
Unsurları Üzerine”, Göç Araştırmaları Dergisi, C:2, S:3, 2016, s.65, 
Erişim:12.11.2019, http://www.gam.gov.tr/files/sayi3-3.pdf

700.000 civarında olduğu ifade edilmektedir.  Avrupa, 

yaşanan bu olaylar karşısında Eski Yugoslavya’dan 

kaçan kişilere geçici koruma sağlanmasına karar 

vermiştir.24

Uluslararası hukukta geçici korumaya ilişkin 

tanımlayıcı ya da emredici hükümleri haiz herhangi 

bir sözleşme ya da anlaşma bulunmamaktadır.25 

BMMYK, 2012 yılında düzenlemiş olduğu yuvarlak 

masa toplantısında geçici korumanın içeriğinin ve 

sınırlarının tam olarak bir tanımının bulunmadığını 

ifade etmiştir.26 BMMYK’ya göre geçici koruma 

uygulaması; hükümetleri iç savaş ve diğer 

genelleşmiş şiddet sonucu yerinden edilmiş kişileri 

bireysel izleme sorumluluğundan kurtaran, acil 

mülteci akınları karşısında geçici nitelikteki bir 

koruma şeklidir.27 BMMYK’ya göre geçici koruma 

24 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, Yüksek Lisans Tezi, 
Koç Üniversitesi, İstanbul, 2018, s.29-30, Erişim:26.11.2019,  
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
25 İneli Ciğer, M., “Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin 
Unsurları Üzerine”, Göç Araştırmaları Dergisi, s.64.
26 UNCHR, Roundtable on Temporary Protection 19-20 July 2012 
International Institute of Humanitarian Law San Remo, Italy, 
Summary Conclusions on Temporary Protection, s.1, Erişim:12.11.2019, 
https://www.unhcr.org/protection/expert/506d8662c/summary-
conclusions-temporary-protection-roundtable-temporary-protection.
html?query=roundtable%20on%20temporary
27 BMMYK, “Geçici Koruma Ne Demektir?”, Erişim:25.11.2019,  
https://www.unhcr.org/tr/11094-gecici-koruma-ne-demektir.html

Geçici koruma yaygın 
şiddet, silahlı çatışma, insan 
hakları ihlalleri ve doğal afet 
nedenleriyle ülkesini ya da 
yaşadığı bölgeyi terk etmek 
zorunda kalan kişilerin kitleler 
halinde korunması için öneme 
sahip bir koruma şeklidir.

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.11.2020,  
https://pixabay.com/photos/hand-united-together-people-unity-1917895/
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geçici bir süreyle sınırlı olmalıdır. Bununla birlikte 

gereken koruma süresinin tam olarak belirlenmesi 

her zaman söz konusu olmayacağı için, geçici 

korumanın hangi şartlarda sona ereceğinin 

belirlenmesi ve koruma talep eden kişilere 

ihtiyaç duydukları sürece koruma sağlanması 

önerilmektedir.28

BMMYK mültecilere sağlanan hakların geçici 

koruma altındakiler için geçerli olmayacağını ve 

kitleler halinde ülke sınırına gelen bu kişilere 

sağlanacak belirli hakları; güvenli topraklara erişim 

izni verilmesi, geri gönderme yasağının uygulanması, 

temel ve acil insani ihtiyaçların karşılanması olarak 

kabul etmektedir.29

Geçici koruma statüsü tamamlayıcı koruma 

olarak kabul edilen uluslararası koruma 

statülerinden farklı bir statüdür. Yabancılara 

tanınacak uluslararası koruma statüsünde koruma 

ihtiyacı bireysel bazda, geçici koruma statüsünde 

uluslararası koruma ihtiyacı kitlesel bazda  

değerlendirilmektedir.30

3.2. Geçici Korumanın Unsurları
Geçici korumanın unsurlarından biri kitlesel 

akındır. Genel anlamda “kitlesel akın” yaşamları ve 

özgürlükleri tehdit edilen çok sayıda yabancının 

silahlı çatışma, genel şiddet, belirli bir kitleye 

yönelik baskı ve zulümden kurtulmak için ani ve 

hızlı bir şekilde uluslararası sınırlara geçmesi 

olarak ifade edilmektedir. Kitlesel sığınmada sınırlı 

28 UNCHR, Roundtable on Temporary Protection 19-20 July 2012 
International Institute of Humanitarian Law San Remo, Italy, 
Summary Conclusions on Temporary Protection, s.4.
29 Aydınlı, D., Kitlesel Göç Hareketlerinin Uluslararası Koruma Rejimine 
Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve Geçici Koruma, Yüksek Lisans Tezi, 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2017, s.136, Erişim:5.11.2019,  
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
30 Aydınlı, D., Kitlesel Göç Hareketlerinin Uluslararası Koruma Rejimine 
Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve Geçici Koruma, s.135.

bir sürenin varlığı vurgulanarak çok sayıda insanın 

sığınma sebeplerinden biri ile ülkelerini terk 

ederek uluslararası bir sınırı geçmesi söz konusu 

olmaktadır. 

BMMYK İcra Komitesinin 2004 tarihli “Kitlesel 

Akın Hallerinde Uluslararası İşbirliği ve Yük 

ve Paylaşım Konusunda Karar”ında kitlesel 

sığınmanın şartları tanımlanmıştır. Buna göre bir 

toplu göç akınının kitlesel sığınma sayılabilmesi 

için; uluslararası sınıra ulaşan insan sayısının 

önemli sayıda olması, bunun kısa bir sürede 

gerçekleşmesi, ev sahibi ülkenin söz konusu 

kişileri barındırma kapasitesinin yetersiz olması ve 

sığınmacıların sayısı nedeniyle ülkelerin bireysel 

sığınma usullerini uygulamakta yetersiz olması  

gerekmektedir.

Geçici korumanın bir diğer unsuru ise kitlesel 

akının aniden gerçekleşmiş olmasıdır. BMMYK aynı 

menşeli ülkeden kısa bir zaman diliminde önemli 

sayıda kişi topluluğunun bir ülkeye ulaşması 

halinde kitlesel sığınmadan bahsedilebileceğini 

vurgulamıştır. Bununla birlikte BMMYK, kitlesel 

sığınmadan bahsedebilmek için sayısal verilerle 

birlikte, ev sahibi ülkenin kaynaklarına göre 

de değerlendirme yapılması gerektiğini  

vurgulamıştır.

Geçici koruma kararı için göz önünde bulundurulan 

bir diğer şart ise ev sahibi ülkenin kitlesel akın 

karşısında bireysel usulleri uygulamakta yetersiz 

kalmasıdır. BMMYK ev sahibi ülkenin kaynakları 

itibarıyla bireysel başvuruları değerlendirerek 

bireysel statü belirlemesi halinde kitlesel 

sığınmadan bahsedilemeyeceği görüşünü 

savunmaktadır.31

31 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.77-80.
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4.	TÜRK	HUKUKUNDA	GEÇİCİ	
KORUMA	VE	SURİYELİLERİN	
HUKUKİ	STATÜSÜ

4.1. Cumhuriyet Tarihinde Türkiye’ye 
Yapılan Kitlesel Akınlar
Türkiye konumu itibarıyla tarih boyunca pek çok kez 

kitlesel akına maruz kalmıştır. Cumhuriyet tarihinde 

Türkiye’ye yapılan kitlesel akınlardan bazıları 

daha belirgin şekilde dikkat çekmektedir. 1989’da 

Bulgaristan’daki asimilasyon politikalarından 

kaçan Türk ve Pomak kökenli üç yüz binden fazla 

Bulgaristan vatandaşı Türkiye’den sığınma talep 

etmiş; Türk hükümeti bu kişileri sığınmacı olarak 

değil “soydaş” olarak kabul ederek onlara İskân 

Kanunu çerçevesinde “göçmen” statüsü tanımıştır. 

Türkiye, iç hukukunda Türk kökenli Bulgar 

vatandaşlarının entegrasyonu için çeşitli yasal 

düzenlemeler yapmış ve yapılan düzenlemeler 

hızla yürürlüğe konmuştur.   

İkinci durum ise 1991’de Körfez Savaşı nedeniyle 

Kuzey Irak’tan Kürt kökenli yaklaşık yarım milyon 

Iraklının Türkiye’ye kitlesel olarak akın etmesidir. 

Türk hükümeti milli güvenliğe tehdit oluşturduğu 

gerekçesiyle Iraklı sığınmacılara sınırlarını 

kapatma kararı almış fakat karar uygulanana 

kadar yarım milyon Iraklı sığınmacının kitleler 

halinde Türkiye’ye akını durdurulamamıştır. ABD 

ve BM güçlerinin operasyonları ile Kuzey Irak’ta 

kurulan güvenli bölgeye 18 Nisan 1991’de BM 

ve Irak Hükümeti arasında imzalanan anlaşma 

ile Iraklı sığınmacıların büyük bir çoğunluğu geri 

dönmüştür. Bu olay sonucunda toplu sığınma 

halinde uygulanacak esasların belirlenmesi için 

94/6169 sayılı Yönetmelik kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet tarihinde Türkiye’ye yapılan ve 

çalışmanın konusunu oluşturan en ciddi akın ise 

Suriyeli kitlesel sığınmacı akınıdır. Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar sonucunda 

29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı 

ilçesi Cilvegözü sınır kapısına 260 Suriye 

vatandaşının sığınması ile başlayan süreç 

milyonlarca Suriye vatandaşının akını ile devam  

etmiştir.32

Türkiye’de sayısal olarak en çok bulunan 

sığınmacıların Suriye, Kosova, Bosna, Çeçenistan, 

Özbekistan, Irak, İran, Afganistan ve Azerbaycan’dan 

gelmekte olduğu ve BMMYK’nın 2013 tarihli 

“Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Mülteci-

Sığınmacı Politikası” adlı çalışmasında ise 60 farklı 

milletten kişinin Türkiye’den uluslararası koruma 

talep ettiği belirtilmiştir.33

4.2. Türk İç Hukukunda Geçici Koruma 
Statüsü
YUKK öncesinde uluslararası korumaya 

ilişkin olarak genel bir kanuni düzenleme 

bulunmamaktaydı.  Cenevre Sözleşmesi ve Ek 

Protokolü uluslararası koruma konusunda büyük 

öneme sahip olmakla birlikte konuya ilişkin en 

önemli iç hukuk kaynağı kısaca 1994 Yönetmeliği 

olarak bilinen ve çalışmada da bu şekilde 

bahsedilecek olan “Türkiye’ye İltica Eden veya 

Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den 

İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile 

Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen 

32 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.55-58, Türkiye’deki 
Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yașam Koșulları ve Gelecek 
Beklentilerine Yönelik Saha Araștırması, T.C. İçişleri Bakanlığı  Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2017, s.11, Erişim:14.01.2020,  
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/25337/xfiles/17a-
Turkiye_deki_Suriyelilerin_Demografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_
ve_Gelecek_Beklentilerine_Yonelik_SahaArastirmasi_2017.pdf
33 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.158.
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Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

idi. Suriye’de meydana gelen olaylar sonucunda 

yaklaşık 260 Suriye vatandaşının 29 Nisan 

2011 tarihinde Hatay sınır kapısına doğru 

hareketlenmesi sonucunda yaşanan durum 

1994 Yönetmeliği kapsamında bir “toplu sığınma” 

niteliğinde bulunsa da 1994 Yönetmeliğinin 

hükümleri doğrudan uygulanmamıştır. Sığınmacı 

sayısındaki artış nedeni ile kamusal erişime 

kapalı olduğu belirtilen “Türkiye’ye Toplu 

Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde 

İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve 

Barındırılmasına İlişkin Yönerge” 2012 yılında 

uygulamaya konulmuştur. Suriyeli sığınmacılara 

uygulanan açık kapı politikası sonucunda; AB’ye 

uyum süreci ve AİHM kararları doğrultusunda 

Türk iç hukukunda uluslararası korumaya yönelik 

hukuki düzenleme yapma gereği duyulmuş ve 

sonunda YUKK yürürlüğe konulmuştur.34

4.2.1. YUKK Öncesinde Geçici Koruma 
Statüsü
1994 Yönetmeliği; 1951 Cenevre Sözleşmesine 

uygun olarak ülkemize münferiden iltica eden veya 

başka ülkelere iltica etmek üzere ülkemizden ikamet 

izni talep eden yabancılar ile topluca iltica veya 

sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve 

olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul ve 

esasların tespiti ile görevli kuruluşların belirlenmesi 

için yürürlüğe konmuştur.35 “Geçici koruma” kavramı 

34 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.59-70.
35 Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek 
Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar 
ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara 
ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 30.11.1994, Sayı: 22127, 
Erişim:07.01.2020, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22127.pdf

kullanılmasa dahi sınırlarımıza topluca gelen ya da 

sığınan yabancılara uygulanacak esaslar ve alınacak 

tedbirlere ilişkin ilk düzenleme 1994 Yönetmeliği 

idi.36

1994 Yönetmeliği her ne kadar Türkiye’nin Cenevre 

Sözleşmesine taraf olması sonucunda hazırlanmış 

olsa da; Yönetmeliğin hazırlanması ve yürürlüğe 

konulmasında Birinci Körfez Savaşı sonrası 

Iraklıların kitlesel akınının rol oynadığı ifade 

edilmektedir.

Yönetmeliğin 26. maddesinde toplu sığınanlar ile 

topluca iltica eden mültecilerin; savaşın, silahlı 

çatışmanın veya krizin sona ermesi halinde 

uyruğunda bulundukları devlete iade edilmeleri 

hali düzenlenmektedir. Bu bağlamda her ne kadar 

geçici koruma ifadesi kullanılmasa da toplu 

sığınanlar ile mültecilere savaş, silahlı çatışma ya 

da kriz sona erene kadar geçici koruma sağlanacağı 

ifade edilmektedir.

Yönetmeliğin 8. maddesinde ise toplu nüfus 

hareketleri karşısında aksine bir siyasi karar 

alınmadıkça ve uluslararası hukuktan kaynaklanan 

yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla sığınmacıların 

sınırda durdurulması ve sınırı geçmelerinin 

önlenmesinin esas olduğu belirtilmiştir. 

Yönetmeliğin 9 ve devamı maddelerinde toplu 

sığınma halinde ülkeye kabul işlemleri ve alınacak 

tedbirler ile toplu sığınmacılara sağlanan imkân ve 

hizmetler sıralanmıştır.37

1994 Yönetmeliği 22 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe 

giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile yürürlükten 

kaldırılmıştır.38

36 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.55.
37 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.61-64.
38 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.55.
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4.2.2. YUKK Sonrasında Geçici Koruma 
Statüsü
YUKK öncesinde Türk iltica hukukuna yönelik en 

büyük eleştiri, uygulanmakta olan kuralların kanuni 

dayanağı bulunmaksızın yönetmelik ile düzenlenmiş 

olmasıdır. İçişleri Bakanının onayı ile “İltica ve Göç 

Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygulama 

Bürosu”nun iki yılı aşan çalışmaları sonucunda taslağı 

hazırlanan YUKK, iltica ve göç alanındaki hususları 

kanun seviyesinde düzenlemiştir. YUKK ile getirilen 

en büyük yenilik, göç ve iltica işlemlerinin artık 

Emniyet Genel Müdürlüğü yerine Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü (GİGM) tarafından yerine getirilmesi 

olmuştur.39 YUKK’da yer alan GİGM‘nin kuruluşu, 

görev ve yetkilerine ilişkin hükümler 703 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 71. maddesi 

ile yürürlükten kaldırılmıştır; kurumun kuruluş, görev 

ve yetkilerine ilişkin hükümler hâlihazırda 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer almaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159. maddesinde 

geçici korumaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

GİGM’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.40

Geçici koruma, kanun düzeyinde ilk kez YUKK 

ile düzenlenmiştir. YUKK’nın 91. maddesinde 

“ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 

dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla 

kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 

geçen yabancılara” geçici koruma sağlanacağı 

belirtilmiştir. YUKK’nın 2. maddesinde ise kitlesel 

olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak 

sağlanacak geçici korumaya ilişkin iş ve işlemlerin 

de kanun kapsamına dâhil olduğu belirtilmektedir.

Kitlesel akın ile ülkemize gelen kişilere geçici 

koruma sağlanmasına yönelik olarak herhangi 

39 Oba, M. E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.69-71.
40 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Mevzuat Bilgi 
Sistemi, Erişim:09.01.2020, https://www.mevzuat.gov.tr/
MevzuatMetin/19.5.4.pdf

bir coğrafi alan kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu 

durumda kitlesel akınla gelenlerin Avrupa’dan ya 

da Avrupa dışından gelmelerinin bir önemi yoktur.

YUKK’nın 91. maddesinin devamında geçici koruma 

sağlanacak kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de 

kalışları, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den 

çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere 

karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum 

ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon 

ile merkez ve taşrada görev alacak kurum ve 

kuruluşların görev ve yetkilerinin, Cumhurbaşkanı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği 

belirtilmiştir.41 Bu madde kapsamında Geçici Koruma 

Yönetmeliği hazırlanmış ve 22.11.2014 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.42

41 02.07.2018 tarihli 703 sayılı KHK’nın 71. maddesiyle, bu maddede 
yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
değiştirilmiştir.
42 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.151-152.

Kitlesel akın ile ülkemize 
gelen kişilere geçici koruma 

sağlanmasına yönelik olarak 
herhangi bir coğrafi alan 

kısıtlaması bulunmamaktadır. 
Bu durumda kitlesel akınla 

gelenlerin Avrupa’dan ya da 
Avrupa dışından gelmelerinin 

bir önemi yoktur.
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Geçici Koruma Yönetmeliğinin 2. maddesinde geçici 

koruma “Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı 

ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 

amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde 

bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 

geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak 

değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan 

koruma” olarak tanımlanmıştır.43 Madde içeriğinden 

de anlaşılacağı üzere geçici koruma bireysel olarak 

değerlendirmeye alınamayan; kitlesel akın halinde 

sağlanan bir koruma şeklidir. Kitlesel akın; sayı olarak 

belirlenen bir değerden ziyade herhangi bir ülkenin 

kaldıramayacağı bir akının varlığı ile açıklanmaktadır.44

Yönetmelik ile geçici korumanın sadece kitlesel 

akın ile gelenlere değil; kitlesel akına yol açan 

olaylar nedeniyle daha sonra bireysel olarak gelen 

kişilere de sağlanacağı ifade edilmiştir. Acil ve geçici 

koruma talep eden yabancıların kara sınırlarından 

ya da karasularından giriş yapabilecekleri, bu 

noktada coğrafi bir sınırlamanın bulunmadığı da 

ayrıca düzenlenmiştir. (md.7, 17)

4.2.2.1. Geçici Koruma Kararı ve Geçici 
Koruma Altına Alma Usulü
Geçici Koruma Yönetmeliğinin 9. maddesine göre 

geçici koruma kararı İçişleri Bakanlığının teklifi 

üzerine Cumhurbaşkanı tarafından alınmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, geçici koruma kararında; geçici 

koruma kapsamına alınacakları, geçici korumanın 

başlangıç tarihini ve gerekli görülmesi halinde süresi, 

geçici koruma süresinin uzatılması veya sona erme 

koşullarını, geçici korumanın ülke genelinde veya 

belirli bir bölgede uygulanıp uygulanmayacağını, 

43 Geçici Koruma Yönetmeliği, Mevzuat Bilgi Sistemi, Erişim:09.01.2020,  
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=21.5.20146883& 
MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ge%C3%A7ici%20koruma
44 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.151.

Göç Kurulu45 tarafından karar alınabilecek ve takip 

edilebilecek hususları, geçici koruma kapsamında 

ülkemize kabul işlemlerinin sınırlandırılması veya 

durdurulmasıyla ilgili hususları ve gerekli görülen 

diğer hususları belirlemeye yetkilidir. (md.10)

Kitlesel akın ya da kitlesel akına neden olan 

olay nedeni ile bireysel olarak Türkiye’ye gelen 

yabancıların ülkeye yasadışı giriş yapmaları halinde 

makul süre içinde yetkili makamlara başvurarak 

kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde 

haklarında idari para cezası uygulanmaktadır.

45 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522. maddesinde Göç 
Kurulunun İçişleri Bakanının başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca 
belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşların temsilcilerinden 
oluştuğu, Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, 
koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olduğu 
belirtilmektedir. Bkz: 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
Mevzuat Bilgi Sistemi, Erişim:05.02.2020,  
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf

Kitlesel akın ya da kitlesel 
akına neden olan olay nedeni 

ile bireysel olarak Türkiye’ye 
gelen yabancıların ülkeye 

yasadışı giriş yapmaları 
halinde makul süre 

içinde yetkili makamlara 
başvurarak kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. Aksi halde 
haklarında idari para cezası 

uygulanmaktadır.
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Geçici koruma talep edenler öncelikle sevk 

merkezlerine alınarak kimlik tespiti ve kayıt işlemleri 

yapılmaktadır. İşlemleri tamamlanan kişilere Geçici 

Koruma Kimlik Belgesi ve yabancı kimlik numarası 

verilmektedir. Yönetmeliğin 25. maddesinde 

belirtildiği üzere; “Geçici koruma kimlik belgesi, 

Türkiye’de kalış hakkı sağlar ancak ikamet izni veya 

ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, 

uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi 

ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine 

Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz.” Geçici 

koruma altına alınan yabancılar bu noktadan sonra 

geçici barınma merkezlerine ya da illerde kalma 

hakkı verilmişse illere gönderilmektedir.46

4.2.2.2. Türk Hukukunda Geri 
Göndermeme İlkesi
Geri göndermeme ilkesi geçici korunanlar için 

güvenli sığınma hakkı sağlayan ve geçici koruma 

rejiminin esas unsurlarından birisidir. Türk hukuk 

sisteminde geri göndermeme ilkesi uluslararası 

anlaşmalar, YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği 

ile güvence altına alınmıştır. Geri göndermeme 

ilkesinin yer aldığı, taraf olunan uluslararası 

anlaşmalar; Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi, Suçluların İadesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane Gayri 

İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

BM Sözleşmesi, Sınırötesi Organize Suçlara İlişkin 

BM Sözleşmesi olarak sıralanmaktadır.47

YUKK’nın 4. maddesinde geri gönderme yasağı “Bu 

Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı 

ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı 

46 Ekşi, N., “Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın 
Şartları, Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın 
Sona Ermesi”, s.74. 
47 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.88-89.

veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının 

veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere 

gönderilemez.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Geçici Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesi ise “Bu 

Yönetmelik kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık 

dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi 

tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 

gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla 

hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı 

bir yere gönderilemez” şeklindedir.

4.2.2.3. Geçici Koruma Kapsamına 
Alınmayacak Kişiler
Geçici Koruma Yönetmeliğinin 8. maddesinde 

geçici korumadan yararlanamayan ya da geçici 

korumadan yararlanıyor ise koruma statüsü iptal 

edilecek kişiler şu şekilde belirtilmiştir:

“a) Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 

Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 

Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında 

belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi 

kanaat bulunanlar,

b) Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce 

eylemler yaptığını düşündürecek nedenleri 

bulunanlar,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suç 

ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu 

fiillerin işlenmesini tahrik edenler. 

ç) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu 

halde bu faaliyetlerini kalıcı olarak 

sonlandırmayanlar,

d) Terör eylemlerinde bulunduğu veya planladığı 

ya da bu eylemlere iştirak ettiği tespit edilenler,
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e) Ciddi bir suçtan mahkûm olarak topluma karşı 

tehdit oluşturabileceği değerlendirilenler 

ile milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 

güvenliği açısından tehlike oluşturduğu 

değerlendirilenler,

f ) Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası 

verilmesini gerektiren suç veya suçları daha 

önce işleyen ve bu suçun cezasını çekmemek 

için menşe veya ikamet ülkesini terk edenler,

g) Uluslararası mahkemelerce hakkında insanlık 

suçu işlediğine dair karar verilmiş kişiler, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun Dördüncü Kısım Yedinci 

Bölümünde yer alan suçlardan birini işleyenler.”

4.2.2.4. Geçici Korumanın Sona Ermesi
Geçici Koruma Yönetmeliğinin 11 ve devamı 

maddeleri ile geçici korumanın sona erme halleri 

ve sona ermesinin ardından yapılacak işlemler 

düzenlenmiştir. Buna göre; İçişleri Bakanlığı geçici 

korumanın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanına 

teklifte bulunabilmekte, geçici koruma 

Cumhurbaşkanı kararı ile sonlandırılabilmektedir.

Cumhurbaşkanı, sonlandırma kararıyla birlikte;

• Geçici korumayı tamamen durdurarak geçici 
korunanların ülkelerine dönmesine, 

• Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları 
statünün toplu olarak verilmesine ya 
da uluslararası koruma başvurusunda 
bulunanların başvurularının bireysel olarak 
değerlendirilmesine, 

• Geçici korunanların, Kanun kapsamında 
belirlenecek koşullarda Türkiye’de 

kalmalarına izin verilmesine,

karar verebilir. (md.11)

Maddeden de anlaşılacağı üzere geçici koruma 

statüsü sona erdirildiğinde geçici korunanların 

ülke dışına çıkarılmaları esastır. Ancak maddenin 

devamında geçici korunan yabancılar için ülkelerine 

gönderilme kararı alınmamışsa, başvurmaları 

ve gerekli şartları taşımaları halinde bireysel 

uluslararası koruma statülerinin tanınabileceği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte YUKK ve Geçici 

Koruma Yönetmeliğinde yer alan geri göndermeme 

ilkesi kapsamında da Türkiye’de kalabilecekleri ifade 

edilmektedir. Geri göndermeme ilkesinin geçici 

koruma statüsü için uygulanıp uygulanmaması 

tartışılmakta iken Türkiye, geçici korunanlar için de 

bu ilkenin uygulanmasını kabul etmiştir.48

Yönetmeliğin 12. maddesinde geçici korumanın 

bireysel olarak sona ermesi ya da iptal edileceği 

haller düzenlenmiştir. Maddeye göre;

“Geçici korunanların;

a) Kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması, 

b) Üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanması, 

c) Üçüncü bir ülkeye insani nedenler veya yeniden 

yerleştirme kapsamında kabul edilmesi ya da 

üçüncü bir ülkeye çıkış yapması, 

ç) Ölmesi,

d) Kanunda yer alan diğer yasal kalış türlerinden 

birisi ile kalış hakkı kazanması, 

e) Türk vatandaşlığını kazanması,

 hallerinde geçici koruma bireysel olarak sona erer.”

Maddenin 3. fıkrasında ise mazeretsiz olarak 

bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine 

getirmeyenlerin geçici korumalarının valilik 

tarafından iptal edileceği belirtilmiştir.

48 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 5. Baskı, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2018, s.159.
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4.3. Türk Hukukunda Suriyelilerin Hukuki 
Statüsü
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen iç 

karışıklıklar nedeniyle çatışmadan kaçan 260 

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı, 29 Nisan 

2011’de Hatay ili Yayladağı ilçesinden Türkiye’ye 

giriş yapmıştır.49 

Geçici korumaya ilişkin mevzuat hükümleri 

uygulanana kadar Suriyeliler “misafir” olarak 

adlandırılmıştır. Bunun nedeni olarak 1994 

Yönetmeliğinin geçici koruma statüsüne ilişkin 

herhangi bir hüküm içermemesi ve Suriyelilere 

acilen bir statü kazandırma arzusu gösterilmektedir. 

YUKK yürürlüğe girene kadar Suriyelilerin 

statüsünde bir belirsizlik olduğu ve bu belirsizliğin 

geçici koruma hükümleri ile giderildiği ifade 

edilmektedir. Türkiye’nin Suriyelilere yönelik 

biometrik fotoğraf ve parmak izi ile kayıt işlemi 

uygulaması 2013 yılında başlamıştır. Bu süreçte 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği  

kayıt işlemlerine destek sağlamıştır. Kamplarda 

kalan Suriyelilere hangi kampta kaldıklarını 

gösteren bir kart ile kimlik olarak AFAD Kartı olarak 

adlandırılan bir kart verilmekte idi.50

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye, 

yaşanan kriz neticesinde 10 şehirde 26 geçici 

koruma merkezi kurarak 256.971 Suriyeliye ev 

sahipliği yapmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 

yaşanan olayların devam etmesi nedeniyle güvenli 

bir şekilde ülkelerine dönüş yapamayan Suriyelilerin 

hayatlarını geçici koruma merkezleri dışında 

49 Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve 
Gelecek Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması, T.C. İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2017, s.11, Erişim:14.01.2020, 
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/25337/xfiles/17a-
Turkiye_deki_Suriyelilerin_Demografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_
ve_Gelecek_Beklentilerine_Yonelik_SahaArastirmasi_2017.pdf
50 Aydınlı, D., Kitlesel Göç Hareketlerinin Uluslararası Koruma Rejimine 
Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve Geçici Koruma, s.145-146.

devam etmeleri desteklenmekte ve geçici koruma 

merkezleri dışında 3.514.016 geçici korunan Suriyeli  

yaşamaktadır.51

51 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Geçici 
Korumamız Altındaki Suriyeliler”, Erişim:14.01.2020,  
https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
verilerine göre Türkiye, 

yaşanan kriz neticesinde 10 
şehirde 26 geçici koruma 
merkezi kurarak 256.971 

Suriyeliye ev sahipliği 
yapmaktadır. Suriye Arap 
Cumhuriyeti’nde yaşanan 

olayların devam etmesi 
nedeniyle güvenli bir şekilde 

ülkelerine dönüş yapamayan 
Suriyelilerin hayatlarını 

geçici koruma merkezleri 
dışında devam etmeleri 

desteklenmekte ve geçici 
koruma merkezleri dışında 

3.514.016 geçici korunan 
Suriyeli yaşamaktadır.
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Suriyeli sığınmacı sayısındaki artış nedeni ile 

30.03.2012 tarihinde “Türkiye’ye Toplu Sığınma 

Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti 

Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde 

İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne ve 

Barındırılmasına İlişkin Yönerge” yürürlüğe 

konulmuştur.52 AB’ye uyum süreci ve AİHM kararları 

doğrultusunda Türk iç hukukunda uluslararası 

korumaya yönelik hukuki düzenleme yapma gereği 

duyulmuş ve sonunda 6458 sayılı YUKK yürürlüğe 

konulmuştur.53 Kanunun 91. maddesinde geçici 

korumaya ilişkin iş ve işlemlerin Cumhurbaşkanı 

tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenleneceği 

hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 2014 yılında 

Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.54

YUKK’nın 91. maddesi kapsamında hazırlanan 

Geçici Koruma Yönetmeliği yalnızca Suriyelileri 

değil hangi ülkeden geldiği fark etmeksizin kitlesel 

akınla gelenler için uygulanmaktadır. Geçici Koruma 

Yönetmeliğinde Suriyelilere ilişkin hüküm geçici 1. 

maddedir.55 Geçici 1. madde şu şekildedir: 

“28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar 

sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak 

sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye 

Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve 

mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda 

bulunmuş olsalar dahi geçici koruma altına 

alınırlar.”

52 Türkiye’de Geçici Koruma, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Erişim:14.01.2020,  
https://www.goc.gov.tr/turkiye-de-gecici-koruma
53 Oba, M.E., Türk Hukukunda Geçici Koruma Rejimi, s.59-70.
54 Ekşi, N., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, s.151-152.
55 Ekşi, N., Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, 
Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar ve Geçici Korumanın Sona Ermesi, 
s.71-87.

Geçici Koruma Yönetmeliğinin 25. maddesinde 

geçici koruma kimlik belgesinin, Türkiye’de 

kalış hakkı sağlayacağı fakat ikamet izni veya 

ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer 

sayılmayacağı ya da uzun dönem ikamet iznine 

geçiş hakkı tanımayacağı ayrıca süresinin ikamet 

izni toplamında dikkate alınmayacağı ve sahibine 

Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamayacağı  

belirtilmiştir. 

Geçici Koruma Yönetmeliğinin 
25. maddesinde geçici koruma 

kimlik belgesinin, Türkiye’de 
kalış hakkı sağlayacağı fakat 

ikamet izni veya ikamet 
izni yerine geçen belgelere 

eşdeğer sayılmayacağı ya da 
uzun dönem ikamet iznine 

geçiş hakkı tanımayacağı 
ayrıca süresinin ikamet 

izni toplamında dikkate 
alınmayacağı ve sahibine Türk 
vatandaşlığına başvuru hakkı 

sağlamayacağı belirtilmiştir. 
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Bu kapsamda Suriyelilerin Türk Vatandaşlığı 

Kanununun (TVK) 11. maddesi kapsamında 

vatandaşlık başvuru şartlarından biri olan beş yıl 

kesintisiz ikamet etme şartı doğrultusunda süre 

hesaplanırken Türkiye’de kalış sürelerinin dikkate 

alınmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Evlenme 

yoluyla vatandaşlık kazanmak isteyen Suriyeliler 

için ise TVK’nın 16. maddesinde düzenlendiği üzere 

evliliğin en az üç yıldan beri devam ediyor olması 

gerekmektedir. Ayrıca TVK’nın 12. maddesinde 

sıralanan istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılması 

hallerinden biri ile vatandaşlık kazanmalarına 

engel bir durum bulunmamaktadır.56

Sonuç olarak kanuni şartları taşısalar dahi 

Suriyelilerin vatandaşlığa alınması konusunda 

idarenin takdir hakkı bulunmaktadır ve 

geçici koruma Suriyeliler için mutlak bir hak 

sağlamamaktadır.57

5. Karşılaştırmalı Hukukta Geçici Koruma 
Statüsü
Zamanın ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmış 

olan “geçici koruma” kavramı 1951 Cenevre 

Sözleşmesinde yer almamakla birlikte ülke 

mevzuatlarında son zamanlarda yer bulan yeni 

bir uygulamadır.58 Uluslararası hukukta geçici 

korumayı emredici hükümlerle düzenleyen bir 

belgenin bulunmamasından dolayı devletlerin 

uyguladıkları geçici koruma rejimleri birbirinden 

56 12. maddenin b fıkrası kapsamında “Turkuaz Kart” sahibi yabancı ve 
eşlerinin istisnai yoldan vatandaşlık kazanabileceği düzenlenmektedir. 
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 11. maddesinin 6. fıkrası 
kapsamında geçici koruma sağlanan yabancılara turkuaz kart 
verilmeyeceği düzenlenmiştir. Bostan, H., “Geçici Koruma Statüsündeki 
Suriyelilerin Vatandaşlık ve İskan Sorunu”, Göç Araştırmaları Dergisi, C: 4, 
S:2, 2018, s.66, Erişim:14.01.2020, http://www.gam.gov.tr/files/8-3.pdf
57 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.218.
58 Aydınlı, D., Kitlesel Göç Hareketlerinin Uluslararası Koruma Rejimine 
Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler ve Geçici Koruma, s.139.

farklılık göstermektedir.59 Bununla birlikte geçici 

koruma uygulamalarının ortak özellikleri arasında 

geçici korumadan faydalanan kişi ve gruplara 

1951 Cenevre Sözleşmesinde öngörülen mülteci 

haklarının tamamı yerine sınırlı olarak bir kısmının 

tanınması gösterilebilmektedir.60 

59 İneli-Ciğer, M., “Revisiting Temporary Protection as a Protection 
Option to Respond to Mass Influx Situations” J.-P. Gauci, M. Giuffré ve 
L. Tsourdi (Eds), Exploring the Boundaries of Refugee Law, Current 
Protection Challenges, Brill Publishing, Leiden, Boston, s.197.’den 
aktaran İneli Ciğer, M., Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma 
Rejiminin Unsurları Üzerine, Göç Araştırmaları Dergisi, s.68.
60 Akram, S.M. & Rempel, T. (2004), “Temporary Protection as an 
instrument or Implementing the Right of Return for Palestinian 
Refugees”, Boston University International Law Journal, No:22(1), 
s.1’den aktaran İneli Ciğer, M., Uluslararası Hukuka Uygun Geçici 
Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine, Göç Araştırmaları Dergisi, s.70.

Zamanın ihtiyaçlarına göre 
ortaya çıkmış olan “geçici 

koruma” kavramı 1951 Cenevre 
Sözleşmesinde yer almamakla 

birlikte ülke mevzuatlarında 
son zamanlarda yer bulan 

yeni bir uygulamadır.  
Uluslararası hukukta geçici 

korumayı emredici hükümlerle 
düzenleyen bir belgenin 

bulunmamasından dolayı 
devletlerin uyguladıkları geçici 

koruma rejimleri birbirinden 
farklılık göstermektedir
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5.1. ABD
1980 tarihli Mülteci Kanunu, ABD iltica hukukunun 

temel mevzuatını teşkil etmektedir. ABD hukukunda 

sığınma talep edenler mülteci ve sığınmacı olarak 

iki gruba ayrılmaktadır. Kanunda mülteci tanımı 

olarak 1951 Cenevre Sözleşmesindeki tanım 

benimsenmiştir. Sığınma talep eden kişi ülke içinde 

bulunuyorsa ve başvuru yapmışsa sığınmacı (asylee) 

statüsünde, ülke dışında ise ve ülke dışından 

sığınma başvurusu yapmışsa mülteci (refugee) 

statüsünde değerlendirilmektedir.61

Geçici koruma statüsü (temporary protected status), 

Göç ve Vatandaşlık Kanununun (Immigration and 

Nationality Act) 244. maddesinde düzenlenmiştir. 

Geçici koruma ABD’de bulunan mülteci ya da 

sığınmacı statülerinin kanuni tanımı dışında 

kalan yabancılar için öngörülen bir koruma 

mekanizmasıdır. Geçici koruma statüsü ülkelerinde 

silahlı çatışma, doğal afet ya da diğer olağanüstü 

durumlar nedeniyle ülkesine güvenli bir şekilde 

dönemeyen ABD’deki yabancılara, geri gönderme 

ve çalışma izni bakımından geçici olarak muafiyet 

sağlamaktadır. 

Kanun kapsamında bir ülke hakkındaki geçici 

koruma statüsü kararı diğer ilgili kamu kurumlarının 

da görüşü alınarak (özellikle Dışişleri Bakanlığı) 

İç Güvenlik Bakanı (Secretary of the Department of 

Homeland Security) tarafından alınmaktadır.62 Geçici 

koruma statüsü kararı alınırken; 

• Yabancı bir ülkede devam etmekte olan, 

kişisel güvenliğe ciddi nitelikte tehdit 

oluşturan silahlı çatışmanın varlığı, 

61 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.228.
62 Amerika’da hâlihazırda geçici koruma statüsü kararı verilen ülkeler; 
El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Somali, Sudan, Güney 
Sudan, Suriye ve Yemen olarak belirtilmiştir. bkz. U.S. Citizenship and 
Immigration Services, Temporary Protected Status, Erişim:06.02.2020, 
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status

• Yabancı bir devletin, yaşanan çevresel felaket 

sonucunda vatandaşlarının ülkelerine geri 

dönmesini geçici olarak kaldıramayacağı 

için geçici koruma statüsü talep etmesi  

ya da

• Yabancı bir devletin olağanüstü ve geçici 

nitelik arz eden durumlar nedeniyle 

vatandaşlarının güvenli bir şekilde 

ülkelerine dönme durumunun olmaması  

nedeniyle

geçici koruma statüsü talep etmesi durumlarından 

birinin varlığı aranmaktadır. İç Güvenlik Bakanı, 

yabancı bir ülkenin vatandaşlarının geçici olarak 

ABD’de yaşaması ABD’nin ulusal menfaatlerine 

aykırılık teşkil edecekse söz konusu yabancı 

ülke hakkında geçici koruma statüsü kararı  

vermeyebilir.63

Suriye’de yaşanan olaylar sonrasında; 29 Mart 

2012 tarihinde İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano 

tarafından Suriyeliler için geçici koruma statüsü 

kararı verilmiştir. Statü kararının uzatılması ile 1 

Ocak 2016 tarihine kadar ABD’ye gelen Suriyeliler 

geçici koruma statüsü kapsamına alınmıştır. Bu 

tarihten sonrası için ABD’ye yeni giriş yapanlara 

geçici koruma statüsü tanınmamakta, ABD’de 

bulunan Suriyelilerin ise geçici koruma statüleri 

başvuru yapmaları halinde 31 Mart 2021 tarihine 

kadar uzatılmaktadır.64

63 Wilson, J., “Temporary Protected Status: Overview and Current 
Issues”, Congressional Research Service, 29.03.2019, s. 1-2, 
Erişim:13.01.2020,  
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS20844
64 Wilson, J., “Temporary Protected Status: Overview and Current 
Issues”, Congressional Research Service, 29.03.2019, s.11-12, U.S. 
Department of Homeland Security Citizenship and Immigration 
Services, Temporary Protected Status Designated Country: Syria, 
Erişim:13.01.2020,  
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/
temporary-protected-status-designated-country-syria
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5.2. Avrupa Birliği
2001 tarihli AB Geçici Koruma Direktifinin65 2. 

maddesinde geçici koruma tanımı yapılmıştır. Bu 

tanıma göre geçici koruma, gerçekleşmekte olan ya 

da yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenen, AB 

üyesi ülke vatandaşı olmayan ve vatandaşı oldukları 

ülkeye dönme imkanı bulunmayan, yerinden edilmiş 

kişilerin kitlesel akını karşısında sağlanacak istisnai 

bir prosedür olarak açıklanmıştır. Tanımda ayrıca 

koruma talep eden kişilere, kitlesel akın sebebiyle 

mülteci sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanamama 

riski karşısında hızlı ve geçici koruma sağlandığı 

belirtilmektedir. Aynı maddede yerinden edilmiş 

kişiler (displaced persons); silahlı çatışma ya da 

bölgesel şiddet nedeniyle yaşadıkları bölgelerden 

kaçan ya da insan haklarının ihlal edilmesi sonucu 

mağdur olan veya insan haklarının ihlali konusunda 

risk altında bulunan, vatandaşı oldukları ülkeyi ya 

da yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan 

ya da tahliye edilen ve ülkelerine ya da yaşadıkları 

bölgeye güvenli bir şekilde dönemeyen kişiler olarak 

tanımlanmıştır. Maddenin d bendinde ise kitlesel 

akın (mass influx) çok sayıda yerinden edilmiş kişinin 

belirli bir bölge ya da coğrafi alandan kendiliğinden 

ya da yardım alarak (örneğin bir tahliye programı 

kapsamında) AB sınırlarına ulaşması olarak ifade  

edilmiştir.

Direktifin 3. bölümünde “Üye Devletlerin 

Geçici Korumadan Yararlanan Kişilere Karşı 

Yükümlülükleri” düzenlenmiştir. Direktif ile geçici 

korunanların hakları değil devletlerin geçici 

korunanlara sağlayacağı imkânlar vurgulanmıştır. 

Bunun amacının ise devletlerin geçici korumadan 

65Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001, Avrupa Birliği Mevzuat 
Bilgi Sistemi (Eur-Lex), Erişim:19.11.2019, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN

yararlananlara minimum muamele yapmakla 

yükümlü olduğu, fakat bu durumun geçici 

korunanlar için sübjektif haklar doğurmayacağı 

anlamına geldiği kabul edilmektedir. Direktifte 

yer alan geçici korunanlar için belirlenen asgari 

standartların altına düşülemeyeceği fakat geçici 

korunanlar için daha lehe düzenlemeler yapmanın, 

üye devlet inisiyatifinde olduğu vurgulanmaktadır. 

Geçici Koruma Direktifinin temel amaçlarından 

birinin kitlesel akınla gelen sığınmacıların 

sorumluluğunun sadece sınır ülkesine bırakılması 

değil üye ülkeler arasında paylaştırılması olduğu 

ifade edilmektedir. Direktif üye devletlerin 

ulusal düzenlemelerindeki geçici koruma 

sistemlerinin yerine geçecek bir düzenleme 

niteliği taşımamakta; bunun yerine üye devletlerin 

geçici koruma sistemleri için tamamlayıcı özellik 

arz etmektedir. Bu doğrultuda Geçici Koruma 

Direktifinde belirtilen geçici koruma sisteminin 

ikincil nitelikte bir mekanizma olduğu, ayrıca 

olağanüstü ve acil durumlarda Avrupa çapında 

uygulanabilecek yeknesak düzenleme meydana 

getirmeyi hedefleyen bir sistem olduğu kabul  

edilmektedir.66

5.3. Avustralya
Avustralya’da geçici koruma statüsüne benzer olarak 

“geçici koruma vizesi” (temporary protection visa) 

bulunmaktadır. İngiltere’ye benzer şekilde kitlesel 

akın durumu dikkate alınmaksızın değerlendirmeler 

bireysel olarak yapılmakta ve koruma bireysel olarak 

sağlanmaktadır.67 Geçici koruma vizesi, kitlesel 

66 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.133-155.
67 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.257.
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akın durumlarında sağlanan bir koruma statüsü 

olmayıp geçerli vizesi bulunmadan Avustralya’ya 

gelen mültecilere verilen süreli bir ikamet izni 

niteliğindedir.68

Geçici koruma vizesi Avustralya’ya geçerli bir 

vizesi bulunmadan gelen ve Göç Kanununun 36. 

maddesinde belirtilen koruma yükümlülükleri 

kapsamındaki kişilere verilen bir vize türüdür. 

Bu vize ile 3 yıla kadar Avustralya’da çalışma, 

yaşama ve eğitim alma izni verilmektedir. 

Avustralya’dan yeniden koruma talep eden kişiler 

geçici koruma vize süresi sona ermeden “geçici 

koruma vizesi” ya da “güvenli sığınak girişim 

vizesi”ne (safe haven enterprise visa) başvuru  

yapabilmektedir.69

5.4. İngiltere
İngiltere’de geçici koruma Göç Kanununda 

(Immigration Rules) düzenlenmektedir. Geçici 

Korumaya ilişkin maddelerde 2001 tarihli AB Geçici 

Koruma Direktifi esas alınmıştır.70

• Göç Kanununun 355. maddesine göre; geçici 

koruma başvurusunda bulunan kişiye,

• İngiltere’de ise ya da bir İngiltere limanından 

giriş yapmışsa, 

• Göç Kanunu ya da AB Geçici Koruma Direktifi 

kapsamında belirtilen geçici koruma 

şartlarını taşıyorsa,

68 İneli Ciğer, M., “Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin 
Unsurları Üzerine”, Göç Araştırmaları Dergisi, s.68.
69 Temporary Protecton Visa, Australian Government Department of 
Home Affairs, Erişim:15.01.2020, https://immi.homeaffairs.gov.au/
visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-protection-785#About
70 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.248.

• AB üyesi herhangi bir ülkede geçici koruma 

statüsüne sahip değilse,

Bakanlık tarafından geçici koruma statüsü 

tanınabilmektedir.71

İngiltere’de geçici koruma, başvuru sahibi kişi 

bireysel değerlendirmeye alınarak tanınmaktadır. 

Kitlesel akın halinde gelen yabancılarda dahi 

bireysel başvuru sistemi kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte geçici koruma sağlanan kişinin, geçici 

koruma süresinin uzatılmasını talep edecek olması 

halinde belirli süreler dâhilinde başvuru yapması 

öngörülmektedir.72

İngiltere’de geçici korumaya yönelik hükümler AB 

Geçici Koruma Direktifi kapsamında hazırlandığı 

için geçici korumanın sona ermesine yönelik ulusal 

mevzuatta özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte İngiltere’de geçici koruma sisteminde 

geçici korunanlar için çalışma izni öngörülmekte 

iken eğitim ve sağlık hizmetlerine yönelik herhangi 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Geçici korumadan 

yararlanan kişilerin mülteci statüsü almak için 

başvuru yapma imkânı da söz konusudur. 

İngiltere’de Suriyelilere yönelik olarak 28 Ekim 

2015 tarihli Suriyeli Hassas Kişilerin Yeniden 

Yerleştirilmesi Programı kabul edilmiştir. Program 

ile 20.000 Suriyelinin yeniden yerleştirilmesi 

yapılmıştır.73

71 Immigration Rules, Gov UK, Erişim:15.01.2020,  
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-
part-11a-temporary-protection
72 Geçici koruma sağlanan kişiye 12 ay süre ile sınırlı olarak ülkeye 
giriş ya da ülkede kalış izni tanınmaktadır. Sürenin sonunda geçici 
koruma talep eden kişilerin her seferinde altı ay olmak üzere sürenin 
uzatılmasına yönelik başvuru yapması gerekmektedir. Bkz: Eren 
Yılmaz E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.250.
73 Eren Yılmaz, E., Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, s.247-251.
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6. Sonuç
Çalışma kapsamında uluslararası koruma statüleri 

ile geçici koruma statüsü incelenerek koruma 

talep eden yabancılara sağlanacak korumaya 

ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. Geçici 

koruma statüsü uluslararası koruma türlerine 

alternatif teşkil eden bir statü değildir. Geçici 

koruma statüsü uluslararası koruma statülerden 

tamamen farklı olan geçici nitelikteki bir koruma  

türüdür. 

Uluslararası hukukta geçici korumayı 

emredici hükümlerle düzenleyen bir belgenin 

bulunmaması sonucunda devletlerin 

uyguladıkları geçici koruma rejimleri birbirinden 

farklılık göstermektedir. Nitekim seçili ülke 

örneklerinde açıklandığı üzere, ABD’de geçici 

koruma statüsü kararı yabancı bir ülke hakkında 

verilmekte ve geçici koruma statüsünden söz 

konusu ülkenin vatandaşları faydalanabilmekte 

iken, İngiltere’de kitlesel akın halinde dahi 

bireysel değerlendirme sonucunda geçici 

koruma statüsü tanınmakta, Avustralya’da ise 

mültecilere bireysel değerlendirme sonucunda 

geçici koruma statüsüne benzer nitelikteki geçici 

koruma vizesi verilmektedir. AB Geçici Koruma 

Direktifi geçici korumayı acil durumlarda mülteci 

sisteminin sağlıklı şekilde uygulanamama riski 

nedeniyle sağlanan istisnai bir prosedür olarak 

tanımlamakta ve Direktifin üye devletlerin 

geçici koruma sistemlerine ikincil nitelikteki 

tamamlayıcı özellik arz eden bir düzenleme olduğu  

vurgulanmaktadır.

Bireysel sığınma talebi ile kitlesel olarak yapılan 

sığınma sonucunda tanınan statüler ve bu 

statülerin sağladığı haklar birbirinden farklılık 

göstermektedir. Bu nedenle yabancılara tanınan 

korumanın türünün belirlenmesi, Türkiye’nin 

sorumluluklarının ve yabancının hak ve 

yükümlülüklerinin tespit edilmesi noktasında önem 

arz etmektedir. Basında ve resmi açıklamalarda 

çoğu kez sığınma amacıyla gelen yabancılara 

yasal olarak tanınan uluslararası koruma türünden 

farklı adlandırılmaların yapıldığı görülmektedir. 

Sığınmacıların statülerinin tespit edilmesi ve 

bu kapsamda adlandırmaların doğru şekilde 

yapılması gerekmektedir. Özellikle Suriyelilerin 

geçici koruma statüsüne sahip olmalarına 

rağmen belirtildiği şekilde farklı adlandırmaların 

yapılması Suriyelilerin koruma statülerine 

ilişkin farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol  

açmaktadır.

BMMYK tarafından öngörüldüğü üzere mültecilere 

sağlanan haklar geçici koruma altındakiler için 

geçerli olmamakta; kitleler halinde ülke sınırına 

gelen bu kişilere sağlanacak belirli hakları, 

güvenli topraklara erişim izni verilmesi, geri 

gönderme yasağının uygulanması, temel ve acil 

insani ihtiyaçların karşılanması olarak kabul 

etmek gerekmektedir. Sonuç olarak Türkiye’ye 

kitlesel olarak sığınma amacıyla gelen Suriyeliler 

“mülteci” veya “sığınmacı” değildir; Suriyelilere 

geçici koruma statüsü kapsamında bir koruma  

sağlanmaktadır.
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1.	GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşının, bölünmüş ve ekonomisi 
çökmüş Avrupa’ya yaşattığı tecrübe, benzer bir 
durumun tekrarını engellemek isteyen devletleri 
iş birliğine yöneltmiştir. Bu sebeple 1951 yılında 
Fransa, Federal (Batı) Almanya, İtalya, Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburg, Paris Anlaşması ile 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) 
kurmuştur. Aynı ülkeler; kömür ve çeliğin yanı 
sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği 
oluşturmak amacıyla 1957’de imzaladıkları Roma 
Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunu 
(AET) ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla 
güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak 
amacıyla da Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu 
(EURATOM) kurmuştur.1 Bu ekonomik 
bütünleşme2 ve barış için iş birliği zamanla, 

1 Avrupa Birliği Başkanlığı, “Avrupa Birliğinin Tarihçesi”, 03.03.2020, 
Erişim:11.03.2020, https://ab.gov.tr/_105.html
2 “Ekonomik Entegrasyon/İktisadi Bütünleşme: Bir grup ülkenin 
iktisadi faaliyetlerini serbestleştirmek ve kalkınmalarını hızlandırmak 
için oluşturdukları bölgesel birlik. Dar kapsamlıdan geniş kapsamlıya 
bütünleşme biçimleri: 1) Serbest Ticaret Bölgesi, 2) Gümrük Birliği, 3) 
Ortak Pazar, 4) İktisadi Birlik, 5) Tam İktisadi Birlik” için Bkz: Arıboğan, 
Ü., Ayman, G., Dedeoğlu, B., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, F.Sönmezoğlu derl., 
4.Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2005, s.345-346

önce Avrupa Topluluğu (AT), sonra Avrupa Birliği  

(AB)3 adı ile ortak ilke ve değerler temelinde, 

savunma ve siyasette bütünleşme gibi daha 

kapsamlı amaçlara hizmet eden daha büyük ve 

önemli bir yapı haline dönüşmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti 31 Temmuz 1959’da AET’ye 

ortak üye (associate member) olabilmek için 

başvurmuş ve bu toplulukla olan entegrasyon 

eğilimi devam eden yıllarda da sürmüştür. 

Bu çalışmada, o dönemdeki adlarıyla AET, AT ve 

şu an AB’nin Türkiye ile ilişkileri incelenerek; 

ikili ilişkileri geliştirebileceği düşünülen Türkiye 

ile AB arasındaki Gümrük Birliği için Ortaklık 

Konseyi Kararının (OKK) 1995’teki halinin 

güncellenmesinin AB ve Türkiye açısından 

yaratacağı etki değerlendirilmiştir.

3 Bu çalışmada, AB’nin isimlendirilmesi konusundaki süreci özetlemek 
için AET, AKÇT ve EURATOM kurumlarının birleştirildiği 1 Temmuz 
1967’de yürürlüğe giren Brüksel Anlaşmasından (Füzyon Anlaşması) 
önceki dönem için AET; bu tarihten Maastricht Antlaşmasının (AB 
Anlaşması) yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1993’e kadar geçen süre için 
Avrupa Topluluğu (AT); sonrası için ise AB ifadeleri kullanılmıştır. Bkz: 
Avrupa Birliği Başkanlığı, “Avrupa Birliğinin Tarihçesi”

TÜRKİYE İLE
AVRUPA BİRLİĞİ
ARASINDAKİ
GÜMRÜK	BİRLİĞİNİN	
GÜNCELLENMESİ Özlem Omaç, Yasama Uzman Yardımcısı

Uluslararası İlişkiler Bölümü
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Bu bağlamda öncelikle çalışmada 

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreci, 

AB üyeliği yolunda harcanan çaba, 

adaylık ve müzakerelere değinilerek 

anlatılmıştır. Daha sonra çalışmanın 

esas amacı olan Gümrük Birliğinin 

güncellenmesi konusu ele alınmış, 

1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararının 

içeriği, Kararın kazandırdıkları ve 

güncelleme yapıldığında, yani 

Gümrük Birliği Kararının eksik tarafları 

giderilerek kapsamı genişletildiğinde, 

AB ve Türkiye tarafında gerçekleşmesi beklenen 

iyileşmelerin neler olacağı değerlendirilmiştir. Son 

bölümde ise gerek tam üyelik gerekse Gümrük 

Birliğinin güncellenmesi yolunda ikili ilişkilerdeki 

son durum yer almıştır.

2.	TARİHSEL	SÜREÇTE	 
TÜRKİYE-AB	İLİŞKİLERİ
Türkiye’nin AB ile ilişkileri, üyeliğe hak kazanabilmesi 

için çeşitli alanlarda AB kriterlerine uyum sağlaması 

şart koşulan Türkiye’nin iç politikalarını, mevzuatını, 

sosyal ve siyasal gündemini şekillendiren önemli dış 

politika konularından biridir. Öyle ki, ikili ilişkilerin 

geliştirilmesi ve üyelik hedefi doğrultusunda sarf 

edilen çaba ile geçen uzun bir geçmiş söz konusudur. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren çağdaş 

uygarlık düzeyine ulaşma yolunda uluslararası 

gelişmeleri yakından izleyerek çoğunlukla dışa 

dönük bir yol haritası benimsemiştir. Bu hedef 

doğrultusunda Türkiye; Avrupa Konseyi, Birleşmiş 

Milletler (BM), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

(NATO) gibi uluslararası örgütlere üye olmuş, yine 

aynı doğrultuda Yunanistan’ı müteakip AET’ye 

başvurarak tarihte hatta günümüzde bile en işler 

ulus üstü yapılardan biri sayılabilecek kuruluşa 

dâhil olmak istemiştir.

Türkiye, bu ulus üstü kuruluşun kurulmasından 

kısa bir süre sonra 31 Temmuz 1959’da o tarihteki 

adıyla AET’ye yaptığı ortak üyelik başvurusuyla 

AB ile yıllardır inişli çıkışlı süren üyelik sürecini 

ve tarihsel ilişkilerini başlatmıştır. Bu başvuruda, 

Batılı ülkelerin yanında yer alma arzusunun yanı 

sıra Yunanistan’ın AET’ye ortaklık başvurusunda 

bulunması da etkili olmuştur. Çünkü Yunanistan’ın 

katılıp Türkiye’nin katılmadığı bir kuruluşun Türkiye 

aleyhine sonuçlar yaratacağı düşünülmüştür.4

Ortaklık başvurusu, AB’nin bir üçüncü taraf ile 

karşılıklı hak ve yükümlülükler, ortak faaliyetler 

ve özel usuller belirleyerek ortaklık kurabileceği 

anlaşmalar yapabileceğini bildiren AET kuruluş 

anlaşması olan Roma Anlaşmasının 238/1 maddesi5 

doğrultusunda yapılmıştır. 

4 Arıboğan, Ü., Ayman, G., Dedeoğlu, B., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 
s.67
5 “Treaty establishing the European Economic Community 25 March 
1957”, Avrupa Birliği Başkanlığı, 238. mad., Erişim:11.03.2020,  
https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_
antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1957_treaty_establishing_eec.
pdf

Kaynak: Unsplash, Erişim:21.11.2020, https://unsplash.com/s/photos/eu
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Ortaklık başvurusu sonucunda 12 Eylül 1963’te, 

AB ile ilişkilerin resmi temelini atan AET-Türkiye 

Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması), salt bir ticaret 

ve ortaklık ilişkisi kurmanın ötesinde amaçlarla 

imzalanmıştır. Ankara Anlaşmasının 2. maddesi,6 

Anlaşmanın imzalanmasıyla kurulan ortaklığın 

amacını, Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve 

Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının 

yükseltilmesini sağlama, taraflar arasındaki ticari 

ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak 

güçlendirme olarak ifade etmiştir. Ayrıca, belirtilen 

amaçlara erişebilmeyi sağlamak için Türkiye ile 

AB arasındaki Gümrük Birliğinin zaman geçtikçe 

gelişen bir biçimde oluşturulmasını öngörmüştür. 

Buradan Gümrük Birliğine dayanan bir ortaklık 

kurularak taraflar arasındaki farklılıkların azaltılması 

ve entegrasyonun sağlanmasının amaçlandığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca Ankara Anlaşmasının 28. 

maddesinde, bu Anlaşmanın işleyişi süresince 

Türkiye’nin AET’yi kuran Roma Anlaşmasından 

doğan yükümlülükleri üstlenebileceğini göstermesi 

durumunda, tarafların Türkiye’nin Topluluğa katılma 

olanağını değerlendireceği belirtildiğinden ortaklık 

ilişkisinin nihai amacının Türkiye’nin Topluluğa 

tam üyeliği olduğu anlaşılmıştır. Anlaşma, tam 

üyeliğe uygunluğun sağlanması için Türkiye ile AB 

arasında Gümrük Birliği aracılığıyla malların serbest 

dolaşımını gerçekleştirerek Türkiye’yi Avrupa Tek 

Pazarına entegre etmek adına hazırlık dönemi, geçiş 

dönemi ve son dönem olmak üzere üç aşamalı bir 

entegrasyon7 planı öngörmüştür:

6 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)-12 Eylül 1963”, Dışişleri 
Bakanlığı, 2. mad., Erişim:11.03.2020,  
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-avrupa-ekonomik-toplulugu-
arasinda-bir-ortaklik-yaratan-anlasma-_ankara-anlasmasi_-12-
eylul-1963-.tr.mfa
7 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 2-3-4-5. mad.

Hazırlık Dönemi: Anlaşmanın 3. maddesinde 

Topluluğun yardımı ile Türk ekonomisinin 

güçlendirileceği belirtilen bu dönem için 5 yıl süre 

öngörülmüştür. Görüşmelerin uzamasıyla Ankara 

Anlaşmasından Katma Protokole kadar geçen 1 Aralık 

1964-1 Ocak 1973 arasındaki süre, 8 yılı bulmuştur. 

Topluluk bu dönemde tek taraflı yükümlülükler 

üstlenerek Türk ekonomisini güçlendirmeyi ve 

Gümrük Birliğine geçişe hazır duruma getirmeyi 

taahhüt etmiştir. Böylelikle taraflar arasındaki 

ekonomik farklılıkların azaltılması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, taraflar arasında Ankara Anlaşmasının 22. 

maddesine dayanılarak ortaklık ilişkisinin işlemesi 

için bazı kurumlar oluşturulmuştur. En üst düzey 

karar alma organının Ortaklık Konseyi olacağı 

bildirilmiştir.8 

Geçiş Dönemi: Bu dönemde Türkiye’nin Gümrük 
Birliğine geçebilmesi için ekonomi politikalarının 
ve ortak eylemlerinin geliştirilmesi öngörülmüştür. 
Anlaşmanın 4. maddesinde bu dönem için 12 yıllık 
süre belirlense de uzama söz konusu olmuştur. 1 
Ocak 1973’te yürürlüğe giren 13 Kasım 1970 tarihli 
Katma Protokol ile 2. aşama olan geçiş dönemine 
dair koşullar, yöntemler, süreler belirlenmiştir.  

Katma Protokolün içeriği şu şekildedir: “Malların 
Serbest Dolaşımı” başlıklı madde 2-35’teki 1. kısımda, 
sanayi ürünleri için Gümrük Birliği kurulması, 
Ortak Gümrük Tarifesinin (OGT) Türkiye tarafından 
kabulü ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması, ortak 
tarım politikasının uygulama alanına konulması 
gibi bölümler düzenlenmiştir. Madde 36-42’deki 

“Kişilerin ve Hizmetlerin Dolaşımı” başlıklı 2. 
kısımda, Türkiye ve Topluluk üyesi ülkeler arasında 
işçilerin serbest dolaşımı ile yerleşme hakkı, hizmet 
edimi ve ulaştırma başlıkları vardır. Madde 43-

8 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 22. mad.
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48’deki “Ekonomi Politikalarının Yaklaştırılması”’ 

başlıklı 3. kısımda, Topluluğun rekabet, vergileme 

ve mevzuatına Türkiye’nin yaklaştırılması; ekonomi 

ve ticaret politikalarının koordinasyonu konuları 

bulunmaktadır.9

Katma Protokol, yürürlüğe girince, Topluluğun 

Türkiye’den yaptığı ithalatta eş etkili tüm gümrük 

vergilerini ve ücretleri kaldıracağını öngörürken, 

Türkiye’nin 22 yıla kadar bir sürede ithalat 

üzerindeki gümrük vergilerini ve eş etkili vergileri 

aşamalı olarak kaldıracağını düzenlemiştir.10

Türkiye; henüz geçiş dönemindeyken, 14 Nisan 

1987’de, Ankara Anlaşmasında planlanan 

dönemlerin tamamlanmasını beklemeden, her 

Avrupa devletine AET üyeliği için başvuru hakkı 

verildiğine dair Roma Anlaşmasının 237/1. 

9 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol 23 Kasım 1970”, Dışişleri 
Bakanlığı, Erişim:11.03.2020,  
http://www.mfa.gov.tr/avrupa-ekonomik-toplulugu-ile-turkiye-arasinda-
ortaklik-iliskisi-kurulmasina-dair-anlasmaya-katma-protokol---23-
kasim-1970.tr.mfa
10 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol”, 9 ve 11. mad.

maddesine11; AKÇT’ye katılım hakkı 

verildiğine dair AKÇT Anlaşmasının 

98. maddesine12 ve EURATOM’a 

üyelik için başvuru hakkı verildiğine 

dair EURATOM Anlaşmasının 205. 

maddesine13 dayanarak Topluluğa tam 

üyelik14 başvurusunda bulunmuştur.15 

Ancak AT’nin görüşünü açıkladığı 

18 Aralık 1989 tarihli Komisyon 

Raporunda, Türkiye’nin tam üye 

olmaya ehil olsa da bazı siyasi ve 

ekonomik engelleri aşması gerektiği 

belirtilmiştir.16 Bu sebeple Ortaklık 

Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin 

tam üye olabilmesi için yükümlülükler 

üstlendiği aşamalara devam edilerek 1995 yılı 

sonuna kadar Gümrük Birliğinin tamamlanması  

gerekmiştir.

11 “Treaty establishing the European Economic Community 25 March 
1957”,  237. mad.
12 “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşma”, İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV), 98. mad., Erişim:11.03.2020,  
https://www.ikv.org.tr/images/files/A1-tr.pdf
13 “Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Anlaşma”, İKV, 205. mad., 
Erişim:11.03.2020, https://www.ikv.org.tr/images/files/A3-tr.pdf
14 Tam üyelikten (full membership) kastedilen üyeliktir. Ancak daha 
önce Ankara Anlaşması ile kurulan ortak üyelik (associate membership) 
kavramından ayırt edilmesi için tam üyelik kavramı kullanılmıştır.
15 İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), “Türkiye-AB Tarihçe 1963-1999”, 
Erişim:11.03.2020, https://www.ikv.org.tr/icerik_print.asp?id=36
16 Arıboğan, Ü., Ayman, G., Dedeoğlu, B., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 
s.68; “MEMO/91/46 of 27 September 1991 on The European 
Community’s Relations with Turkey”,  European Commission, 
Erişim:11.03.2020,  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_91_46 
Detaylar için bkz: Rapor, kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan Topluluğun 
yeni bir üyeyi kabul edemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin, 
Topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda 
gelişmesi gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye’nin özel durumunda, Komisyonun 
bir çalışma grubu tarafından üstlenilen ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
ayrıntılı bir analizinde; 1980’den beri Türkiye’de ekonominin yeniden 
yapılandırılması ve dış dünyaya açılmasındaki önemli ilerlemeye rağmen, 
AT gelişme seviyelerine kıyasla hala büyük bir boşluk olduğu belirtilmiştir. 
Buna ek olarak, Türkiye parlamenter demokrasi sistemine geri dönmüş 
olsa da, siyasi çoğulculuk üzerindeki kısıtlamalar, insan haklarının kötüye 
kullanılması, belirli bir AT üye devletiyle (Yunanistan) uzun süredir devam 
eden anlaşmazlıklar ve Kıbrıs’ta görmezden gelinemeyecek durum gibi 
eksikliklerin devam ettiği bildirilmiştir. Bu nedenle, üyelik müzakerelerinin 
açılması için bir tarih belirlenmemesi ve Ortaklık Anlaşması çerçevesinde 
ilişkilerin geliştirilmesi önerilmiştir.

Kaynak: Needpix, Erişim:21.10.2020,  
https://www.needpix.com/photo/1103044/europe-turkey-conflict-germany-news-flags-

accession-eu-discussion 
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Son Dönem: Gümrük Birliğinin tamamlanması 

ve tarafların ekonomi politikaları arasındaki 

koordinasyonun güçlendirilmesinin öngörüldüğü 

bu dönem, Ankara Anlaşmasının 5. maddesinde 

açıklanmıştır. Üyelik yolunda üçüncü aşama olan 

son dönemde AB ile Türkiye arasındaki Gümrük 

Birliği, Katma Protokolde öngörüldüğü gibi 1 Ocak 

1996’da 1/95 sayılı OKK’nin yürürlüğe girmesi ile 

gerçekleşmiştir. Böylelikle son döneme girilmiştir 

ve Gümrük Birliği kurulmuştur.

16 Temmuz 1997 tarihinde Avrupa Komisyonunun 

AB’nin genişleme sürecini değerlendiren Gündem 

2000 Raporunda, Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri 

ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) iki 

dalga şeklinde 2000’li yıllarda AB’ye üye olmaları 

Tablo 1: Türkiye -  AB İkili İlişkilerinin Tarihçesi

Ortaklık 1963 - Ortaklık Anlaşması 
(Ankara Anlaşması)

AET ve Türkiye arasında ticareti ve ekonomik 
ilişkileri güçlendirmek ve özellikle hazırlık, 
geçiş ve son aşamalarında Gümrük Birliğini 
kurmak, hazırlık dönemi kurallarını belirlemek.

  1970 - Ek Protokol

Yirmi iki yıldan uzun bir süre için AET ve Türkiye 
arasındaki gümrük vergilerinin de kaldırılması 
dahil olmak üzere Gümrük Birliği geçiş dönemi 
kurallarını belirlemek.

Sınai Ürünler İçin 
Gümrük Birliğini 
İçeren Mevcut İkili 
Tercihli Ticaret 
Çerçevesi

1995 - Gümrük Birliği Kararı

Son aşamada Türkiye'nin gümrük dış tarifesini 
AB ile uyumlu hale getirdiğinden emin 
olunması ve sınai mallar için Gümrük Birliğinin 
kurulması. Ayrıca, Türkiye'nin teknik mevzuatını 
ve üçüncü ülkelere uyguladığı ticaret 
politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi.

 
1996 - Kömür ve Çelik 
Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA)

Kömür ve çelik ürünleri için serbest ticaret 
anlaşması (rekabet kurallarını da kapsıyor).

  1998 - Tarım ve Balıkçılık 
Serbest Ticaret Anlaşması

Tarım ve balıkçılık ürünlerinde ikili tercihli 
imtiyazlar.

Katılım Süreci 1999 - Türkiye AB’ye Katılım 
İçin Aday Ülke

Türkiye'nin yasal mevzuatını AB müktesebatı 
ile uyumlu hale getirmek için siyasi taahhütte 
bulunması.

  2005 - Katılım 
Müzakerelerinin Başlaması 35 fasılın 16'sı açıldı.

Kaynak: European Commission SWD(2016) 475 final of 21.12.2016 Commission Staff Working Document Impact Assessment, European Commission, s.5, Erişim:11.03.2020,  
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0475_en.pdf
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öngörülürken Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 

sorunları nedeniyle genişleme sürecine dâhil 

edilmeyeceği bildirilmiştir.17 11 Aralık 1999 

Helsinki Zirvesinde ise süreç olumluya dönmüş 

ve Türkiye’ye adaylık statüsü verilerek bir katılım 

öncesi strateji ve katılım ortaklığı belgesi 

hazırlanacağı açıklanmıştır. Böylece ilişkilerde 

tekrar karşılıklı yükümlülük ve beklentiler  

oluşmuştur. 

6 Ekim 2004’te yayınlanan ilerleme raporunda, 

Türkiye’nin Kopenhag siyasal kriterlerine yeterli 

ölçüde uyduğu belirtilerek üyelik müzakerelerinin 

başlaması tavsiye edilmiştir. 17 Aralık 2004 Brüksel 

Zirvesinde, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde 

karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005’te müzakerelere 

başlanması kararlaştırılmıştır.18

2005’te başlayan müzakere sürecinden şimdiye dek 

toplam 35 fasıldan 16’sı açılarak sadece biri geçici 

olarak kapatılmıştır. Son fasıl 2016’da açılmıştır.19

2020 itibarıyla gerek üyelik gerekse Gümrük 

Birliğinin güncellenmesi süreci 2019’daki 

ilerleme raporundan anlaşılacağı üzere kilitlenmiş 

görünmektedir. Yine de Türkiye, üyelik hedefinden 

ve Gümrük Birliğinden vazgeçmiş değildir. Göçmen 

politikaları ve çeşitli mali konulardaki iş birlikleri ile 

ikili ilişkiler ve diyaloglar devam etmektedir. Gümrük 

Birliği güncelleme sürecine ya da direkt AB tam 

üyeliğine dair bir ilerlemenin ne zaman olacağını 

kestirmek mümkün görünmese de iki taraflı diyalog  

sürmektedir.

17 İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), “Türkiye AB Tarihçe 1963- 1999”
18 Arıboğan, Ü., Ayman, G., Dedeoğlu, B., Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 
s.69
19 Dışişleri Bakanlığı, “2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış 
Politikamız”, 18 Kasım 2019, s.27, Erişim:11.03.2020,   
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2020-yilina-girerken-
girisimci-ve-insani-dis-politikamiz.pdf

3.	GÜMRÜK	BİRLİĞİ
Gümrük Birliği, tarafların tek pazar kurarak 

aralarındaki ticareti her çeşit tarife ve vergiden 

arındırdıkları, üçüncü taraflara karşı ortak 

ticaret ve gümrük politikası uyguladıkları bir 

ekonomik bütünleşme modelidir.20 Bu kavram 

hem tarafların kendi aralarında kurdukları 

Gümrük Birliği sınırları dâhilinde hem de Gümrük 

Birliği dışında kalan üçüncü taraflara karşı 

sorumluluk yükleyen bir entegrasyona işaret  

etmektedir.

AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği de 

tanımdaki söz konusu ticarete engel unsurları 

kaldırarak aralarında malların serbest dolaşımını 

sağlama ve üçüncü ülkelere karşı ortak bir 

ticaret politikası uygulamaya yönelik bir içerikte 

hazırlanmıştır. İkili ticari ilişkileri ve AB’ye 

uyum açısından bu yönde mevzuat değişikliğini 

düzenleyen Gümrük Birliğinin ana hatları, ilk olarak 

ortaklığı kuran 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile 

çizilmiş ve 1970 tarihli Katma Protokolde ayrıntılar 

belirlenmiştir. Ankara Anlaşmasında planlanan üç 

dönemin hazırlık dönemi Türkiye’nin Topluluğun 

yardımıyla ekonomisini güçlendireceği,21 

geçiş dönemi tarafların karşılıklı ve dengeli 

sorumluluklarla aralarında gittikçe geliştirecekleri 

bir Gümrük Birliğini yerleştirecekleri,22 son 

dönem ise Gümrük Birliği temelinde ekonomi 

politikalarının koordinasyonunu güçlendirecekleri23  

süreçler olarak ifade edilmiştir. Bu süreçler Ankara 

20 Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, “30 soruda 
gümrük birliği”, 17.07.2013, Erişim:11.03.2020,  
https://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/30-soruda-gumruk-birligi
21 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 3.mad.
22 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 4.mad.
23 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 5.mad.
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Anlaşması, Katma Protokol ve 1/95 sayılı OKK ile 
üç aşamada gerçekleşmiştir. Söz konusu Anlaşma 
ve Protokolden kaynaklanan, Gümrük Birliğinin 
tamamlanmasında ve işlemesinde gerekli yöntem 
ve süreleri içeren 1/95 sayılı OKK’nin imzalanmış 
olması, Gümrük Birliği sürecinin son dönemini 
gerçekleştirmesi sebebiyle bir ahde vefa24 örneği 
sayılabilir. Zira Ankara Anlaşmasının ilkelerine 
ve özellikle tam üyelik hedefine dikkat çektiği 

24 Gümrük Birliği, Ankara Anlaşmasında öngörülerek Katma Protokolde 
detaylandırıldığından, 1/95 sayılı Karar ile gerçekleştirilmiş olması 
önemlidir.

28. maddesine değinen söz konusu Kararın 

başlangıcında,25 taraflar arasındaki mevcut anlaşma 

ve protokollerin değiştirilmeyerek bu metinlere bağlı 

kalındığı belirtilmiştir. Zaten Kararın 1. maddesinde 

de Ankara Anlaşması ile Katma ve Tamamlayıcı 

Protokollerinin hükümleri saklı tutularak OKK’nin 

Ankara Anlaşmasının 2. ve 5. maddelerinde bahsedilen 

Gümrük Birliğinin son döneminin uygulamaya 

konmasına ilişkin kuralları belirlediği bildirilmiştir.

Gümrük Birliği,26 Türkiye’ye tam üyelik, AB’ye 

entegrasyon ve ticari ilişkiler konusunda 

önemli sorumluluklar yüklemiştir. Topluluğun 

genişlemesinde olağan prosedür aday ülkelerin önce 

üye yapılıp sonra gümrük birliği ve entegrasyonun 

sağlanması şeklindedir. Ancak Türkiye bunun 

istisnasıdır. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük 

Birliği, AB’nin üye olmayan bir devletle işleyen ilk 

önemli gümrük birliği ve yasal sistemini başka bir 

ülkeyle paylaşmaya yönelik ilk girişimlerindendir.27 

Bu kapsamda, çalışmanın bu bölümünde, Gümrük 

Birliği Kararının içeriği, Kararın kazandırdıkları, 

diğer taraftan Kararın işleyişindeki mevcut 

sorunlar ve güncellenmesini gerekli kılan sebepler; 

güncellenme sonrası için beklentiler, tarafların 

yaklaşımları dikkate alınarak incelenecektir.

25 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı ) 6 Mart 
1995”, Dışişleri Bakanlığı, Erişim:11.03.2020,  
http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-
birligi-karari.tr.mfa
26 Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasında yapılmış yeni bir anlaşma 
değildir. 1963 tarihli Ankara Anlaşmasıyla kurulan ortaklık ve 
bütünleşme sürecinin son aşamasıdır. Bu bağlamda, Gümrük Birliği 
bir anlaşmayla değil; Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 
tarihli toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren tamamlanmıştır. Ancak 
Ankara Anlaşmasında yetkilendirilen asli organ Ortaklık Konseyinin 
Kararı olduğundan anlaşma olarak nitelendiren görüşler de mevcuttur. 
Çalışmada 1/95 sayılı OKK ya da Gümrük Birliği Kararı olarak 
kullanılmıştır.
27 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, 28 Mart 2014, 
s.i, Erişim:11.03.2020,  
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/
turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf

Gümrük Birliği, tarafların tek 
pazar kurarak aralarındaki 
ticareti her çeşit tarife ve 
vergiden arındırdıkları, 
üçüncü taraflara karşı ortak 
ticaret ve gümrük politikası 
uyguladıkları bir ekonomik 
bütünleşme modelidir. Bu 
kavram hem tarafların kendi 
aralarında kurdukları Gümrük 
Birliği sınırları dâhilinde hem 
de Gümrük Birliği dışında 
kalan üçüncü taraflara karşı 
sorumluluk yükleyen bir 
entegrasyona işaret etmektedir.
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3.1. 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 
İçeriği
6 Mart 1995 tarihinde imzalanıp 1 Ocak 1996’da 

yürürlüğe giren 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 

Kararı, Ankara Anlaşmasında temeli atılan Gümrük 

Birliğinin işleyişiyle ilgili hükümlerin belirtildiği 

Gümrük Birliği Kararıdır. Katma Protokolden itibaren 

22 yıl süren geçiş dönemi Gümrük Birliği Kararı 

ile bitmiş ve Türkiye’nin AB’ye katılımı yolunda 

son dönem başlamıştır. Böylece Gümrük Birliği, 

Türkiye’nin AB ile entegrasyonuna yönelik ortaklık 

ilişkisinin en önemli aşamalarından biri olarak ikili 

ilişkilere ayrı bir boyut kazandırmıştır. 

Karar, Türkiye’ye Ankara Anlaşmasında planlanan 

Gümrük Birliğinin üstünde yükümlülükler 

getirmiştir.28 Ankara Anlaşmasının 10. maddesinde 

bahsedilen Gümrük Birliği; üye ülkelerle Türkiye 

arasında ithalat ve ihracatta gümrük vergileri, eş 

etkili resim, harçlar, miktar kısıtlamaları ve milli 

üretime Anlaşmanın amaçlarına aykırı bir koruma 

getiren her türlü tedbirin yasaklandığını; ayrıca 

Türkiye’nin üçüncü ülkelere karşı Topluluğun 

Ortak Gümrük Tarifesinin kabulünü ve dış 

ticaretteki mevzuatına yaklaşmasını içermiştir.29 

Bunlar temelde taraflar arasında malların serbest 

dolaşımını sağlayacak ve üçüncü ülkelere karşı 

ortak gümrük tarifesi uygulanmasını öngören 

yükümlülüklerdir.

1/95 sayılı OKK ise, bunlara ilaveten rekabet 

politikası, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi 

alanlarda da Topluluk mevzuatına uyum 

28 Gümrük Birliği Kararı, gerek Türkiye’nin Topluluğa tam üyelik hedefi, 
gerek Topluluğun özellikle Tek Pazarının tesisi ve 1993’te yürürlüğe 
giren Maastricht Antlaşması sonrasında kendi entegrasyonu sürecinde 
kaydettiği ilerleme dikkate alınarak Ortaklık Anlaşması’nda (Ankara) 
planlanandan daha kapsamlı bir düzenleme içermiştir.
29 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 10.mad.

yükümlülüğü getirmiş yasaların yakınlaştırılması 

ve ticareti bozucu tüm etkenlerin kaldırılması  

amaçlanmıştır.

Karar özetle şöyledir: Madde 2-23’te “Malların 

Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası” başlıklı 1. 

Kısımda gümrük vergilerinin, miktar kısıtlamalarının 

ve eş etkili vergi ve tedbirlerin kaldırılması; 

ticarette teknik engellerin kaldırılması, ticaret 

politikası ve ortak gümrük tarifesi; hassas ürünler; 

Topluluğun tercihli tarife politikalarına Türkiye’nin 

uyumu; listesi Gümrük Birliği Kararı’na ek olarak 

6 Mart 1995 tarihinde 
imzalanıp 1 Ocak 1996’da 
yürürlüğe giren 1/95 sayılı 

Ortaklık Konseyi Kararı, 
Ankara Anlaşmasında temeli 

atılan Gümrük Birliğinin 
işleyişiyle ilgili hükümlerin 
belirtildiği Gümrük Birliği 

Kararıdır. Katma Protokolden 
itibaren 22 yıl süren geçiş 

dönemi Gümrük Birliği Kararı 
ile bitmiş ve Türkiye’nin AB’ye 
katılımı yolunda son dönem 

başlamıştır. 
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verilen bazı işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili mevzuat 

yer almaktadır. Madde 24-27’deki 2. Kısımda “Tarım 

Ürünleri” başlığında Türkiye’nin Topluluk Ortak Tarım 

Politikasına uyumu ve tarım ürünleri ticaretinde 

uygulanacak tercihli rejim; Madde 28-30’daki 

3. Kısımda ise “Gümrük Hükümleri” başlığında 

Türkiye’nin Topluluk Ortak Gümrük Koduna uyumu 

ve karşılıklı idari iş birliği bulunmaktadır. Madde 

31-51’deki 4. Kısımda “Yasaların Yakınlaştırılması” 

başlığında fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması; 

rekabet kuralları; ticari korunma araçları; dolaylı 

ve dolaysız vergiler; kamu alımları gibi yasaların 

Topluluk ile uyumlaştırılması gereken alanlar ile 

Madde 52-64 arasındaki 5. Kısımda kurumsal 

hükümler, danışma ve karar usulleri, ihtilafların 

çözümü ve korunma önlemleri vardır.

Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis Eden 

1/95 sayılı OKK’de, serbest dolaşım prensibine30 

dayalı Gümrük Birliğinin iyi işleyebilmesi için 

Türkiye’nin yerine getirmesi gereken içeriği 

özetleyen bazı önemli maddelerdeki yükümlülükler 

şöyledir:

Kararda, madde 2-3’te malların serbest dolaşımı ve 

ticaret politikası ile ilgili hükümlerin tarım ürünleri 

dışında kalan, Türkiye’de ya da Toplulukta üretilen ya 

da “üçüncü ülke kaynaklı olup serbest dolaşımdaki 

ürünlere”31 uygulanacağı ifade edilmiştir. Madde 

30 Serbest dolaşım prensibi gereği, Türkiye’de ve Toplulukta elde 
edilen ürünler ile üçüncü ülke çıkışlı olup Türkiye veya Toplulukta 
ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergi ve resimleri 
tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden 
yararlanmamış ürünler; Gümrük Birliği gümrük bölgesi (Topluluk + 
Türkiye) içerisinde serbest dolaşımda sayılmaktadır. Bkz: “1/95 Sayılı 
Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 3.mad.
31 3.Ülke Çıkışlı Serbest Dolaşımdaki Ürün: AET’yi kuran anlaşma 
(Roma) mad.10’da “Üçüncü ülkeler çıkışlı olup da bir Üye Devlete 
girişlerinde ithalat işlemleri yerine getirilmiş ve tahsil edilmesi 
gereken gümrük vergileri ile eş etkili yükümleri ödenmiş, bu vergi ve 
resimlerin tümünün veya bir bölümünün iadesinden yararlanmamış 
olan ürünler, bu Üye Devlette serbest dolaşıma hak kazanmış sayılır.” 
olarak açıklanmıştır. Bkz.: “Treaty establishing the European Economic 
Community”, 10.mad.

4-7’de ithalat ve ihracatta uygulanan gümrük 

vergilerinin, miktar kısıtlamalarının ve eş etkili vergi 

ve tedbirlerin yürürlük tarihi itibarıyla kalkacağı 

belirtilmiştir. Madde 12-14’te Türkiye’nin üçüncü 

ülkelere karşı yürürlük itibarıyla yani 1996’dan 

itibaren ithalat, ihracat ve tekstil politikasına ilişkin 

Topluluk politikasına uyan tedbirleri uygulayacağı 

bildirilmiştir. Kararın 17-21. maddelerinde 

düzenlenen ve Kararın 1 No’lu ekinde sayılan 

işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde, sadece 

endüstri payının Topluluğa karşı sıfırlanması 

öngörülmüştür. Ayrıca, madde 8-11’de Türkiye’nin 

ticarette teknik engellerin kaldırılması konusunda 

Topluluk mevzuatını benimseyeceği açıklanmıştır. 

Türkiye’nin mevzuatına alacağı belgelerin listesinin 

ve koşulların yürürlükten itibaren 1 yıl içinde 

düzenleneceği bildirilmiştir.32 Söz konusu liste 2/97 

sayılı OKK33  ile tespit edilmiştir.

3.2. Gümrük Birliğinin Kazandırdıkları
Gümrük Birliği, AB’ye tam üyeliğe doğru son adım 

olarak görülmüştür. Gümrük Birliğinin 1996’dan 

itibaren AB ile olan ticaret hacmini artırdığı, AB 

müktesebatına uyum gerekliliği nedeniyle ticarette 

kaliteye ve rekabet edebilirliğe olumlu etkileri 

olduğu görülmektedir.

32 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”
33 AB teknik mevzuatının listelendiği 2/97 sayılı OKK’nın II 
sayılı Ek’indeki mevzuat listesinin güncelliğini yitirmiş olması 
sebebiyle Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 2014 yılında Usul 
Rehberi (Procedural Guideline) ve ekindeki listenin güncellenmesi 
çalışmalarına başlanmıştır. Detay için Bkz: Ticaret Bakanlığı, “Teknik 
Mevzuat”, 01.08.2019, Erişim:11.03.2020,  
https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/teknik-mevzuat; 
Çalışmalar, ilgili kurumlarla ve Avrupa Komisyonu ile istişare içerisinde 
sonuçlanarak söz konusu liste 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Brüksel’de 
gerçekleştirilen 36. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı 
(GBOK) vesilesiyle karşılıklı kabul edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu 
listenin AB teknik mevzuatındaki güncellemeler doğrultusunda 
müteakip GBOK Toplantıları vesilesiyle güncelleneceği belirtilmiştir. 
Bkz: Ticaret Bakanlığı, “List of EU Legislation with Relevance to 
Customs Union”, 08.07.2019, Erişim:11.03.2020,  
https://ticaret.gov.tr/data/5b87248e13b8761450e18ef2/36GBOK_
liste_8_7_2019.pdf
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Dünya Bankasının AB ve Türkiye 

arasındaki Gümrük Birliğini 

değerlendirdiği raporunda, iki taraf 

arasındaki ticaretin değerinin 1996 

yılından itibaren dört kattan fazla 

arttığına, ayrıca AB’den Türkiye’ye 

olan Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 

akışındaki artışa ve Türk-Avrupalı 

şirketler arasındaki ürün ağlarının 

entegrasyonundaki derinleşmeye dikkat 

çekilmiştir. Raporda ayrıca, bir Serbest 

Ticaret Anlaşması yerine Gümrük Birliği 

olmasının menşe kurallarına ihtiyacı 

azalttığı ve ortak gümrük tarifesi 

koyduğu ürünlerde Türkiye’nin ithalat tarifelerine 

bir çıpa sunduğu sonucuna varılmıştır.34 İlaveten 

Gümrük Birliğinin taraflar için karşılıklı ekonomik 

fayda sağladığı; Renault, Fiat gibi Türk şirketlerinin 

Avrupa’nın üretim ağlarına entegre edilmesine 

yardımcı olduğu; Türkiye’nin DYY’lerinin dörtte 

üçünün Avrupa’dan geldiği; iki taraf arasındaki 

ticaretin dört katına çıktığı ve makine ile sermaye 

mallarının artan ithalatının Türkiye’nin rekabet 

gücünü artırdığı raporda belirtilmiştir. AB ile uyumun 

Türkiye’nin yüksek katma değerli sektörlerdekiler 

de dâhil olmak üzere sadece AB’ye değil başka 

pazarlara olan ihracatını da kolaylaştırdığı ifade 

edilmiştir.35

Türkiye hâlihazırda hem ihracatta hem ithalatta 

AB’nin beşinci büyük ticaret ortağıdır. AB ise 

Türkiye’nin bir numaralı ithalat ve ihracat 

34 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union,  s.85
35 World Bank,  Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.5

ortağı, ilaveten doğrudan yabancı yatırım  

kaynağıdır.36

2013 ilerleme raporunda belirtildiği üzere, Gümrük 

Birliği sayesinde, Türkiye’nin AB ortak ticaret 

politikasına uyumu ile gümrük mevzuatı alanındaki 

genel uyum düzeyi yüksektir.37

Gümrük Birliği Kararının Türkiye ekonomisine 

katkıda bulunduğu, malların kalitesi ve serbest 

dolaşımı için mevzuat uyumu gerekliliğinin 

ticarette AB standartlarına ulaşılmasını sağladığı, 

tam üyelik yolunda ekonomik entegrasyonu 

başlatarak AB’yi Türkiye’nin önemli bir ticaret 

ortağı haline getirdiği görülmekte olup 

taraflar arasındaki diyaloğa da olumlu etkisi  

olmuştur.

36European Commission, “Countries and Regions-Turkey”, 
Erişim:11.03.2020, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/turkey/
37 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Komisyonu SWD (2013) 417, Türkiye 
2013 Yılı İlerleme Raporu, 16 Ekim 2013, s.75, Erişim:11.03.2020,  
https://www.ab.gov.tr/files/2013%20ilerleme%20raporu/2013_
ilerleme_raporu_tr.pdf

Kaynak: Pixabay, Erişim: 21.11.2020,  
https://pixabay.com/photos/belgium-brussels-european-commission-3595351/
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3.3. Gümrük Birliğinin İşleyişindeki 
Sorunlar ve Güncellenmesini38 Gerekli 
Kılan Sebepler
Gümrük Birliği Kararı, yalnızca sanayi ürünleri ile 

işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payını kapsayan 

ve Türkiye’yi karar alma sürecinden dışlayan 

bir sistem kurmuştur. Ancak Gümrük Birliğinin 

gerçekleştiği 1996’dan beri hem tarafların ilişkileri 

hem de AB ticaret politikası ile küresel ticaret çok 

değişmiştir. AB’nin üye sayısı şu anda 28’dir ve AB 

tek pazarı büyümüştür. Ayrıca AB; üyesi olmayan 

“ABD, Hindistan, Kanada, Japonya”39 gibi dünyanın 

büyük ölçekli ekonomileriyle Türkiye ile arasındaki 

Gümrük Birliğinden daha kapsamlı Serbest Ticaret 

Anlaşmalarına (STA)40 girişerek ticaret alanını ve 

hacmini büyütmeye çalışmaktadır. Var olan Kararın 

güncellenmemesi, AB’ye hala üye olamamış Türkiye 

ile üye sayısını artıran ve Birliğe üye olmayan 

ülkelerle de STA’lar imzalayarak bu anlaşmaların 

ekonomik alanını ve hacmini geniş tutan AB’nin 

ticari ilişkilerinde dezavantajlar yaratmaktadır. 

Değişen konjonktürde, Avrupa Komisyonunun 

finanse ederek Dünya Bankasına yaptırdığı “AB-

Türkiye Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi” 

konulu araştırmada, Gümrük Birliğindeki sistemik 

38 “Gümrük Birliği kararının yetersiz görüldüğü noktaları değiştirme”yi 
kastetmek için farklı kavramlar kullanılmıştır. Güncelleme (update), 
iyileştirme (upgrade), reforme etme (reform), genişletme (widen), 
derinleştirme (deepen) kelimeleri bu kavramların bazılarıdır. Avrupa 
Komisyonu, Gümrük Birliğinin Güncellenmesine dair hazırladığı etki 
analizi raporunda bu konuda modernizasyon (modernisation) kelimesini 
kullanmıştır. Bu çalışmada genelde “güncelleme” kelimesi kullanılmıştır.
39 AB’nin STA listesi için Bkz: European Commission, “Overview of FTA 
and Other Trade Negotiations”, Şubat 2020, Erişim:11.03.2020,  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/
tradoc_118238.pdf
40 Serbest Ticaret Anlaşması (STA), taraflar arasında ticareti kısıtlayan 
veya engelleyen gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin kaldırılarak 
bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak üçüncü 
ülkelere ortak bir tarife uygulama yükümlülüğünü içermeyen bir 
anlaşmadır. Dolayısıyla STA’nın gümrük birliklerinden en önemli 
farkı üçüncü ülkelere ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmamasıdır. 
Ayrıca Gümrük Birliğinde serbest dolaşım ilkesi geçerlidir, STA da ise 
menşe kuralları uygulanır. Bkz: Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü, “30 soruda gümrük birliği”.

sorunların çözülmesinin ve ilişkilerin yeni alanlara 

genişletilmesinin AB ile Türkiye’nin faydasına 

olacağı sonucuna ulaşılmıştır.41 Fakat olası 

güncelleme kararı, önemli fırsatlar sunsa da ikili 

ilişkilerdeki sorunlara bağlıdır. Zira üyelik süreci ve 

ayrıca Gümrük Birliğinin güncellenmesi süreçleri 

birtakım siyasi sebeplerle kilitlenmiş gözükmektedir. 

Bugün bakıldığında, taraflar arasında siyasi diyalog 

ve çıkar alanlarında iş birlikleri sürdürülse de gerek 

AB üyeliği gerek Gümrük Birliğinin güncellenmesi 

süreçleri ilerleyememektedir. 

AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinde, esas amaç 

olan malların serbest dolaşımı ve bütünleşmenin 

sağlanmasına engel görülen uygulamalar 

şöyledir: Tarım ve hizmetler ile kamu alımlarının 

entegrasyonunun bulunmaması, danışma ve karar 

alma süreçlerine Türkiye’nin dâhil edilmemesi, 

ihtilafların çözümü mekanizmasındaki aksaklıklar, 

AB’nin STA imzaladığı ülkelerin Türkiye ile benzer 

bir STA’ya yanaşmaması ya da geciktirmesi sebebi 

ile ortaya çıkan dezavantajlar, taşıma kotaları ve 

vize sorunu gibi malların serbest dolaşımı esasken 

hem taşıma işini yapanların hem de iş insanlarının 

serbest dolaşımını engelleyen konulardır. Ancak 

bunların her biri ayrı sorunlar olarak görünse de 

birbirini etkileyen konular oldukları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Danışma ve karar alma 

mekanizmalarında etkin olamayan Türkiye’nin 

AB’nin üçüncü bir ülkeyle imzaladığı STA’ya 

uymak zorunda kalıp bundan olumsuz etkilenmesi 

örnek gösterilebilir. Bu sorunlar, birbirinin 

olumsuzluklarını pekiştiren durumlar olarak  

düşünülmektedir.

41 Ticaret Bakanlığı, Report of the SOWG on the Update of EU-Turkey 
Customs Union, 27.04.2015, Erişim:11.03.2020,  
https://ticaret.gov.tr/data/5b87b62f13b8761160fa10c4/YDMCG_
Raporu.pdf
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AB ve Türkiye, ticari ve ekonomik bağları 

artırmak amacıyla aralarındaki ikili anlaşmaların 

güncellenmesinde ve kapsamlarının genişletilmesinde 

hemfikirdir.42 Ancak süreç şimdilik kilitlenmiş 

görünmektedir.

3.3.1. Tarım, Hizmetler ve Kamu 
Alımlarının Gümrük Birliğinde Yer 
Almaması
Gümrük Birliği, tarafların gümrük uygulamalarını 

uyumlu hale getirerek, ortak tarifeler belirleyerek 

aralarındaki ticareti kolaylaştırmaktadır, ancak 

kapsamı dardır. Çünkü sadece endüstriyel ürünler 

ve işlenmiş tarım ürünlerinin endüstriyel bileşeni 

bu avantajlardan yararlanmaktadır. Tarım ürünleri, 

1/95 sayılı Kararın 2. maddesi uyarınca Gümrük 

Birliğinin dışında bırakılmıştır. Sadece endüstriyel 

ürünlere odaklanarak, tarım, hizmetler, kamu 

alımları gibi toplamı Türkiye ekonomisinin büyük 

bir ölçeğine karşılık gelen temel ekonomik 

alanların Gümrük Birliği kapsamı dışında bırakıldığı  

anlaşılmaktadır.

Ankara Anlaşmasının 13. ve 14. maddeleri ile Katma 

Protokolün 41. maddesi yerleşme hakkı ve hizmetler 

serbestisinin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını 

öngörmüştür.43 Ancak 1/95 sayılı Kararda hizmetler 

sektörü Gümrük Birliğine dâhil edilmemiştir. Bu 

noktada, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasında 

(GSYH) tarım sektörünün %10’luk, hizmetler 

sektörünün ise %60’lık bir payı olup Gümrük Birliği 

dışında bırakıldıkları44 hatırlanmalıdır.

42 “European Commission SWD(2016) 475 final of 21.12.2016 
Commission Staff Working Document Impact Assessment”, European 
Commission, Erişim:11.03.2020,  
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/
ia_2016/swd_2016_0475_en.pdf
43 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol”, 41. mad.
44 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.ii

Günümüz STA’ları Gümrük Birliğinin aksine bu 

alanları ve fazlasını kapsayabilmektedir. Bu 

da Gümrük Birliğinin mevcut STA’larla rekabet 

edebilirlikte, kapsamadığı alanlar açısından 

dezavantajına yol açmaktadır. Zira yeni STA’lar 

tarım, hizmetler veya kamu alımları gibi daha fazla 

ekonomik sektörü kapsamaktadır. Bu da Gümrük 

Birliğine yeni alanların dâhil edilmesi için bir 

sebeptir.

Dünya Bankasının raporunda, Gümrük Birliğinin 

tarım ve hizmetleri de kapsayacak şekilde 

büyütülmesinin hem AB hem Türkiye açısından 

önemli faydalar sağlayacağı öngörülmüştür. 

Türkiye’nin AB ile ticaretinde sürekli artışın olması 

sonucunda daha fazla reform gerekecektir. Zira 

artan ticaret demek artan miktarda ve değerde 

Gümrük Birliği, tarafların 
gümrük uygulamalarını 

uyumlu hale getirerek, 
ortak tarifeler belirleyerek 

aralarındaki ticareti 
kolaylaştırmaktadır, ancak 

kapsamı dardır. Çünkü sadece 
endüstriyel ürünler ve işlenmiş 

tarım ürünlerinin endüstriyel 
bileşeni bu avantajlardan 

yararlanmaktadır. 
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malın dolaşımı demektir. Dolayısıyla, başta 

transit olmak üzere, Gümrük Birliği kapsamındaki 

malların serbest dolaşımını sınırlayan karayolu 

taşımacılığı kotaları, vize sınırlamaları hep reform 

gerektirecektir.45 Gümrük Birliğine farklı sektörlerin 

dâhil edilmesi demek, bu alanlarda da AB 

müktesebatına uyum sağlanmasının gerekli olacağı 

anlamına gelmektedir.

Gümrük Birliğinin dar kapsamı Türkiye ekonomisini 

fırsatlara kapamaktadır. Söz konusu rapora göre, 

hizmetler ve tarım sektörlerinin serbestleştirilmesi 

AB-Türkiye ticaretini artırma konusunda büyük 

bir potansiyele sahiptir.46 Aynı raporda, imalat 

ve tarımın da önemli sektörler olmakla birlikte, 

GSYH’nin %60’tan fazlasını oluşturan ve çoğunlukla 

turizm sebebiyle net ihracatçı konumundaki 

hizmetler sektörünün Türkiye ekonomisine en 

önemli katkıyı yapan sektör olduğu vurgulanmıştır. 

Ayrıca, hizmetler sektörünün Türkiye’nin 

GSYH’sindeki payının son 15 yıldır artmakta olduğu 

belirtilmiştir.47 Model tahminlerinde, Türkiye’nin 

hizmetler ticaretini serbestleştirmesiyle 1,1 milyar 

dolar düzeyinde kazanç sağlayacağı sonucuna 

ulaşılmıştır.48 

İktisadi Kalkınma Vakfının (İKV) yaptığı bir 

ankette hizmetler ticaretinde şeffaflık, rekabete 

engel durumlar, pazara giriş engelleri ve kişilerin 

serbest dolaşımı ile mesleki yeterliliklerinin 

tanınmasına ilişkin engellerin yaşanan sıkıntılar 

olduğu bildirilmiştir.49 Bu bağlamda, güncellemede 

45 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.ii
46 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.ii
47 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.69
48 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.73
49 Akses, S., Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Yolunda: Türkiye-AB Hizmet 
Ticaretinin Önündeki Temel Engeller-Anket Çalışması Raporu, İKV, Aralık 
2016, İstanbul, s.27, Erişim:11.03.2020,  
https://www.ikv.org.tr/images/files/ikv%20yayin_291.pdf

Gümrük Birliğine hizmetler sektörü dâhil edilir 

ve pazara giriş engelleri kalkarsa olumlu etki  

yaratılabilecektir.

Ayrıca Türkiye, AB ile arasındaki serbest ticaret 

uğruna Gümrük Birliğine dâhil edilecek yeni 

alanlarda ulusal mevzuatını AB müktesebatıyla 

uyumlu hale getirmek durumunda kalacaktır. Bu 

nedenle olası bir Gümrük Birliği revizyonunda 

Türkiye’nin tarım sektörünün kapsama dâhil 

edilmesi için gıda ve güvenlik düzenlemelerini 

AB standartlarıyla daha uyumlu hale getirmesi 

gerekecektir.50 Aynı durum hizmetler sektörü 

için düşünüldüğünde, sektörü ilgilendiren birçok 

alanda mevzuatta iyileşmeler sağlanabilecektir. 

Örneğin, turizm, ulaşım gibi hizmetler sektörünü 

ilgilendiren konularda sağlanacak uyumun olumlu 

etki yaratacağı söylenebilir. 

Gümrük Birliğinin derinleştirilmesinin Türk 

ekonomisi üzerinde gözle görülür etkileri olacaktır. 

En basit ifadeyle Gümrük Birliği Kararı yürürlüğe 

girdikten sonra mevcut Gümrük Birliği, sanayi 

malları ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsaması 

nedeniyle ulusal ekonominin yaklaşık %20’sini 

doğrudan etkilerken; genişletilmiş Gümrük Birliği 

hizmetler ve tarım sektörü ile kamu ihaleleri gibi 

alanların da eklenmesi ile ulusal ekonominin 

ticarete konu olan bütün alanlarını etkileyecektir.51 

1/95 sayılı OKK kapsamında bakıldığında, 

Türkiye’nin kamu alımları alanındaki AB mevzuatına 

uyum sağlaması Kararda zaten hükme bağlanmıştır. 

Hatta Kararın 48. maddesi, tarafların kamu 

50 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.ii
51 Ülgen, S., Dilek P.Y., “Gümrük Birliğinde Yeni Dönem ve İş Dünyası”, 
TÜSİAD, Ekim 2015, Erişim:11.03.2020, s.13,  
https://istanbul-ekonomi.com/Content/Media/dosyalar/Gumruk-
Birliginde-Yeni-Donem-ve-Is-Dunyasi_1.pdf
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alımları piyasalarını birbirlerine açmalarına dair 

müzakerelerin başlatılmasını şart koşmuştur. 

Ortaklık Konseyinin bu alandaki gelişmeleri her yıl 

gözden geçireceği ifade edilmiştir.52 Hâlihazırda, 

2019 Türkiye ilerleme raporunda “Kamu Alımları” 

başlıklı 5. Fasılda kamu alımları alanında uyumun 

tam gerçekleşmemiş olduğu, yine de kamu alımları 

alanında Türkiye’nin kısmen hazırlıklı bulunduğu 

belirtilmiştir. Genel kamu alımları kurallarına tabi 

olan satın almalara yönelik her zamankinden daha 

fazla istisna getirilmesi nedeniyle, bu alanda bir 

gerileme yaşandığı ve AB müktesebatına uyumda 

büyük eksikliklerin sürdüğü belirtilmiştir.53 Kamu 

alımları konusunda Gümrük Birliği kurulduğundan 

beri tam bütünleşme sağlanamamıştır.

Kamu alımlarının serbestleşmesi gerçekleşirse, 

Türk şirketlerin AB’nin kamu ihaleleri pazarında ne 

kadar rekabetçi olabileceklerinin değerlendirilmesi 

gerekecektir. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 

Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlanan bir raporda, 

bu pazarların karşılıklı olarak açılması sonrası 

Türkiye’nin rekabetini gittikçe artırdığı inşaat 

ve ulaştırma sektörlerinin kazançlı çıkacağının 

düşünüldüğü belirtilmiştir. Bu değerlendirmeye 

doğrudan etki edecek bir diğer unsur ise 

Türkiye’nin özellikle yüksek rekabet gücüne sahip 

olduğu inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde 

AB pazarlarında rekabet üstünlüğünü devam 

ettirmesini sağlamasının ve çalışanların üstlenilen 

projeler tamamlanana kadar ilgili AB ülkelerinde 

vize engeline takılmadan çalışabilmelerini 

garanti altına almasının önemli olduğudur. Bu 

52 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
48.mad.
53 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Komisyonu SWD(2019) 220 
nihai, Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu, 29.05.2019, s.75, 
Erişim:11.03.2020, https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/
kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf

nedenle kamu ihaleleri başlığının, hizmet ticareti 

müzakereleri başlığı altında yer alan hizmet 

sunma serbestisi, yerleşme hakkı özellikle de 

çalışanların vize engeline takılmadan geçici olarak 

diğer ülkelerde istihdam edilmelerini sağlayacak 

düzenlemeler ile ilişkili olarak ilerletilmesinin 

faydalı görüldüğü raporda belirtilmiştir.54 

3.3.2. Anlaşmazlıkların Çözümü 
Mekanizması
Söz konusu mekanizmanın yeterince hızlı ve 

etkin çalışmadığı düşünülmektedir. Sorunların 

çözümü için uygulanabilecek etkili bir anlaşmazlık 

çözümleme mekanizmasının getirilmesi önemlidir.

Ankara Anlaşmasının 25. maddesinde, Anlaşmanın 

uygulama ve yorumu ile ilgili Türkiye’yi, 

Topluluğu, Topluluk üyesi bir devleti ilgilendiren 

anlaşmazlıkların Ortaklık Konseyine getirilebileceği 

ve Konseyin sorunu oy birliği55 ile çözemezse Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanına ve mevcut herhangi bir 

başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabileceği 

belirtilmiştir.56

1/95 sayılı OKK’de, ihtilafların çözümü konusunun 

yer aldığı 61 ve 62. maddelerde57, Ortaklık Konseyi; 

himaye önlemlerinin, korunma önlemlerinin, 

dengeleyici önlemlerin kapsam veya süresi 

konusunda ortaya çıkan bir anlaşmazlığı altı ay 

içinde çözemezse iki taraftan birinin anlaşmazlığı 

hakeme götürebileceği belirtilmiştir. Bir ihtilafın 

hakeme götürülmesi halinde, üç hakemle yapılacak 

54 Ülgen, S., Dilek P.Y., “Gümrük Birliğinde Yeni Dönem ve İş Dünyası”, 
s.16-17
55 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)”nın 23.maddesine göre Ortaklık 
Konseyinin karar alabilmesi için oy birliği gerektiğinden taraflar kararı 
veto edebilmektedir.
56 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 25. mad.
57 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı)”, 61-62. 
mad.
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olan tahkimin iki tarafının 30 gün içinde birer 

hakem tayin etmesi ve tayin edilen bu iki hakemin 

iki ay içinde iki tarafın uyruğundan olmayan 

üçüncü hakemi aralarında anlaşarak seçecekleri 

belirtilmiştir. Hakemler, bu sürede üçüncü hakem 

konusunda anlaşamazsa, üçüncü hakemi Ortaklık 

Konseyinin hazırlayacağı yedi kişilik bir listeden 

seçerler, denmiştir. Ortaklık Konseyinin bu listeyi 

kendi içtüzüğüne göre hazırlayıp inceleyeceği 

belirtilmiştir. Hakem heyetinin de oy çokluğuyla 

karar alacağı bildirilmiştir.

Mevcut durumda, Türkiye-AB ilişkilerindeki 

anlaşmazlıkların çözümü için ilk ve zorunlu adres 

Ortaklık Konseyi olarak gözükmektedir. Ortaklık 

Konseyi, kurulan ortaklığı yürütme görevine 

sahip olup Ankara Anlaşmasının 23. maddesi 

uyarınca kurulmuş; AB’ye üye devletler ve Türkiye 

hükümet temsilcileriyle, Konsey ve Komisyon 

yetkililerinden oluşmuştur. Karar alabilmesi için 

oy birliği gerektiğinden,58 Türkiye veya AB, Ortaklık 

Konseyinde alınabilecek bir kararı rahatlıkla 

engelleyebilmektedir. Bu sebeple, Ortaklık Konseyi 

anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için etkin 

bir merci olamamaktadır. Zorunlu bir yargılama 

olmaksızın taraflar arasındaki ihtilafları çözmeye 

çalışan bu mekanizma, yetersiz kalabilmektedir. 

Zaman zaman Türkiye, zaman zaman ise AB, Ortaklık 

Konseyinin kendi aleyhlerinde karar almasını  

engelleyebilmektedir. 

Anlaşmazlıkların çözümü konusunun sadece 

Türkiye için değil AB için de iyileştirmeye ihtiyaç 

duyulan bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Ortaklık 

Anlaşmasında tanımlanan ve en yüksek karar organı 

olan Türkiye-AB Ortaklık Konseyinde; Türkiye’nin 

58 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma”, 23. Mad.

ve AB’nin belirli bir anlaşmazlığı çözmek veya 

tahkime sevk etmek için birer oy hakkı vardır. Ancak 

tüm Ortaklık Konseyi kararları oy birliği ile alınır. 

Türkiye ve AB, ihtilafların Avrupa Adalet Divanına 

veya ayrı ayrı tahkim kararlarına sunulmasını bu 

sebeple engelleyebilir. Sonuç olarak, Türkiye-

AB ilişkilerinde etkin işleyen bir ihtilaf çözüm 

mekanizmasının olmaması, tarafların taahhütlerini 

ihlal edebilecekleri anlamına gelir.

Dünya Bankasının Gümrük Birliğini değerlendirdiği 

raporunda, Gümrük Birliği kapsamındaki mevcut 

Ankara Anlaşmasının 25. 
maddesinde, Anlaşmanın 

uygulama ve yorumu ile ilgili 
Türkiye’yi, Topluluğu, Topluluk 

üyesi bir devleti ilgilendiren 
anlaşmazlıkların Ortaklık 
Konseyine getirilebileceği 

ve Konseyin sorunu oy 
birliği ile çözemezse Avrupa 

Toplulukları Adalet Divanına 
ve mevcut herhangi bir 

başka yargı merciine 
götürmeyi kararlaştırabileceği 

belirtilmiştir.
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ihtilafların çözüm mekanizmasının sadece koruma 

önlemlerinin süresi ile ilgili anlaşmazlıklarla 

sınırlı olmasını etkili olmamasına sebep olarak 

gösterilmiştir.  Daha geniş bir çeşitliliğe sahip olası 

ihtilaflar için tek bir tarafın dava açabileceği bir 

ihtilaf çözüm mekanizmasına geçmenin ticareti 

bozucu etkenlerin ortadan kaldırılmasında daha 

etkili olacağı belirtilmiştir.59

3.3.3. Danışma ve Karar Alma 
Mekanizması
Ankara Anlaşmasının 21. maddesinde, Akit Tarafların, 

üçüncü tarafların ileride Topluluğa katılması veya 

ortak olması durumunda, ticaret politikalarının 

koordinasyonunu ve bu alandaki karşılıklı 

çıkarlarının korunmasını sağlamak için uygun bir 

danışma usulü geliştirme konusunda uyuştukları  

bildirilmiştir.60

Katma Protokolün 53. maddesinde, tarafların geçiş 

dönemi süresince, ticaret politikalarının üçüncü 

ülkelere karşı koordinasyonunu sağlamaları için 

Ortaklık Konseyine danışacakları belirtilmiştir. Bu 

amaçla taraflardan her biri diğerinin isteğiyle, akdettiği 

tarife veya ticari hükümleri kapsayan anlaşmalarla dış 

alışverişler rejiminde yaptığı değişiklikler hakkında 

yararlı bütün bilgileri verecektir. Bu anlaşmaların veya 

değişikliklerin Ortaklığın işleyişine doğrudan ve özel 

bir etkisi olması halinde, tarafların çıkarlarını korumak 

için Ortaklık Konseyinde danışmalar gerçekleştirileceği 

belirtilmiştir. Geçiş döneminin sonunda ise tarafların eş 

ilkeler üzerine kurulmuş bir ticaret politikasına ulaşmak 

amacıyla Ortaklık Konseyinde ticaret politikalarının 

koordinasyonunu güçlendirecekleri bildirilmiştir.61

59 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.iii
60 “Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)”, 21.mad.
61 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol”, 53.mad.

1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararında, Danışma 

ve Karar Usulleri Bölümünde, Gümrük Birliğinin 

işleyişiyle doğrudan ilgisi olan ve uyum sağlanması 

gereken alanlar; ticaret politikası, üçüncü ülkelerle 

imzalanan ve sanayi ürünleri itibarıyla ticari boyutu 

olan anlaşmalar, sanayi ürünleri ticaretindeki teknik 

engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat, rekabet, 

sınai ve fikri mülkiyet hukuku ile gümrük mevzuatı 

olarak sayılmıştır.62

Kararın 55. maddesine göre, Avrupa Toplulukları 

Komisyonu, Gümrük Birliğinin işleyişiyle doğrudan 

ilgili olarak sayılan bu alanlarda yeni mevzuat 

hazırladığı, üye devletlerin uzmanlarına danıştığı 

her durumda, Türk uzmanlara da gayriresmî olarak 

danışmalı; Konseye teklif sunarken de bir kopyasını 

Türkiye’ye göndermeli; tarafların her birinin talebiyle 

Gümrük Birliği Ortak Komitesinde (GBOK) taraflar 

birbirlerine iyi niyetle danışmalı, istişarelerde 

bulunmalıdır.63 Topluluk söz konusu ilgili mevzuatı 

kabul ederken, Türkiye’nin Gümrük Birliğinin iyi 

işleyişini sağlayacak mukabil mevzuatı kabul 

etmesine imkân sağlamak amacıyla, durumu GBOK 

bünyesinde Türkiye’ye derhal bildirir ve burada 

karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışılır.64 

Aynı mantıkla, Türkiye tarafı Gümrük Birliği ile 

ilgili alanlarda kendi mevzuatını tasarlarken 

Komisyonun görüşünü gayriresmî alarak en 

uygun kararın çıkmasını kolaylaştırmak için iyi 

niyetle iş birliği yapmalı; teklifi hazırlarken GBOK 

bünyesinde danışmalı; kabul ederken de durumu 

GBOK bünyesinde Topluluğa derhal bildirmelidir. 

62 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
54.mad. Bkz: “Ortaklık Konseyi, Ortaklığın kaydettiği ilerlemeye göre 
uyumlaştırmanın gerekli olduğu alanların kapsamını genişletme 
kararı alabilir.” 
63 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
55.mad.
64 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı)”, 56.mad.
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Gümrük Birliğini aksatacak bir durum varsa GBOK 

bünyesinde çözüm bulmaya çalışılır.65

Ayrıca Kararın 59 ve 60. maddeleri, Türk uzmanların 

teknik komitelere katılabilmesine ilişkindir. Yine 

Gümrük Birliğinin işleyişle ilgili alanlarda, Avrupa 

Toplulukları Komisyonunun, Komisyonun yürütme 

yetkilerini kullanmasına yardımcı olan komitelere 

sunulacak önlem tasarılarının hazırlanmasında, 

Türk uzmanların da mümkün olduğu ölçüde 

yer almalarını sağlayacağı; Komisyonun bu 

amaçla, teklif taslaklarını hazırlarken Topluluk 

Üye Devletlerinin uzmanlarına danıştığı gibi 

Türk uzmanlara da danışacağı; Avrupa Birliği 

Konseyine götürülen konunun ilgili komitenin 

mahiyetine göre uygulanan usule uygun olması 

durumunda, Komisyonun Türk uzmanların 

görüşlerini Avrupa Birliği Konseyine ileteceği  

belirtilmiştir.66

Gerek Ankara Anlaşması gerek Katma Protokol 

gerekse 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararında, 

taraflar arasındaki Gümrük Birliği, ticaret politikası, 

üçüncü ülkelerle ticari anlaşmalar, teknik engeller, 

fikri mülkiyet, gümrük ve rekabet mevzuatı gibi 

konularda diyaloğun iki ana kurumda gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır: Ortaklık Konseyi ve Gümrük Birliği 

Ortak Komitesi.  Ancak, istişare ve karar verme 

mekanizması uygulamada iyi sonuç vermemektedir. 

Türkiye AB’nin teknik mevzuatına ve ortak ticaret 

politikasına uyumlaşmakla yükümlü olmakla birlikte, 

bu alanlardaki AB karar verme mekanizmalarının 

tümüne katılamamaktadır. Katıldığı komitelerde de 

gözlemci statüsünde olup oy hakkı yoktur.67

65 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
57.mad.
66 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı)”, 59-60.
mad.
67 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.38-39

Dünya Bankası raporuna göre, var olan veya 

genişletilmiş bir gümrük birliğinden üst seviyede 

faydalanmak için karar verme ve danışmadaki 

asimetrilerin düzeltilmesi gerekmektedir. Gümrük 

Birliği ile ilgili kararlarda Türkiye’nin katılım 

ve danışma sürecindeki asimetrilerin aslında 

başlangıçta Ankara Anlaşmasının tasarımından 

kaynakladığı, Anlaşmanın Türkiye’nin AB’ye tam 

üyeliğine ilerlemede geçici bir düzenleme olarak 

tasarlandığı belirtilmiştir. Örneğin, Türkiye AB 

politikaları ve mevzuatına uyum sağlamakla 

Gerek Ankara Anlaşması 
gerek Katma Protokol 

gerekse 1/95 sayılı Gümrük 
Birliği Kararında, taraflar 

arasındaki Gümrük Birliği, 
ticaret politikası, üçüncü 

ülkelerle ticari anlaşmalar, 
teknik engeller, fikri mülkiyet, 
gümrük ve rekabet mevzuatı 
gibi konularda diyaloğun iki 

ana kurumda gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır: Ortaklık 
Konseyi ve Gümrük Birliği 

Ortak Komitesi.
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yükümlüdür. Gümrük Birliğindeki hükümler 

Türkiye’nin karar verme sürecine değil de kararların 

şekillendirilmesi sürecine katılımına imkân 

tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, kurumsal 

iş birliği ve kararların şekillendirilmesi etkin 

uygulanmadığından uyumsuzluk riski artmıştır. 

Rapora göre, Gümrük Birliğinin her iki tarafa 

daha faydalı ve Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğe 

geçiş yolunda yeni alanları kapsayacak şekilde 

genişletilmesi durumunda da benzer sorunların 

ortaya çıkmasının önlenmesi için, Anlaşmanın 

daha dengeli bir şekilde işlemesinin sağlanması 

gerekmektedir. AB üyeliğinin, müktesebatın 

geliştirilmesinde Türkiye’ye doğrudan katılım ve 

oy kullanma olanağı sağlayarak bu asimetrileri 

ortadan kaldıracağı belirtilmiştir.68 

Danışma ve karar almadaki yetersizlik, AB mevzuatı 

ile uyumlaşmayı sağlamakla yükümlü olan Türkiye’yi 

AB müktesebatını Türk mevzuatına aktarmasında 

şeffaflık açısından da olumsuz etkilemektedir. 

Tarafların kararların şekillendirilmesini sağlayacak 

iş birliği, istişare, bilgi paylaşımı, danışma 

süreçleriyle ilgili hükümler düzgün bir şekilde işlese 

ne STA’larda ne AB mevzuatı ile ticaret politikasına 

uyum sağlamada mevcut durumdaki kadar büyük 

sorunlar olmayabilecektir. Ancak 1/95 sayılı Kararın 

ilgili maddelerinden, zorunluluk değil de iyi niyete 

dayalı bir danışma usulünün düzenlenmiş olduğu 

anlaşılmaktadır.

3.3.4. Serbest Ticaret Anlaşmaları
1/95 sayılı Kararın 54. maddesinde Gümrük 

Birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda 

sayılan ticaret politikası ve Topluluğun sanayi 

ürünleriyle ilgili üçüncü ülkelerle imzaladığı 

68 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.ii-iii

tercihli ticaret anlaşmaları gibi konularda Türk 

mevzuatının mümkün olduğunca Topluluk 

mevzuatı ile uyumlaştırılması öngörülmüştür.69 

Ayrıca, Kararın 16. maddesi uyarınca Türkiye, ortak 

ticaret politikasına uyum amaçlı olarak AB’nin 

çeşitli ülkelerle yaptığı STA’lara da uymalıdır.70 

Bu noktada Türkiye’nin AB’ye tam üye olmaması 

sebebiyle Gümrük Birliğinin karar mekanizmasında 

yer almaması, kendi önceliklerini dile getiremeden 

ve kararla ilgili fikirlerini söyleyemeden, kendisinin 

var olamadığı ve hassasiyetlerinin önemsenmediği 

müzakerelerin sonucuna katlanmak zorunda 

kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, süresi, içeriği, 

koşulları AB ile üçüncü ülke arasında belirlenip 

imzalanarak sonuçları kendisini doğrudan 

etkileyen STA’ların yükümlülüklerini üstlenmek 

durumundadır. Çünkü Gümrük Birliği Kararına göre, 

Türkiye’nin Gümrük Birliğinin ticaret politikasına ve 

tercihli ticaret anlaşmalarına uyma yükümlülüğü 

vardır. Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle imzalamış 

olduğu STA’lara uyum göstermek zorundadır.71 

Nitekim AB; Ukrayna, Hindistan gibi ülkelerle ve 

Körfez İşbirliği Konseyi, ASEAN (Güneydoğu Asya 

Ülkeler Birliği), MERCOSUR (Güney Amerika Ortak 

Pazarı) gibi ülke birlikleriyle STA çalışmalarına 

devam etmektedir.72 ABD ile de Transatlantik 

Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerini 

69 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
54.mad.
70 “1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )”, 
16.mad.
71 Cengiz, C., Kurtbağ Ö., “Türkiye-AB Gümrük Birliğinde Yaşanan 
Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri”, Akademik 
Yaklaşımlar Dergisi, C:6, S:2, 2015, s.7-8,  
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/27224/286596
72 Cengiz, C., Kurtbağ Ö., “Türkiye-AB Gümrük Birliğinde Yaşanan 
Güncel Sorunlar ve Bunlara Olası Çözüm Önerileri”, s.10-11; Ayrıca 
AB’nin STA listesi için Bkz: European Commission, “Overview of 
FTA and Other Trade Negotiations”, Şubat 2020, Erişim:11.03.2020, 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/
tradoc_118238.pdf
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sürdürmektedir.73 Ayrıca, son yıllarda üçüncü 

ülkelerle imzaladığı STA’larda tarım, hizmetler ve 

kamu alımları gibi alanları dâhil edip, sadece sanayi 

ve işlenmiş tarım ürünlerine yönelik olan Türkiye ile 

arasındaki Gümrük Birliğinden daha kapsamlı ticari 

ilişkiler kurmaktadır. AB’nin imzalamış olduğu “yeni 

nesil STA”lar sadece tarife indirimleri ve malların 

serbest dolaşımını değil ayrıca hizmetler, kamu 

ihaleleri, yatırımlar ve fikri mülkiyet hakları gibi 

yeni alanları da içermektedir. Böylelikle Türkiye, 

uyum sağlaması gereği imzalayacağı STA’larda, 

73 “Council Decision 6052/19 of 9 April 2019 on authorising the 
opening of negotiations with the United States of America for an 
agreement on the elimination of tariffs for industrial goods”, Council 
of the European Union, Erişim:11.03.2020,  
https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf

üçüncü ülkelerle bu yeni konuları da müzakere 
etmek durumunda kalacaktır.74 Bu daha uğraştırıcı 
bir süreç olacaktır. Ayrıca, bunun sonucunda, AB ile 
Türkiye, AB ile üçüncü ülke ve Türkiye ile üçüncü ülke 
arasındaki ticaretin hacmi, niteliği ve ticaret dengesi 
değişmektedir. Türkiye, bir şekilde yeni anlaşmaya 
dâhil olamazsa asimetrik bir durum oluşmaktadır. 
AB üçüncü bir tarafla STA’ya giriştiğinde, Türkiye 
müzakerelere dâhil edilip direkt anlaşmaya taraf 
olamadıkça ya da söz konusu üçüncü tarafla 
aynı şartlarda ve aynı zamanda ayrı bir STA 
sonuçlandıramadıkça, Türkiye’nin dezavantajına bir 
durum oluşur. Örneğin, A ülkesi ile AB arasındaki STA, 
gümrük vergilerinin sıfırlanmasını gerektirsin. Bu 
sayede A, Türkiye’ye ihracat yaparken Türkiye gümrük 
vergisiz bu malı almak zorunda kalacaktır. Türkiye 
A’ya aynı ürünü satmak isterse, Gümrük Birliğinde 
var olan Türkiye AB üyesi olmadığı için, A ülkesi 
Türkiye’ye gümrük vergisi uygulayacaktır. Türkiye’nin 
buna engel olması için tek şansı ise A ile ayrı bir STA 
imzalamasıdır. Ancak üçüncü ülkenin Türkiye ile STA 

imzalaması için zorlayıcı bir durum yoktur.

AB’nin ABD ile görüşmelerini sürdürdüğü TTIP’ye 
Türkiye gibi AB veya ABD ile özel ticaret ilişkisi olan 
üçüncü ülkelerin anlaşma kesinleştikten sonra 
söz konusu anlaşmaya dâhil olmalarını mümkün 
kılan “yerleştirme (docking)” gibi çeşitli çözümler 
seçenek olarak düşünülmüştür. Burada kastedilen 
TTIP’ye üçüncü ülkelerin bu anlaşma yapıldıktan 
sonra anlaşmaya girme ihtimalini yazmaktır. Bu 
yöntem, TTIP’nin ABD veya AB ile uzun zamandır 
ticari anlaşmaları olan ülkelere açık bırakılabilmesi 
durumudur. ABD, TTIP müzakereleri bağlamında bu 
yöntemi savunmaktadır. Bunun bir seçenek olabilmesi 
için TTIP’nin anlaşma dâhilinde gerekli maddeleri 

74 Gürlesel, C.F., Alkin, K., Avrupa Birliği’nin Serbest Ticaret 
Anlaşmalarına Türkiye’nin de Dahil Edilmesi, İstanbul Ticaret Odası 
Yayınları, İstanbul, 2010, s.64, Erişim:11.03.2020,  
https://ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_
sureci/2_2_8_diger/ab_sta_tr_dahil_edilmesi.pdf

1/95 sayılı Kararın 54. 
maddesinde Gümrük 
Birliğinin işleyişiyle doğrudan 
ilgili alanlarda sayılan ticaret 
politikası ve Topluluğun 
sanayi ürünleriyle ilgili üçüncü 
ülkelerle imzaladığı tercihli 
ticaret anlaşmaları gibi 
konularda Türk mevzuatının 
mümkün olduğunca Topluluk 
mevzuatı ile uyumlaştırılması 
öngörülmüştür.
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içermesi ve Türkiye’nin başvurusunun kabul edilmesi 

gerekecektir. Türkiye için bu tür bir düzenlemenin 

dezavantajı, katılımın büyük olasılıkla Kongrenin 

yanı sıra AB onayını gerektirmesidir ve bu da sürecin 

zorlaşması demektir.  Geçmişte üçüncü ülkelerle 

Türkiye’nin kaygıları ve çıkarlarını fazla düşünmeden 

serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı düşünüldüğünde, 

AB’nin bu konuda taviz vereceği umut edilmemektedir.75

AB’nin ABD gibi büyük ülkeler ile STA’ları Türkiye 

için daha fazla potansiyel kayıp demektir. AB’nin 

büyük ekonomilerle imzalayacağı STA’lar daha 

büyük ölçekli olacaktır. Özellikle AB-ABD Anlaşması, 

dünya GSYH’sinin %45’ini temsil eden ve ABD’nin 

Pasifik kıyısından Karadeniz’e uzandığı büyük bir 

ticari blok oluşturacaktır.76 

Bir başka rapor, Türkiye’nin söz konusu anlaşmaya 

dâhil edilmemesi ihtimalinde, AB-ABD arasında 

gerçekleştirilecek STA’nın, uzun vadede Türkiye’nin 

GSYH’sinde %2,5’lik bir daralmaya ve yaklaşık 95 

bin kişilik bir istihdam kaybına neden olabileceğini 

ifade etmiştir.77 

1/95 sayılı OKK’nin 13. maddesi, Türkiye’nin 

AB’nin Ortak Gümrük Tarifesine (OGT) uymasını 

gerektirdiğinden Türkiye’nin, AB ile herhangi bir 

tercihli ticaret anlaşması imzalamadığı üçüncü 

bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalaması 

veya benzeri bir tercihli ticaret taahhüdü altına 

girmesi, ancak AB’nin olumlu yaklaşımı ile mümkün 

olabilecektir. Zira Türkiye’nin, üçüncü ülkelerle bir 

ticari anlaşma çerçevesinde, söz konusu ülkeye 

75 Kirişçi, K, “Turkey and the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership: Boosting the Model Partnership with the United States”, 
The Brookings Institution, Turkey Project Policy Paper, S: 2, 2013, s.17, 
Erişim:11.03.2020,  
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Turkey-
and-the-Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership.pdf
76 Kirişçi, K, “Turkey and the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership: Boosting the Model Partnership with the United States”, s.8-9.
77 Kirişçi, K, “Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership: 
Boosting the Model Partnership with the United States”, s.13-14.

mevcut durumda uygulamakta olduğu gümrük 

tarifelerinin altında bir tarife uygulaması, o 

ülkeden alabileceği tavizlere karşılık tarife tavizi 

verebilmesi mümkün değildir.78 

Türkiye ile Malezya arasında 2015’te yürürlüğe giren 

bir STA olmasına karşın AB ile Malezya arasındaki 

müzakereler sürmektedir. AB, durum aleyhine olsa 

da bu ülkeyle ticaret hacminin küçük olmasından 

ötürü bu anlaşmaya sesini çıkartmamaktadır.79 Yine 

de, 2019 ilerleme raporunda Malezya ile Türkiye’nin 

STA’sından  şöyle bahsedilmiştir:

“Üçüncü ülkelerle yapılan ikili anlaşmalara 

ilişkin olarak, Türkiye, üçüncü ülkelerle 

imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının 

hükümleri bakımından AB ile genel itibarıyla 

uyumludur. Ancak AB, Malezya ile henüz benzer 

bir anlaşma akdetmemesine rağmen Türkiye, 

bu ülke ile olan serbest ticaret anlaşmasını 

uygulamaya devam etmiştir.”80 

ABD’nin durumu Malezya’dan farklıdır. Prof. 

Tekçe, aynı durumun ABD için geçerli olmadığını  

ve AB’nin TTIP müzakerelerinin çıkmaza girdiği 

bir dönemde, ABD’nin AB pazarına Türkiye-AB 

arasındaki Gümrük Birliği vasıtasıyla arka kapıdan 

gümrüksüz girme fırsatı elde edebileceği bir 

ABD-Türkiye anlaşmasına izin vermeyeceğini 

düşünmektedir.81

78 Karakaş, O., “Türkiye ile ABD Arasında Olası Bir Serbest Ticaret 
Anlaşmasının, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği Çerçevesindeki 
Yükümlülüklerimiz Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Ekonomik 
Sorunlar Dergisi, S: VII, 2002, Erişim:11.03.2020,  
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-abd-arasinda-olasi-bir-serbest-
ticaret-anlasmasinin_-dunya-ticaret-orgutu-ve-avrupa-birligi-
cercevesindeki-yukumluluklerimiz-acisindan-incelenmesi.tr.mfa
79 Erem, O., “Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalaması 
mümkün mü?”, (Prof. Mahmut Tekçe ile röportaj), BBC News Türkçe, 
26 Eylül 2019, Erişim:11.03.2020,  
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49830575
80 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Komisyonu SWD(2019)220 nihai, 
Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu, s.110
81  Erem, O., “Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalaması 
mümkün mü?”, (Prof. Mahmut Tekçe ile röportaj).
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3.3.5. Vize Uygulaması
Katma Protokolün 36. maddesinde, Türkiye ile 

Topluluk üyesi devletler arasında işçilerin serbest 

dolaşımının 1 Ocak 1964’te yürürlüğe giren Ortaklık 

Anlaşmasının 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun 

olarak, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonraki on 

ikinci yılın sonu ile yirmi ikinci yılın sonu arasında 

kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.82  
22. yılın sonu 1996’dır ve Gümrük Birliğinin yürürlüğe 

girdiği tarihtir.

Ankara Anlaşmasının kurduğu 3 aşamalı 
entegrasyonun 2. aşaması olan ve 1 Ocak 1973’te 

82 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol”, 36. Mad.

Tablo 2: STA’lar ve Gümrük Birlikleri Arasındaki Farklar

Eski STA'lar:                                              STA'ların kapsamına ek olarak, Gümrük Birliği şunları 
da içerir:

* Mal ticareti (sınai ve tarım ürünleri): Pazara girme, 
ticaret serbestisi, çoğu gümrük vergisinin kaldırılması, 
miktar kısıtlamalarının terki, gümrük iş birliği

* Ortak gümrük dış tarifesi (ithalat ve ihracat için)                                                                             

  * Ortak gümrük kodu,      

  * Ortak gümrük kuralları ve mevzuatı, 

  * Ortak ticaret politikası (en azından yüksek düzeyde  
uyum)

  * Serbest dolaşım kapsamındaki mallar için teknik 
düzenlemeler

  * Rekabet, devlet desteği ve fikri mülkiyet hakları kuralları,

  Tüm bunlara dayanarak:

  * Malların serbest dolaşımı (Menşei kuralları olmadan)

Yeni STA'lar:  

* Hizmet ticareti: pazara girme, ulusal muamele, 
karşılıklı tanıma koşulları, sektörlerde özel 
taahhütlerin planlanması,

* Yerleşme: Ulusal işlem hükümleri,

* Kamu alım pazarına giriş,

* Fikri mülkiyet hakları ve rekabet kuralları

* İhtilafların halli,

* Düzenleyici konular: Ticarete teknik kısıtlamalar, 
sağlık ve bitki sağlığı ölçütleri,

* Bazı ticaret politikası alanındaki kurallar: Ticaret ve 
sürdürülebilir kalkınma, enerji ve hammadde ticareti, 
KOBİ'ler, şeffaflık vb.

 

Kaynak: European Commission “SWD(2016) 475 final of 21.12.2016 Commission Staff Working Document Impact Assessment”, European Commission, s.8, Erişim:11.03.2020,
 https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0475_en.pdf
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yürürlüğe giren Katma Protokolün 41. maddesi ise 

tarafların kendi aralarında yerleşme özgürlüğü ve 

hizmetlerin serbest edimine ilişkin yeni kısıtlamalar 

getirmekten kaçınacakları ve kısıtlamaları gitgide 

kaldıracaklarına ilişkindir.83 Giriş vizesi şartı ve 

taşımacılık kotası konularını ilgilendiren bu 

madde taraflar arasında yerleşme ve hizmet 

sunma özgürlüğünü kısıtlayacak yeni önlemlerin 

yasaklanmasını gerektirir. Gümrük Birliği 1996’da 

gerçekleşmesine rağmen, Türkiye ile AB ülkeleri 

arasında, Türk iş adamları ve sanayicileri ile AB iş 

adamları ve sanayicileri arasında vizeler ve taşıma 

kotaları devam etmekte ve bu durum ticarete 

kısıtlama getirmektedir; bu sebeple eşit rekabet 

koşullarının bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Vize prosedürü zordur; belgeleme ve ciddi vize 

ücretleri ödenmesini gerektirir ve zaman kaybına 

yol açar. Bu nedenle fuar, randevu, teklif gibi iş 

etkinliklerinin tarihlerini vizeye göre ayarlamak 

gerekmektedir. Ayrıca AB, Türkiye’nin birinci ticaret 

ortağıdır. Türk iş insanlarının ticaret fuarlarına 

katılmak, sözleşmeler müzakere etmek, insanlarla 

tanışmak, toplantılara katılmak gibi amaçlarla AB’ye 

sık sık seyahat etmeleri gerekmektedir. Türkiye 

ile AB arasında malların serbest dolaşımı esasken, 

Gümrük Birliği içinde mallarını tanıtmak için ya da 

iş gereği görüşmeler yapmak için seyahat edecek 

iş insanlarına vize uygulanması Gümrük Birliğinin 

ilkelerine aykırıdır.

Dünya Bankasının raporunda, AB tarafından Türk 

meslek sahipleri için uygulanan vize rejiminin diğer 

vize ülkeleri (AB ile STA’sı bulunan ülkeler dâhil 

olmak üzere) için uygulanan rejimle aynı olmakla 

birlikte, vize işlemlerinin Türk iş insanları ve meslek 

83 “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Ortaklık İlişkisi 
Kurulmasına Dair Anlaşmaya Katma Protokol”, 41. mad.

sahipleri tarafından Gümrük Birliği uygulama 

sürecindeki en başta gelen şikâyet konularından 

biri olduğu bildirilmiştir. Şikâyetler arasında yüksek 

vize ücretleri, vizelerin kısa süreli ve tek girişli 

olması, inceleme sürecindeki belirsizlikler ve aşırı 

evrak istekleri gibi çeşitli sorunlar yer almıştır.84

AB Konseyinin 539/200185 numaralı tüzüğünde 

Türkiye Schengen vizesi uygulanacak ülkeler 

listesindedir. Ticaretteki artışın sürdürülmesi için 

ticaret maliyetlerinin düşürülmesi önemlidir. Vize 

serbestisinin sağlanması buna katkı sağlayacaktır. 

Bu noktada AB ve Türkiye’nin Geri Kabul 

Anlaşmasına paralel olarak başlayan Vize Serbestisi 

Diyaloğu86 önem taşımaktadır.

Mevcut durumda, vize serbestisi bağlamında kalan 

altı kritere uygunluğun yerine getirilmesi için 

çalışmalar devam etmektedir. 18 Eylül 2019 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile vize serbestisi için 

kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara 

hız verilmesi hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara 

talimat verilmiştir.87

84 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.77-78.
85 “Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 on listing 
the third countries whose nationals must be in possession of visas 
when crossing the external borders and those whose nationals are 
exempt from that requirement”, Eur- Lex Access to European Law, 
Erişim:11.03.2020,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:jl0031
86 16 Aralık 2013 tarihinde AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının 
imzalanmasına paralel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 
Vize Serbestisi Diyaloğu başlamıştır. Diyalog, AB’nin (EC) 539/2001 
No’lu Yönetmeliğinde, AB standartlarıyla uyumlu biyometrik 
pasaporta sahip Türk vatandaşlarının 180 gün içerisinde 90 güne 
kadar yapacakları kısa süreli seyahatlerde ve hâlihazırda Türkiye’ye 
kısa süreli kalış amaçlı seyahatlerinde vize yükümlülüğü bulunan AB 
vatandaşlarının da vizesiz seyahat etmelerinin sağlanmasına yönelik 
değişiklik yapılabilmesi için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken 
gereklilikleri ortaya koyan bir belge niteliğindeki Yol Haritasına 
dayanmaktadır. Bkz: Avrupa Birliği Başkanlığı, “Türkiye-AB Vize 
Muafiyeti Süreci ve Geri kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular ve 
Yanıtları başlıklı kitapçık”, Erişim:11.03.2020,   
https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_
geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf 
87 Dışişleri Bakanlığı, “2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış 
Politikamız”, s.28
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3.3.6. Taşıma Kotaları
Bazı ülkeler sınırlarından belirli bir kota dâhilinde 

Türk plakalı aracın geçişine izin vermektedir. 

Kota aşıldığında Türk araçlarından değişik 

adlarla transit geçiş ücretleri alınmaktadır.88 

Yani kota, geçiş için izin verilen miktara karşılık  

gelmektedir.

Gümrük Birliğinde malların serbest dolaşımı ilkesi 

esastır. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 3. 

maddesinde, Toplulukta veya Türkiye’de serbest 

dolaşımda bulunan “üçüncü ülke çıkışlı malların”89 

tamamen veya kısmen kullanılmasıyla elde 

edilen veya üretilen mallar dâhil, “Toplulukta veya 

Türkiye’de üretilen malların” serbest dolaşımda 

sayılacağı belirtilmektedir. Kararın 5. ve 6. 

maddelerinde ise sırasıyla ithalat ve ihracatta, 

taraflar arasında bu mallara uygulanan miktar 

kısıtlamalarının ve eş etkili önlemlerin yürürlükten 

kaldırılacağı kararlaştırılmıştır. 

Karayolu taşımacılık izinleri en azından Gümrük 

Birliğinin kapsadığı mallar için serbestleştirilmelidir. 

Bir tarafta Türk taşımacılığına konan kotalar ve 

diğer tarafta taşıma faaliyetini yürüten şoförlere 

uygulanan vize prosedürü, Gümrük Birliğinin 

malların serbest dolaşımı prensibine engel teşkil  

etmektedir.

2019 Türkiye İlerleme Raporunda, AB mevzuatının 

14. Fasılında bulunan “Taşımacılık Politikası” 

konusunda, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) 

kayıtlı, GKRY ile ilgisi olan ya da son uğradığı liman 

88 Özcan, M., “Tır Deyip Geçme Türkiye’nin Hukuk Zaferi Mercek 
Altında”, İKV Dergisi, s.41, Kasım 2017, Erişim:11.03.2020,  
https://www.ikv.org.tr/ikv_dergi/ikv_kasim_2017/html/43/
89 Toplulukta veya Türkiye’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli 
gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve 
bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış 
olan üçüncü ülke çıkışlı mallar, Topluluk’ta veya Türkiye’de serbest 
dolaşımda sayılır.

GKRY’de bulunan gemiler ve uçaklara yönelik 

kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye 

bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak 

uygulama konumunda olmayacaktır.”90 ifadesi 

yer almaktadır. AB ile taşımacılık kotası ve vize 

sorununda gündeme gelebilecek aşılması gereken 

en önemli siyasi konuların başında bu durum  

gelmektedir.

90 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Komisyonu SWD(2019)220 nihai, 
Avrupa Komisyonu 2019 Türkiye Raporu, s.88 

Gümrük Birliğinde malların 
serbest dolaşımı ilkesi esastır. 

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararının 3. maddesinde, 

Toplulukta veya Türkiye’de 
serbest dolaşımda bulunan 

“üçüncü ülke çıkışlı malların” 
tamamen veya kısmen 

kullanılmasıyla elde edilen 
veya üretilen mallar dâhil, 

“Toplulukta veya Türkiye’de 
üretilen malların” serbest 

dolaşımda sayılacağı 
belirtilmektedir. 
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2014’te hazırlanan Dünya Bankasının “Türkiye-AB 

Gümrük Birliği Değerlendirmesi” raporu, “Karayolu 

kotalarının, Türkiye-AB ticaretinin potansiyelinin 

altında gelişmesine neden olduğu” tespitini 

yapmıştır. Sonuç olarak gerek vize gerek taşıma 

kotaları konusu ve AB ülkelerinin bunları Türkiye’ye 

uygulaması, tarife dışı engel91 ya da Türkiye’nin 

ihracatına karşı gizli bir korumacılık gibidir ve 

Gümrük Birliğinin iyi işlemesine engel bir durum 

yaratmaktadır.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili olası 

görüşmelerde, Türkiye’nin talepleri arasında, 

malların serbest dolaşımı önünde engel teşkil 

eden taşımacılık kotalarının kaldırılması ya da 

sayısının artırılması ve vize konuları yer alacaktır. 

Ancak şu anki durumda taşımacılık anlaşmaları 

ve kotaları halen AB’nin değil, üye ülkelerin  

yetkisindedir.92

3.4. Güncelleme Sonrası İçin Beklentiler
Gümrük Birliği henüz tam olarak kullanılmayan bir 

potansiyele sahiptir. 1995 yılında imzalandığında 

Türkiye ekonomisine kazandırdığı ivme gibi, AB ile 

güncellenen, yeniden düzenlenen ve derinleştirilen 

bir ticaret düzenlemesi yapıldığında Gümrük Birliği 

yine Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunma 

potansiyeline sahiptir.93

91 Gümrük tarifesi (yani gümrüklerde uygulanan vergi sistemi) dışında, 
uluslararası mal ve hizmet akımlarının serbest ticaret koşulları 
çerçevesinde gerçekleşmesine engel olan her türlü araç ve politikaya 
tarife dışı engeller (nontariff trade barriers) adı verilmektedir. Bkz: 
Eğilmez, M., “Tarife Dışı Engeller”, Mahfi Eğilmez İnternet Sitesi, 26 
Kasım 2012, Erişim:11.03.2020,  
http://www.mahfiegilmez.com/2012/11/tarife-ds-engeller.html
92 Nuray, H., “Türkiye ile AB Arasındaki Gümrük Birliğinin Revizyonuna 
İlişkin Mutabakata Özel Sektör Bakışı”, İKV, Haziran 2015, s.5, 
Erişim:11.03.2020,  
https://www.ikv.org.tr/images/files/ikv_degerlendirme130(2).pdf
93 World Bank, Evaluation of the EU Turkey Customs Union, s.86

Olası revizyon, Gümrük Birliğinin işleyişindeki 

sorunların giderilerek güncellenmesini, başta tarım 

ve hizmetler sektörü ile kamu alımlarının dâhil 

edilerek derinleştirilmesini yani Türkiye’nin AB 

ile daha derin düzeyde ekonomik bütünleşmesini 

içermektedir.94 Böylelikle ekonomik ilişkiler daha 

fazla alanı kapsayarak AB pazarı ile Türkiye’nin 

ekonomik ilişkisinin büyüklüğü ve hacminin 

artacağı ve AB’nin 5. büyük ticaret ortağı Türkiye 

94 European Commission, “Commission proposes to modernise the 
Customs Union with Turkey”, 21 Aralık 2016, Erişim:10.03.2020, 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1609

Gümrük Birliği henüz tam 
olarak kullanılmayan bir 

potansiyele sahiptir. 1995 
yılında imzalandığında 

Türkiye ekonomisine 
kazandırdığı ivme gibi, AB 

ile güncellenen, yeniden 
düzenlenen ve derinleştirilen 

bir ticaret düzenlemesi 
yapıldığında Gümrük Birliği 

yine Türkiye ekonomisine 
ciddi bir katkıda bulunma 

potansiyeline sahiptir.
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ile arasındaki ticaretin daha da gelişeceği 

beklenmektedir. Ayrıca modern Gümrük Birliği 

içine dâhil edilecek tarım, hizmetler, kamu alımları, 

devlet yardımı ve ticaret anlaşmazlıklarının 

çözümü gibi konular kilit sektörleri olumlu 

yönde dönüştürecektir, çünkü bu alanlarda 

da AB müktesebatına uygunluk bir zorunluluk  

olacaktır. 

Güncelleştirme ve derinleşme sürecinin, AB ile 

ABD arasında müzakereleri devam eden fakat 

Trump’un ABD Başkanı seçilmesiyle duraksayan 

TTIP’ye Türkiye’nin dâhil olmasını kolaylaştıracağı 

beklenmektedir.95 Şu an için tarafların TTIP girişimi 

sonuçlanmamıştır. Ancak gerçekleşirse ve Türkiye 

bunun dışında kalırsa, AB’nin Ortak Gümrük 

Tarifesine uyum yükümlülüğü olan Türkiye, ABD’nin 

AB’ye sağladığı avantajları ABD’ye karşılıksız 

sağlamak zorunda kalacağından Türkiye’nin 

aleyhine bir sonuç oluşacaktır. Almanya’da 2013 

yılında yapılan bir araştırmada, Türkiye’nin TTIP 

dışında kalması durumunda ekonomik kaybının 

milli gelirinin %2,5’i yani 20 milyar dolar civarında 

olacağı öngörülmüştür.96 Bu, sadece ABD ile 

yapılacak STA’ya taraf olunamazsa yaşanacak 

tahmini kayıptır. AB’nin diğer büyük ekonomilerle 

imzalayacağı STA’larla bu zarar katlanacaktır. 

Ancak güncelleme gerçekleşir ve STA’lara bir 

şekilde Türkiye’nin taraf olması sağlanırsa durum 

Türkiye’nin lehine olmak üzere değişebilecektir. 

95 Karluk, R., Avrupa Birliği’nin Alternatifi Avrasya Gümrük Birliği Olamaz, 
23 Kasım 2017, s.3,  
http://sam.baskent.edu.tr/panel/ridvan-karluk.pdf
96 Karluk R., “Avrupa Birliği’nin Alternatifi Avrasya Gümrük Birliği 
Olamaz”, s.3

Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle anlaşmaya 

dâhil olan ürünlerin listesinin genişletileceği, 

kamu ihale kanununda değişiklikler sağlanacağı 

ve bu durumun Türkiye’nin ekonomik büyümesini 

destekleyeceği, ekonomik yönetişimin kurallara 

daha uygun hale geleceği, güncellemenin ticari 

sorunların çözülmesinde bir araç ve AB-Türkiye 

arasında ekonomik taahhütlerin itici kuvveti 

olacağı düşünülmektedir.97 Ancak güncelleme 

gerçekleşmezse entegrasyonun güç kaybedeceği ve 

AB’nin Türkiye’nin sadece ticari konuları değil sosyal, 

hukuksal birçok konuyu içeren AB müktesebatına 

uyumu konusunda da itici kuvvetinin azalacağı 

beklenmektedir.

Her iki tarafın hazırladığı ve bulguların aşağı yukarı 

benzer olduğu etki değerlendirme çalışmaları, 

Gümrük Birliğinin güncellenmesinin her iki taraf 

için de ekonomik fayda sağlayacağını ortaya 

koymaktadır. AB’nin 2016’daki etki değerlendirme 

raporunda, hizmetlerin serbestleştirilmesi ve kamu 

alımları pazarına erişimin artmasının ölçülmesi zor 

olduğu için bunların dikkate alınmayarak yapılan 

analizde bile, AB için 5,4 milyar avro veya GSYİH’nin  

%0,01’i ve Türkiye için 12,5 milyar avro veya 

GSYİH’nin %1,44’ü kadar kazanç beklenmektedir.98 

Günümüz itibarıyla ihtiyaçları karşılayamaz bir hale 

gelen Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile iki taraf 

için de kazancın artacağı öngörülmektedir.99

97 Ülgen, S., “Trade As Turkey’s EU Anchor”, Carnegie Europe - Carnegie 
Endowment for International Peace, 13.12.2017, s.1, Erişim:11.03.2020, 
https://carneg?eeurope.eu/2017/12/13/trade-as-turkey-s-eu-anchor-
pub-75002
98 “European Commission SWD(2016) 475 final of 21.12.2016 
Commission Staff Working Document Impact Assessment”
99 Göçmen, İ, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Gümrük Birliğinin 
Güncellenmesinin Yöntemi ve Usulü: Avrupa Birliği Açısından Bir 
Bakış”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C:15, S:1, 2016, s.87,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/847281
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4. AB İLE İLİŞKİLERDE VE GÜMRÜK 
BİRLİĞİNDE SON DURUM
Türkiye, AB ile üyelik müzakerelerini 3 Ekim 2005 

tarihinde başlatabilmiş, ancak Konseyin 2006’daki 

kararıyla müzakereler kısmen askıya alınmıştır. 

Konsey tarafından Gümrük Birliği ile bağlantılı 

olduğu düşünülen fasılların100 açılmamasına 

karar verilerek AB’nin, Türkiye’nin limanlarını 

ve havaalanlarını Güney Kıbrıs’tan gelen gemi 

ve uçaklara açması talebini karşılayana kadar 

hiçbir bölümün geçici olarak kapatılmayacağı 

bildirilmiştir.101

Hâlihazırda müzakere sürecinden günümüze, 

sonuncusu 2016’da açılmış olmak üzere, toplam 

35 fasıldan 16’sı açılmış, sadece bir fasıl geçici 

olarak kapatılmıştır. Katılım süreci duraksamıştır. 

Yine de AB ile bir takım iş birlikleri devam  

etmektedir.

Bu anlamda, Suriye kaynaklı göç krizine çözüm 

amacıyla Türkiye ve AB arasında, 29 Kasım 

2015, 7 Mart 2016 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde 

düzenlenen zirvelerde, Türkiye’nin katılım sürecinin 

yeniden canlandırılması ve Ege’de düzensiz göçle 

mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesine 

yönelik öneriler görüşülmüştür.102 İkili diyalogların 

ve iş birliklerinin sürmesi, ilişkilerin kısa sürede 

hareketlenmesini sağlamak açısından önemlidir. 

100 Ministry for EU Affairs, “Current Situation in Accession 
Negotiations,”, 30.06.2016, Erişim:11.03.2020,  
https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/yatay_muzakere_
tablosu__30_06_2016.pdf Bkz: Malların serbest dolaşımı, iş kurma 
hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal 
kalkınma, balıkçılık, taşımacılık politikası, gümrük birliği ve dış 
ilişkiler askıya alınacak başlıklar olarak belirlenmiştir.
101 “European Commission Press Release, 2770 th Council Meeting on 
11 December 2006,” European Commission, Erişim:11.03.2020,  
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-06-352_en.htm?locale=en.
102 Dışişleri Bakanlığı, “2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış 
Politikamız”, s.29

Bu noktada Geri Kabul Anlaşması ile başlayan vize 

serbestisi diyaloğu da önemlidir.

Müzakere sürecinin durmuş olduğu bir ortamda, 

Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda, 12 

Mayıs 2015’te Avrupa Komisyonu ile Ekonomi 

Bakanlığı, Gümrük Birliğinin Revizyonuna ilişkin 

Mutabakat Zaptını imzalamıştır.103 21 Aralık 2016’da 

Avrupa Komisyonu Konseyden Türkiye ile Gümrük 

Birliğinin revizyonuna ilişkin görüşmeleri başlatmak 

için yetki talep etmiştir.104 Konu müzakere edilip 

taraflarca üzerinde mutabakata varıldıktan sonra 

Gümrük Birliğinin güncellenerek iyileştirilmesinin 

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından 

onaylanması gerekecektir.

Ancak henüz Avrupa Komisyonu, Konseyden yetki 

alamamıştır. Gümrük Birliğinin modernizasyonu 

konusunda Türkiye, sürecin karşılıklı yararlarına 

rağmen esasen siyasi engeller nedeniyle geciktiğini 

ve Komisyonun da müzakere yetkisini mümkün 

olan en kısa sürede alacağını umduğunu dile 

getirmiştir.105

AB’nin 2019’da Türkiye için hazırladığı ilerleme 

raporunda, Türkiye ile yürütülen katılım 

müzakerelerinin fiilen durma noktasına geldiği 

ve bundan sonra bir faslın açılmasının ya da 

kapatılmasının mümkün görülmediği, Gümrük 

Birliğinin güncellenmesine dair başka çalışma 

yapılmasının mevcut şartlarda öngörülmediği 

103 European Commission, “EU and Turkey announce modernisation of 
Custom Union”, 12.05.2015, Erişim:11.03.2020, http://trade.ec.europa.
eu/doclib/press/index.cfm?id=1307
104 European Commission, “Commission proposes to modernise the 
Customs Union with Turkey” 
105 European Commission, “36th meeting of the EU Turkey Customs Union 
Joint Committee on 8-9 July 2019”, s.4, Erişim:11.03.2020, https://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158587.pdf
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bildirilmiştir.106 Hâlihazırda üyelik ya da Gümrük 

Birliği için bir gelişme öngörülmemişse de gerek 

Avrupa Komisyonunun Dünya Bankasına hazırlattığı 

rapor gerek Komisyonun kendi hazırladığı etki 

analizi raporu, Gümrük Birliğinde sorun teşkil 

eden konuların çözülmesi için güncellemenin 

gerektiğine dikkat çekmiştir.

Hem AB hem de Türkiye tarafının ifade 

ettiği gibi Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB’ye 

katılmasına bir alternatif değil, bunu tamamlayıcı 

niteliktedir.107 Türkiye, AB üyeliği yoluyla Avrupa 

tek pazarına girene kadar, Gümrük Birliği iki taraf 

arasındaki ticaret konularını yönetmeye devam  

edecektir.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi hususunun 

Orta Vadeli Program OVP 2019-2021’de 

bulunması108 Türkiye tarafının güncellemeyi 

106 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Komisyonu SWD(2019)220 nihai, s.9
107 European Commission, “EU and Turkey announce modernisation of 
Custom Union” 
108 Resmi Gazete, “20 Eylül 2018 tarihli ve 108 Karar Sayılı CB 
Kararı”, Erişim:11.03.2020, https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2018/09/20180920M2-1.pdf

önemsediğini göstermektedir ve güncelleme için 

çalışmaların bir şekilde ilerletilmeye çalışılacağı 

anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, güncelleme 

bilhassa Türkiye için katılıma engel değildir. 

Amaç üyeliktir, ancak şu an güncellemenin 

geciktirilmesi ekonomik kayıp hanesine  

yazılmaktadır.

5. SONUÇ
Türkiye, hem müzakere sürecindeki bir AB adayıdır 

hem de Ortaklık Anlaşmasından beri Birliğin tam 

üye olmadan ortağı olarak Gümrük Birliğine taraftır. 

Ankara Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve 

1/95 sayılı OKK, AB’ye katılım yolunda ahde vefa 

ilkesi (pacta sund servanda) gereği entegrasyonu 

tamamladıktan sonra Türkiye’ye üyelik imkânı 

öngördüğünden önemlidir. Ancak günümüz 

şartlarında tam üyelik hedefi devam etmekle birlikte 

yakın zamanda mümkün görünmemektedir. Buna 

karşın, ikili ilişkilerde esnek bir mekanizma halen 

bulunmaktadır. Bu mekanizma yani Gümrük Birliği, 

potansiyelini tam karşılayacak şekilde güncellenirse 

tam üyelik için de Türkiye’yi daha donanımlı ve hazır 

hale getirebilecektir. Zira, eksikliklerine rağmen 

Gümrük Birliği aracılığıyla devam eden entegrasyon, 

her iki tarafa da birçok fayda sağlamış, AB ve Türkiye 

arasında daha büyük hacimde bir ticaret yaratarak 

Türkiye’yi Avrupa ekonomisine sağlam bir şekilde 

dahil etmiştir. Gümrük Birliğinin kuruluşunun 

üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin 

AB’ye hala tam üye yapılmaması, günümüzde 

Gümrük Birliğinin Türkiye’nin aleyhine işlediği bazı 

konuları daha görünür yapmıştır.  Gümrük Birliği, 

öngörülenden daha uzun süredir yürürlüktedir ve 

günümüz şartlarında Türkiye için birçok eksiklik 

Hem AB hem de Türkiye 
tarafının ifade ettiği gibi 
Gümrük Birliği, Türkiye’nin 
AB’ye katılmasına bir 
alternatif değil, bunu 
tamamlayıcı niteliktedir.
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göstermektedir. Üyelik gerçekleşseydi Türkiye zaten 

tam üyelerin tüm haklarına sahip olup mevcut 

asimetrilerle uğraşmayacak ve Gümrük Birliğinin 

güncellenmesi konusu konuşulmayacaktı. Ancak 

durum tersi iken, AB ile daha derin entegrasyon 

sağlanması, Gümrük Birliğinin rekabeti bozucu ve 

asimetrik durumlar yaratan sorunlarının giderilmesi 

gereklidir. Aksi takdirde Türkiye entegrasyonun 

faydalarını yeni AB üyelerine ve üye olmayıp AB 

ile STA imzalamakta olan ülkelere bırakma riskiyle 

karşılaşacaktır. 

AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest 

ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin doğrudan 

taraf olamaması, Türk araçlarına getirilen 

kara yolu kotaları, vize sorunu, AB’nin Gümrük 

Birliğinin işleyişiyle ilgili danışma ve karar alma 

mekanizmalarında yeterince yer almaması en 

önemli sorunların başında gelmektedir. Türkiye, 

AB’nin ticaretle ilgili konularında ve üçüncü 

ülkelerle yaptığı ticari anlaşmalarında karar alma 

mekanizmasında uygun şekilde yer almayı talep 

etmektedir. Gümrük Birliğinde sanayi mallarının 

serbest dolaşabilmesine rağmen söz konusu malları 

taşıyan tır, kamyon ve sürücülerinin serbest veya 

engelsiz dolaşamaması aslında malların serbest 

dolaşımını da engellemektedir. Türkiye, söz konusu 

uygulamanın Gümrük Birliğinin ve serbest ticaretin 

ruhuna aykırı olduğunu ve engellere son verilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Gümrük Birliği esasen 

sanayi sektörünü kapsamakta, tarım ve hizmet 

sektörlerini ise kapsamamaktadır. AB ile ekonomik 

ilişkilerin karşılıklı çıkarları dengeleyecek bir 

zemine oturtulması önemlidir. Gümrük Birliğinin 

güncellenmesinin, Türkiye’nin AB ekonomisi ile 

bütünleşmesini daha da ilerletecek olmasından 

dolayı tam üyelik süreci açısından da avantaj 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. “Türkiye-AB 

siyasi ilişkisinin öngörülebilir bir gelecek için 

gerçek bir iyileşme beklentisi olmayan derin bir kriz 

içinde olduğu bir dönemde, Gümrük Birliği kısıtlı 

ancak gerçek ve işbirlikçi bir Türkiye-AB çerçevesini 

sürdürmek için tek kurumsal dayanak olmaya 

devam etmektedir.”109 Önerilen revizyon, bu ticaret 

rejiminin kapsamını hizmetler sektörüne, tarıma ve 

kamu alımlarına genişletmeyi; yeni bir anlaşmazlık 

çözüm mekanizmasıyla yönetişim çerçevesini 

modernize etmeyi ve Türkiye ile AB ticaret politikası 

arasında daha fazla yakınlaşmanın desteklenmesini 

hedeflemektedir.110

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve 

derinleştirilmesinin kazan-kazan mantığına 

dayalı olarak stratejik bir şekilde ilerletilmesi 

önemli gözükmektedir. Gümrük Birliğinin 

derinleştirilmesinin gerek ulusal ekonomi gerek 

sektörler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz 

etkileri olabilecek, fayda ve maliyetler sektörlere 

eşit dağılmayabilecektir. Bununla birlikte makro 

çerçevede Türk ekonomisini güçlendireceği 

öngörülen Gümrük Birliğinin geliştirilmesi sürekli 

ve yakın ilgiyi hak eden bir konu olarak önümüzde 

durmaktadır.

109 Ülgen, S., “Trade As Turkey’s EU Anchor”, s.2.
110 Ülgen, S., “Trade As Turkey’s EU Anchor”, s.2.
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1.	GİRİŞ
Şehirleşmenin doğal sonucu olarak şehir nüfusu 

hızla artmaktadır. Hızlı nüfus artışı sonucu şehirlerde 

ortaya çıkan ulaşım, enerji, su, sağlık, çevre ve 

güvenlik gibi birçok alandaki sorunun çözümünde 

de teknoloji bir araç olarak kullanılmakta, 

vatandaşların yaşam kalitesini ve kamusal 

hizmetlerden memnuniyetlerini artırmak için bilgi 

ve iletişim teknolojileri yaşamın her alanına entegre 

edilmektedir. Bu durum da 

akıllı şehirlerin doğuşuna 

ve yayılmasına sebep  

olmaktadır.

Bu bağlamda çalışmada akıllı 

şehir kavramı tarihsel ve 

kavramsal olarak ele alınmış, 

dünyada ve ülkemizde 

genel kabul görmüş akıllı 

şehir bileşenleri belirtilmiş, 

ülkemizde akıllı şehirlere 

ilişkin mevzuat düzenlemeleri 

ve kurumsal yapılanmalardan 

bahsedilmiştir. Çalışmada 

ayrıca ülkemizde 2020-

2023 Ulusal Akıllı Şehirler 

Stratejisi ve Eylem Planında öngörülen akıllı 

şehir ve uygulama alanları incelenmiş ve bazı 

şehirlerdeki (İstanbul, Bursa, Konya, Ankara, 

Antalya, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve 

Malatya) akıllı şehir uygulamalarından örnekler  

sunulmuştur.

Son olarak dünyadaki akıllı şehir uygulamaları 

incelenmiş ve bu kapsamda bilgiler  

derlenmiştir.

AKILLI
ŞEHİRLER

Mümtaz Ağca, Ramazan Sakça, Murat Bilgin, Yasama Uzmanları
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Kaynak: Pixabay, Erişim: 01.12.2020, https://pixabay.com/photos/smart-city-communication-network-4168483/
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2.	KENT	(ŞEHİR)	VE	AKILLI	KENT	
KAVRAMLARI
Kent sözcüğüne tarihsel olarak bakıldığında, Orta 

Asya Türklerinde “şehir” kavramının karşılığı olarak 

kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kent 

kavramı ile aynı anlamı ifade etmek üzere yaygın 

olarak kullanılan şehir kelimesi ise Farsça’da “şehr” 

kökeninden gelmektedir.1 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde de kent kelimesinin 

karşılığı şehir olarak belirtilmekte, şehir ise 

“nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya 

yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal 

etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site” 

olarak tanımlanmaktadır.2

Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğünde kenti, 

“sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, 

yerleşme, barınma, ulaşım, çalışma, dinlenme, 

eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az 

kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere 

bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük 

komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi” 

olarak tanımlamaktadır.3 

Şehirler, topluluk halinde yaşayan insanların, ortak 

yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri ile 

şekillenen mekânlar olarak aynı zamanda fiziksel, 

ekonomik, tarihi, sosyal, kültürel, siyasi özellikleri 

de bünyesinde barındırmaktadır.4 Şehirlerin bu 

1 Erkek, S., “Akıllı Şehircilik Anlayışı ve Belediyelerin İnovatif  
Uygulamaları”, Medeniyet ve Toplum, C:1, S:1, Bahar 2017, s.58; Kaya, 
E., Kentleşme ve Kentlileşme, Okutan Yayınevi, İstanbul, 2007, s.5, 
Erişim:10.12.2019,  
http://erolkaya.com/wp-content/uploads/kitaplar/kentlesme-ve-
kentlilesme.pdf
2 Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Erişim: 10.12.2019, https://sozluk.gov.tr/
3 Aydoğdu, İ.B., “Bilgi Kenti: Bir Değişimin Anatomisi”, Bilgi Ekonomisi 
ve Yönetimi Dergisi, C:VIII, S: II, 2013 s.17.
4 Kurt, N., “Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve 
Kent Kültürünün Geliştirilmesi Stratejileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 
C:9, S:2, 2011, s.265, Erişim:10.12.2019,   
 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705505

özellikleri hem birbirinden farklılaşmalarını hem de 

rekabet güçlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Akıllı kent kavramı, şehirlerde insanların hayatını 

kolaylaştırıcı ve yaşam kalitesini artırıcı çözüm 

arayışlarının merkezine teknolojik uygulamaların 

giderek yerleşmesi ve şehirlerde kaynakların 

Akıllı kent kavramı, 
şehirlerde insanların hayatını 

kolaylaştırıcı ve yaşam 
kalitesini artırıcı çözüm 
arayışlarının merkezine 

teknolojik uygulamaların 
giderek yerleşmesi ve şehirlerde 

kaynakların kullanımında 
baş gösteren verimlilik ve 

sürdürülebilirlik probleminin 
yenilikçi çözümlere olan 

ihtiyacı giderek artırması ile 
ortaya çıkmıştır. Kavram kısaca 

sürdürülebilir bir yaşam ve 
kentleşme için teknolojinin 

kentlere uygulanması olarak 
tanımlanabilir.
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kullanımında baş gösteren verimlilik ve 

sürdürülebilirlik probleminin yenilikçi çözümlere 

olan ihtiyacı giderek artırması ile ortaya çıkmıştır. 

Kavram kısaca sürdürülebilir bir yaşam ve 

kentleşme için teknolojinin kentlere uygulanması 

olarak tanımlanabilir.5

3.	TÜRKİYE’DE	AKILLI	ŞEHİRLERE	
İLİŞKİN	KURUMSAL	YAPILANMA
Kurumsal sahiplenme açısından bakıldığında 

ülkemizde akıllı şehir uygulamalarına ilişkin 

politika ve stratejileri belirlemek, hedefler koymak 

ve kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere hem 

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hem de bakanlık 

düzeyinde gerekli üst düzey idari teşkilatlanmanın 

oluşturulduğu görülmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31. maddesi 

ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu kurulmuştur. 

Kurulun görevleri şu şekildedir:6 

• Şehirleşme ve yerel yönetim 

alanında politika ve strateji önerileri  

geliştirmek, 

• Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal 

gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim 

politikalarına ilişkin strateji önerileri  

sunmak, 

5 Terzi, F., Ocakçı, M., “Kentlerin Geleceği: Akıllı Kentler”, İTÜ Vakfı 
Dergisi, S:77, Temmuz-Eylül 2017, s.11-12, Erişim:10.12.2019,  
https://www.researchgate.net/publication/324909708_Kentlerin_
Gelecegi_Akilli_Kentler/link/5bdb56f1a6fdcc3a8db6978b/download 
6 “1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi”, Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, 
Erişim:10.12.2019, 
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=19.5.1& 
MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=19&Tertip=5&No=1

• Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak 

strateji önerilerinde bulunmak.

Daha alt düzeyde ise akıllı şehirler ile ilgili 

politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, proje 

üretmek ve koordinasyonu sağlamak üzere Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Coğrafi Bilgi 

Sistemleri Genel Müdürlüğü içerisinde, Akıllı 

Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı  

kurulmuştur.

Bu Başkanlığın görevleri arasında şunlar yer 

almaktadır:7

• Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili yazılımları 

geliştirmek, politika ve strateji çalışmalarını 

yürütmek, projeler gerçekleştirmek, eşgüdüm 

sağlamak ve yaygın kullanımı temin etmek 

üzere faaliyette bulunmak,

• Şehir bilgi sistemlerinin standart ve yaygın 

bir şekilde oluşturulması için gerekli 

düzenlemeleri yapmak,

• Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını 

bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon 

ve dokümantasyon sistemleri ile ilgili 

uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme 

faaliyetlerini yürütmek,

• Genel Müdürlük tarafından geliştirilen coğrafi 

uygulamaların işletilmesine, bakımına ve 

yönetimine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve 

yaptırmak,

• Coğrafi bilgi teknolojileri ve akıllı şehirler ile 

ilgili gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin 

araştırma, izleme, endeksleme ve raporlama 

faaliyetlerini yürütmek.

7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü, Görevleri”, Erişim:10.12.2019,  
https://cbs.csb.gov.tr/birimler/akilli-sehirler-ve-cografi-teknolojiler-
dairesi-baskanligi/1565 
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4.	POLİTİKA	BELGELERİNDE	
AKILLI	ŞEHİRLER
Ülkemizde akıllı şehirlere ilişkin ilk politika ve 

hedefler, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 

2003-2023 Strateji Belgesinde belirlenmiştir.  Bu 

politika ve hedefler arasında; karayolu ulaşımı için 

akıllı araçlar ve akıllı yol sistemleri geliştirmek, 

akıllı üretim sistemleri üzerinde araştırmalar 

başlatmak, akıllı sistemler için geliştirme ve üretim 

yeteneği oluşturmak, akıllı makinaların tasarım 

ve üretiminde beceri kazanmak ile akıllı yönetim 

sistemleri ve akıllı malzeme teknolojileri geliştirmek  

yer almaktadır.8

Onuncu Kalkınma Planında; akıllı uygulamaların 

sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi 

gibi alanlar başta olmak üzere kullanımının 

yaygınlaştırılması, şehirlerin bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve 

beceri düzeyleri artırılarak akıllı şehirlere 

dönüştürülmesi, şehir içi ulaşımda trafik yönetimi 

ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri 

ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde 

faydalanılması gibi politika ve hedefler yer  

almıştır.9

Halen yürürlükte olan On Birinci Kalkınma 

Planında ise akıllı şehirler daha kapsamlı olarak 

düzenlenmiştir. Bu Planda şehirleşme, ulaşım, 

enerji, tarım, sağlık, çevre, afet yönetimi gibi 

birçok alanda akıllı uygulamaların geliştirilerek 

yaygınlaştırılmasından bahsedilmektedir. Planda, 

8 TÜBİTAK, Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji 
Belgesi, Versiyon 19, Kasım 2004, Erişim:12.12.2019, 
 https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/
Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf
9 Kalkınma Bakanlığı (Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji 
Başkanlığı) Yayınları, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Ankara, 2013, 
s.90,97,111,130-131.

Türkiye’de hazırlanan Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi 

ve Eylem Planına atıf yapılmıştır.10

Akıllı şehirlerin yatırım programlarına 

alınması ise ilk olarak “2015 yılı Yatırım 

Programı” ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda 

da ilgili yıl yatırım programlarında akıllı 

şehir uygulamalarına ilişkin yatırımlara yer  

verilmiştir.

Yatırım programları haricinde diğer bazı politika 

belgelerinde de akıllı şehir uygulamalarına yer 

verildiği görülmektedir. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: 11 

• Öncelikli Dönüşüm Programları, 

• 2015-2017 ve 2018-2020 Orta Vadeli 

Programları, 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015-2017, 

2018-2022 Stratejik Planları, 

• 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 

Planı, 

• KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme 

Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023, 

• 2016-2019 Ulusal Enerji Verimliliği Stratejisi 

ve Eylem Planı, 

• 2016-2018 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 

ve Eylem Planı,

• 2016-2018 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve 

Eylem Planı, 

10 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023, Temmuz 2019, 
s.8,9,12,77,85,125,174, Erişim:12.12.2019,  
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/Onbirinci 
KalkinmaPlani.pdf
11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı”, 2019, s.29 Erişim:12.12.2019,  
https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/EylemPlani.pdf
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• Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı 

2017-2020,

• Yeni Ekonomi Programı 2019-2021

Bu konuda son olarak; 24.12.2019 tarihli ve 30988 

sayılı Resmi Gazete’de 2019/29 sayılı Ulusal 

Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.12 

Söz konusu Genelgede; 2020-2023 Ulusal Akıllı 

Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki 

tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, şehirlerin 

yaşanabilirliğini ve sürdürebilirliğini sağlayan, sosyal 

yaşamı geliştiren, insan hayatına değer katan ve 

maksimum enerji etkinliğini sağlayan, teknolojiden 

azami ölçüde faydalanarak çözümler üretecek olan 

akıllı şehir yaklaşımının ulusal ölçekte bütüncül bir 

bakış açısıyla hayata geçirilmesi için üzerlerine düşen 

görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 

Planı 6 nolu başlık altında daha ayrıntılı şekilde  

açıklanmıştır.

5.	AKILLI	ŞEHİR	BİLEŞENLERİ	VE	
GÖSTERGELERİ
Akıllı şehirlerin bileşenleri hakkında Boyd Cohen’in 

geliştirdiği “Akıllı Kentler Çarkı (Smart Cities Wheel 

SCW)” ön plana çıkmaktadır. Avrupa Parlamentosu 

tarafından yayınlanan bir raporda akıllı şehirlerin 

Cohen’in yaklaşımı çerçevesinde altı bileşeninin 

olduğu belirtilmektedir. Türkiye Kamu Teknolojileri 

Platformunun akıllı şehir bileşenleri de aynı 

kapsamdadır.13 Bu bileşenler şunlardır: 14

12 T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete, T.24.12.2019, S.30988, 
Erişim:24.12.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224.pdf 
13 Erdoğan, G., “Akıllı Kent Göstergeleri ve Stratejileri”, Yönetim 
Bilişim Sistemleri Dergisi, C:4, S:2, 2019, s.3 Erişim:12.12.2019, https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/726424 
14 Uçar, A., Şemşit S., Negiz N., “Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları 
ve Türkiye’deki Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:22, Kayfor15 Özel Sayısı, 2017, s.1778,  
Erişim:12.12.2019,  
http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-
cilt-22-sayi-kayfor15-yazi19-30122017.pdf ; Erdoğan, G.,  Akıllı Kent 
Göstergeleri ve Stratejileri, s.3.

Ülkemizde akıllı şehirlere ilişkin 
ilk politika ve hedefler, Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Politikaları 
2003-2023 Strateji Belgesinde 
belirlenmiştir.  Bu politika ve 
hedefler arasında; karayolu 
ulaşımı için akıllı araçlar ve 
akıllı yol sistemleri geliştirmek, 
akıllı üretim sistemleri üzerinde 
araştırmalar başlatmak, akıllı 
sistemler için geliştirme ve 
üretim yeteneği oluşturmak, 
akıllı makinaların tasarım ve 
üretiminde beceri kazanmak 
ile akıllı yönetim sistemleri ve 
akıllı malzeme teknolojileri 
geliştirmek yer almaktadır.
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6.	2020-2023	ULUSAL	AKILLI	
ŞEHİRLER	STRATEJİSİ	VE	EYLEM	
PLANI
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve 

Eylem Planı ile “etkin ve sürdürülebilir akıllı 

şehir yönetişimi” ve “yetkin ve üreten akıllı 

şehir ekosistemi” oluşturmak hedeflenmiştir. Bu 

hedef doğrultusunda, akıllı şehir dönüşümlerini 

gerçekleştirebilmek için tüm paydaşların aktif 

katılımı, iş birliği ve koordinasyonu sağlanacaktır. 

Bu sayede akıllı şehirlerde kaynaklar ve hizmetlerin, 

paydaşlar arasındaki eş güdüm ve birlikte 

çalışabilirlik temelinde etkin yönetilmesi ile 

sürdürülebilir olması temin edilecektir.15 

15 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı, s.15-16, 03.01.2020,  
https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/EylemPlani.pdf

Akıllı şehir yönetişimi ve ekosistemi oluşturulması 
amacıyla;16

• Ulusal ve yerel yönetişim mekanizmalarının 
oluşturulmasına,

• Ulusal coğrafi bilgi sistemleri altyapısı 
çalışmaları ile koordinasyon sağlanmasına,

• Bilgi güvenliği ve kişisel verinin korunumuna 
yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasına,

• Bütüncül mali yönetim anlayışına,

• Çözüm sağlayıcılarının kurumsal dönüşüm 

kapasitesinin artırılmasına,

• Akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik 

hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunumunda 

16 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı, s.15-16.

1- Akıllı Ekonomi 2- Akıllı Vatandaş

• Girişimcilik • 21. yüzyıl eğitimi

•  İnovasyon • Katılımcı toplum modeli

•  Verimlilik • Yeniliklerin desteklenmesi

•  Yerel ve küresel bağlar

3- Akıllı Yönetişim  4- Akıllı Hareketlilik

• Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-devlet 

uygulamaları
• Erişilebilirlik

• Şeffaflık ve kamuya açık veri • Entegre çözümler

• Etkin arz ve talep politikaları • Taşıma sisteminin sürdürülebilirliği

5- Akıllı Çevre 6- Akıllı Hayat

• Sürdürülebilir kaynak yönetimi • Sağlık

• Hava kalitesi • Eğitim

• Ekolojik farkındalık • Kültür

• Doğal güzellikler • Barınma

• Dayanışma
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yer alan nitelikli insan kaynağı kapasitesinin 

artırılmasına,

• Hizmet kullanıcılarının akıllı şehirlere ilişkin 

kapasitelerinin artırılmasına,

• Teknoloji üreticileri, çözüm sağlayıcıları ve 

hizmet sağlayıcıları arasında akıllı şehir 

teknoloji ve çözümlerinin geliştirilmesi, 

üretilmesi ve kullanımına yönelik işbirliği ve 

etkileşim ortamı oluşturulmasına,

• Akıllı şehir mimarisinin oluşturulmasına,

• Şehircilik hizmetlerinin akıllı şehir 

dönüşümünde kullanıcıların katılımının 

artırılmasına,

• Akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik 

hizmetlerinin yaygın şekilde kullanımına,

• Akıllı şehir bileşenlerinin hizmet 

bütünlüğünde olgunluğunun artırılmasına,

• Doğru, güncel, kaliteli ve standart 

verinin üretilmesine, paylaşılmasına ve 

kullanılmasına,

ihtiyaç bulunmaktadır.

Böylelikle yetkin ve üreten bir ekosistem ve etkin 

ve sürdürülebilir yönetişim ile;17

• Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanımı sağlanacak ve maliyetler azalacak,

• Bilgi ve yeniliğe dayalı büyüme sağlanacak,

• Akıllı şehirler alanında rekabet gücü ve 

istihdam artacak,

• Sosyal, kültürel ve kentsel gelişim sağlanacak,

17 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı, s.15-16.

• Paydaşlar arası birlikte çalışma ve işbirliği 
kültürü kazandırılacak,

• Teknolojinin getirdiği hızlı değişim ve şehir 
hayatındaki zorluklar çevik bir şekilde 
yönetilebilecek,

• Akıllı şehir bileşenlerine bütüncül bir bakış 
açısı getirilecek,

• Akıllı şehirlere ilişkin ortak ulusal strateji 
belirlenecek ve politika geliştirilecek,

• Ulusal strateji ve politikalarla uyumlu 
olacak şekilde yatırımlar bütüncül olarak 
değerlendirilecek ve önceliklendirilecek,

• Politikaların doğru proje ve faaliyetlerle 
doğru uygulandığı güvence altına alınacak,

• Proaktif ve katılımcı yönetişim 
oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planında “hayata değer katan 
yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” vizyon olarak 
belirlenmiştir.

Öngörülen bu stratejik yaklaşımın sonucu olarak, 
yetkin ve üreten bir akıllı şehir ekosistemi ve 
etkin bir akıllı şehir yönetişim mekanizması ile 
oluşturulan akıllı şehir politikaları ile şehirlerdeki 
problemlerin ve ihtiyaçların öngörülerek çözümler 
üretilmesi, şehircilik hizmetlerinin daha kaliteli ve 
hızlı bir şekilde sunumu ve böylece bu hizmetlerden 
memnuniyetin artması ve nihai hedef olarak yaşam 
kalitesinin yükselmesi beklenmektedir.

Ülkemizde Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem 
Planında ayrıca akıllı uygulamaların geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Söz konusu akıllı uygulamalar ve 

amaçları şu şekildedir:18

18 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler 
Stratejisi ve Eylem Planı, s.23-25.
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Akıllı Çevre: Bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile 

şehrin tabiat varlıkları korunarak çevre ve doğanın 

sürdürülebilirliğini sağlamak.

Akıllı Güvenlik: Teknolojiyi kullanarak, şehirlerde 

oluşabilecek güvenlik tehditlerine karşı vatandaşları 

korumak ve kriz yönetimini sağlamak.

Akıllı İnsan: Vatandaşları katılımcılığı ve yaratıcılığı 

yüksek, eğitimli, teknolojiyi kullanabilen bireyler 

haline getirmek.

Akıllı Yapılar: Akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla 

toplumun barınma kalitesi, konut kalitesi, yapı 

güvenlik önlemleri ve yaşam kalitesini artırmak.

Akıllı Ekonomi: Bir şehrin mikro ve makro 

boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetlerini 

akıllı endüstriler çerçevesinde ele almak.

Akıllı Mekân Yönetimi: Şehirlerin, doğal afetler 

karşısında dayanıklı olabilmesi, sosyal, kültürel 

ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir 

olmasını ve şehirleşme ilkelerine uygun şekilde 

gelişmesi sağlamak.

Akıllı Sağlık: Yaşam kalitesini artırmaya yönelik 

sağlık hizmetlerini iyileştirmek, bireylerin sağlık 

konusunda farkındalıklarını artırmak ve sağlık 

verisini akıllı bir şekilde işlemek.

Akıllı Yönetişim: Kamu yönetiminde 

şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik 

ilkeleri doğrultusunda klasik kamu yönetimi 

yöntemlerinden farklı olarak hızlı, doğru ve etkin 

karar vermeyi sağlayan bir yönetişimi hayata 

geçirmek.

Bilgi Teknolojileri: Bilginin (ses, veri, metin, görüntü 

vb.) üretilmesi, toplanması, işlenmesi, işletilmesi ve 

paylaşılması süreçlerinin teknolojinin desteği ile 

yapılmasını sağlamak (Akıllı Şehir kapsamında bilgi 

teknolojileri, şehir yönetimi, enerji, ulaşım, altyapı 

gibi birçok hizmete yatay olarak destek veren 

durumdadır.)

Akıllı Ulaşım: Bilgi ve iletişim teknolojileri 

destekli sürdürülebilir, güvenli ve entegre ulaşım 

sistemlerini uygulamak.

Akıllı Enerji: Enerji ve kaynak açısından yüksek 

düzeyde verimli olan, maliyet ve enerji tasarrufu 

sağlayan şebekeler ile enerjiyi yönetmek.

İletişim Teknolojileri: Bilginin aktarımı ile ilgili 

altyapı, teknoloji ve donanımları şehir yönetimi, 

enerji, ulaşım, altyapı gibi birçok hizmette 

kullanmak.

Bilgi Güvenliği: Bilgiyi gizlilik, bütünlük ve 

erişilebilirlik öğeleri doğrultusunda risk yönetimi 

süreci de uygulayarak muhafaza etmek. 

Akıllı Altyapı: Akıllı çevre, akıllı ulaşım ve iletişim 

teknolojileri bileşenleri kapsamında kullanılan 

sensörlerle toplanan veriyi ileten, analiz eden, ölçen, 

izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı 

deneyimi için kullanıcı talepleri ve çevredeki 

değişikliklere akıllı şekilde yanıt verebilen ve 

kamusal değer oluşturan sistem oluşturmak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi:  Afet ve acil 

durumlara hazır olunmasını sağlayan, tedbir alarak 

karşılaşılabilecek zararları azaltan ve normal 

yaşama dönüş sürecini kapsayan uygulama ve 

sistemler oluşturmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri: Coğrafi verinin üretilmesi, 

temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, 

kıymetlendirilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, 

görselleştirilmesi, sunulması ve güncel tutulması 

için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, 

standartlar ve yöntemler bütünü oluşturmak.
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7.	TÜRKİYE’DE	AKILLI	ŞEHİR	
UYGULAMALARI	
Türkiye’de akıllı kent uygulamalarına geçiş süreci ve 

bunların hayata geçirilmesi, dünyadaki akıllı kent 

tartışmaları çerçevesinde 2000’li yıllardan itibaren 

gündeme alınmıştır. Bu bölümde ülkemizdeki bazı 

şehirlere ait akıllı kent uygulamalarından örnekler 

sunulmuştur.

7.1. Ankara
Ankara’da öne çıkan akıllı şehir uygulamaları 

şunlardır: Harikalar Diyarı Akıllı Park Projesi, Entegre 

Katı Atık Yönetim Sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulaması, 

Mezarlık Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması (MEBİS), 

Ankara Telsiz Haberleşme Sistemi, Elektrik Enerji 

Takip Sistemi (ETS), Şehir ve Trafik Kameraları, 

ANSAGA – Ankara Sabit GNSS Ağı (ANSAGA sabit 

GNSS istasyonunu barındıran uydu tabanlı konum 

belirleme sistemidir.), Sıfır Atık Programı, Akıllı Toplu 

Ulaşım Sistemleri, Akıllı Su Yönetim Sistemleri.19

7.2. Antalya
Antalya’da öne çıkan akıllı şehir uygulamaları 

şunlardır: Şehir Bilgilendirme Ekranları, Sesli 

Adımlar Projesi, Akıllı Şehir Yönetim Platformu, 

Acil Panik Butonu ve Kronik Hasta Takibi, Güneş 

Enerjisi Santralleri, Katı Atık Entegre Tesisleri, 

Akıllı Aydınlatma ve Sulama Sistemi, Elektronik 

Denetleme Sistemleri (EDS), Antalya Ulaşımında 

Temassız Ödeme Dönemi, Güven Çemberi Projesi 

(Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda  olumsuz 

asayiş olaylarından etkilenmemesi için  hareket 

serbestisini kısıtlamadan çocuklara verilecek 

19 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.56-64, 
Erişim:14.12.2019,   
https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirler-kit
ap_20190311022214_20190313032959.pdf

bileklik ve ebeveynlere sunulacak mobil uygulama 

ile ailelerin çocuklarını izlemesini sağlayacak, 

kablosuz düşük enerji ile çalışan güven çemberi 

oluşturulması hedeflenmiştir.), “Antalya Stadyumu: 

Elektrik Üreten Stadyum” ve Kepez Santral Mahallesi 

Şehirsel Dönüşüm Sahası Akıllı Şehir Projeleri.

7.3. Bursa
2018 yılında Bursa’da ARGE Şube Müdürlüğü 

bünyesinde Akıllı Şehircilik Birimi oluşturulmuştur. 

Bu birim Akıllı Şehir Strateji Belgesi hazırlık 

çalışmalarını yürütmektedir. Bursa’da öne çıkan 

akıllı şehir uygulamaları şunlardır: CBS Uygulaması 

(Kurum içi veri paylaşımında kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Uygulama ile 72 farklı veriye erişim 

sağlanmış olup, yapılan tüm işlemler kayıt altına 

alınarak geriye dönük raporlama sağlanmaktadır.), 

Altyapı Ruhsat Denetim Programı (ARUDEP), 

E-Belediye Yazılımı, İlan Reklam Online Denetleme 

Sistemi, Akıllı Kavşak Uygulamaları, Sevgi Çipi (Bu 

uygulama ile Alzheimer ve zihinsel rahatsızlıkları 

olan vatandaşlara yakınlarıyla rahatça bağlantı 

kurabilme imkânı sağlamaktadır.), Hafriyat Takip 

Sistemi, Şehir ve Trafik Kameraları ve Üç Boyutlu 

Mobil Turizm Atlası.20

7.4. Gaziantep
Gaziantep’te öne çıkan akıllı şehir örnekleri 

şunlardır: Akıllı Park ve Bahçe Sulama, Akıllı 

Şebeke ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hafriyat 

Araçlarının Takip Edilmesi, TEDES (TEDES 

uygulamasıyla beraber 39 noktada 66 kamerayla 

kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 40 kamerayla hız 

20 Aksoğan, M., Çalış D.M., “Akıllı Şehir Uygulamaları: Malatya Örneği”, 
1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi Tam 
Metin Kitabı, Malatya, 7-9 Aralık 2018, s.196-197, Erişim:03.01.2020, 
https://www.researchgate.net/publication/330279233_AKILLI_SEHIR_
UYGULAMALARI_MALATYA_ORNEGI_SMART_CITY_APPLICATIONS_
MALATYA_EXAMPLE; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler 
Beyaz Bülteni, s.101-104.
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ihlal tespit sistemi ve 22 kamerayla genel görüş 

sağlanarak şehir genelinde 128 adet kamera 

hizmet vermektedir.), Akıllı Durak, Su SCADA Sistemi 

(Gaziantep içme suyu şebekesi SCADA sistemi ile 

uzaktan kontrol edilmekte ve yönetilmektedir.), 

Trafik Sinyalizasyon.21

7.5. İstanbul
İstanbul, teknolojiden iyi düzeyde faydalanan, akıllı 

şehir alanında Türkiye’nin öncü şehri olmuştur. 2016 

yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir 

Müdürlüğünü kurmuş, 2017 yılında İstanbul Akıllı 

Şehir Yol Haritası ile Akıllı Şehir Manifestosunu 

hazırlamıştır.22

İstanbul’da öne çıkan akıllı şehir uygulama 

örnekleri şunlardır:23 Çevre Kontrol Merkezi, Ulaşım 

Yönetim Merkezi, Adaptif Trafik Sinyal Kontrol, 

iTaksi, Yüzer Güneş Enerji Santrali, Hayal Kart, 

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, Evsel Atık Yakma 

ve Enerji Üretim Tesisi, Mobil EDS, Çöp Gazından 

Enerji Üretimi, İBB Yol Gösteren, Akıllı Park Yönetimi, 

Zemin İstanbul.

7.6. Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta öne çıkan akıllı şehir 

örnekleri şunlardır: Kent Bilgi Sistemi, 

Mezarlık Bilgi Sistemi, CBS SUDABİS 

Altyapı Bilgi Sistemi, Akıllı Yaşlı Bakım 

ve Koordinasyon Merkezi (Manevi Evlat 

Butonu), Trafik Yönetim Sistemi, Akıllı 

Durak, E-Belediye Uygulamaları, Akıllı 

Solar Direkler (Akıllı Solar Direkler, 

vatandaşların internete güvenli 

21 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.107-110.
22 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.34.
23 Aksoğan, M., Çalış D.M., “Akıllı Şehir Uygulamaları: Malatya Örneği”, 
s.194; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.35-53.

kolay erişimini sağlamak amacıyla il genelinde 

meydanlar, mesire alanları ve parklar vb halka açık 

alanlarda 19 noktaya kurulmuştur. Bu direkler kendi 

enerjilerini gün ışığından üreterek vatandaşlara 

ücretsiz internet hizmetinin yanında, aydınlatma 

ve telefon şarj hizmeti sunmaktadır.), Akıllı Sayaç 

Sistemi, “Kahramanmaraş” ve “Kahramankart” 

Mobil Uygulaması ve Kahramanmaraş Şehir  

Rehberi.24

7.7. Kayseri
Kayseri’de öne çıkan akıllı şehir uygulamaları 

şunlardır: “Akıllı Şehir Kayseri” Mobil Uygulaması, 

Bisiklet Yolu ve Durağı, Sürdürülebilir Enerji 

Eylem Planı, Akıllı Kavşak, Ambulans Geçiş 

Üstünlüğü, Turistik Kameralar, Akıllı Sulama, Akıllı 

Durak ve QR Kodlu Kapı Numarası (Binalara QR 

kodlu kapı numarası verilecek ve akıllı telefonla 

okutulacak QR kod sayesinde bina ruhsatındaki 

verilere ulaşılabilecektir), Trafik Kontrol  

Merkezi(TKM).25

24 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.111-117.
25 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.83-92.

Kaynak: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kavşak, Erişim:04.01.2020,  
https://www.akillisehirler.gov.tr/2019/09/20/kayseri-buyuksehir-belediyesi-akilli-kavsak/
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7.8. Konya
2018 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından akıllı şehir alanında yapılan çalışmaları 

bütüncül bir yaklaşımla yürütmek üzere Akıllı Şehir 

Yönetimi Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Konya’da 

öne çıkan akıllı şehir örnekleri; Merkezi Trafik 

İşletim Sistemi, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS), 

Elkart (toplu ulaşımda elektronik akıllı kartların 

kullanımı), Katanersiz Tramvay (tramvay hattının 

direk ve tel kullanmadan yapılması), Bisiklet Yolları 

ve Akıllı Bisiklet Sistemi, e-Desen (Toprak analizi 

ve iklim incelemesi yapılarak bölgede en uygun 

yetişebilecek ürünler tespit edilerek vatandaşlar 

bilinçlendirilmektedir.), Katı Atık Elektrik Üretimi, 

Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi, e-Pati 

Uygulaması (Proje kapsamında sahipsiz köpekler 

bir yuvaya kavuşurken hayvanların sağlık durumları 

ve gelişimleri “e-pati” programı ile sürekli takip 

edilmektedir.), Otopark Bul, Konya Bilim Merkezi, 

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Katı Atık 

Tesisinde Metan Gazından Elektrik Üretimi, “Konya” 

Mobil Uygulaması, “Mevlana ve Mesnevi” Mobil 

Uygulaması ve Koordinasyon Bilgi Merkezi.26

7.9. Malatya 
Malatya Büyükşehir Belediyesinde akıllı şehir 

uygulamaları olarak şu örnekler bulunmaktadır: 

E-Belediye Uygulaması, Kent Bilgi Sistemi, Akıllı 

Kavşak Sistemleri, Yeşil Hizmet Binası (Kendi 

elektriğini ve sıcak suyunu üretmekte aynı zamanda 

sulama için yağmur ve kar sularını depolayabilmekte 

ve çatıya yerleştirilen güneş enerji panelleri 

26  Bilici, Z., Babahanoğlu, V., “Akıllı Kent Uygulamaları ve Konya 
Örneği”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, C: 9, S:2, Kış 2018, s.135, 
Erişim:14.12.2019,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/617824 ;  Akkan, 
M.M., “Akıllı Kent ve Akıllı Uygulamalar: Konya-Barcelona 
İncelemesi”, Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu, Ocak 2018, 
s.11-14 Erişim:14.12.2019,  
http://www.kto.org.tr/d/file/akilli-kent-ve-akilli-uygulamalar-
konya-barcelona-m.mustafa-akkan.pdf; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni, s.68-78.

sayesinde elektrik üretmektedir.), Çöp Gaz Elektrik 

Santrali, Trambüs Projesi (Fosil yakıtlı araçlara göre 

daha az yakıt tüketmekte olup karbonmonoksit 

salımı 0’dır.), Akıllı Bisiklet Uygulaması (Malatya’nın 

çeşitli noktalarına 6 bisiklet istasyonu kurulmuş ve 

bu istasyonlara 132 adet bisiklet yerleştirilmiştir.).27 

8.	DÜNYADA	AKILLI	ŞEHİR	
UYGULAMALARI28

Dünyada uygulanan başlıca akıllı şehir uygulama 

örneklerini altı ana başlık altında toplamak 

mümkündür: Güvenlik, ulaşım, sağlık, enerji, su 

ve atık yönetimi ile ekonomik gelişme, iskân ve 

toplumsal katılım.

27  Aksoğan, M., Çalış, D.M., “Akıllı Şehir Uygulamaları: Malatya 
Örneği” s.196-197.

28  Woetzel J., Remes J., Boland B. vd., Smart Cities: Digital Solutions 
for a More Livable Future, McKinsey Global Institute Full Report, 
Haziran 2018, s.114-118, Erişim:10.01.2020,   
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/
capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/
smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20
livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx 

Dünyada uygulanan başlıca 
akıllı şehir uygulama 

örneklerini altı ana 
başlık altında toplamak 
mümkündür: Güvenlik, 

ulaşım, sağlık, enerji, su ve atık 
yönetimi ile ekonomik gelişme, 

iskân ve toplumsal katılım.
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8.1. Güvenlik

• Giyilebilir kameralar: Özellikle güvenlik 

güçlerince kullanılmaktadır.

• Kalabalık yönetimi: Dar alanda toplanmış 

çok sayıda insanın güvenliğinin sağlanması 

ve gerektiğinde güvenli alanlara 

yönlendirilebilmeleri için gerekli teknolojiler.

• Veri odaklı bina denetimleri: Yangın, sel, 

yıkılma, sağlığa zararlı maddelerin yayılımı 

gibi risklere karşı binaların denetimini 

sağlayan teknolojiler.

• Afetlere ilişkin erken uyarı sistemleri: Sel, 

deprem, fırtına, orman yangını gibi afetlerin 

önceden tahmini ve meydana geldikten 

sonra gerekli önlemlerin süratle alınması 

için gerekli teknolojiler.

• Acil müdahale optimizasyonu: Acil 

telefon çağrılarına en erken müdahalenin 

sağlanması için gerekli teknolojiler.

• Silah ateşlenme detektörleri: Kolluk 

kuvvetlerini herhangi bir silah ateşlendiğinde 

otomatik olarak bilgilendiren akustik 

gözetim teknolojileri.

• Mesken güvenliği sistemleri: Evlerin 

olağandışı eylemlere ve istenmeyen 

kişilere karşı korunması amacını güden, ev 

sahiplerine bilgi veren ve gerektiğinde acil 

durum çağrısı yapabilen teknolojiler.

• Kişisel alarm uygulamaları: Araba kazaları, 

düşme sebepli yaralanma, alzheimer vb. 

hastaların kaybolması gibi durumlarda 

çalışan ve yetkililer ile yakınların otomatik 

ya da kolay şekilde haberdar edilmesine 

imkân veren teknolojiler.

• Öngörücü kolluk hizmetleri: Büyük veri 

ve analiz yöntemleri uygulanarak suç 

örüntülerinin tespit edilmesi suretiyle suçun 

gerçekleşmeden engellenmesine yönelik 

teknolojiler.

• Gerçek zamanlı suç haritalandırması: Kolluk 

kuvvetlerince suç işlenen yerlerin izlenmesi, 

haritalanması, örüntüler çıkarılması ve 

istihbarat toplanmasına imkân sağlayan 

teknolojiler.

• Akıllı izleme: Yüz tarama, plaka tarama 

gibi görsel veriler kullanarak olağandışı 

durumların otomatik tespitine yönelik 

teknolojiler.

8.2. Ulaşım

• Kendi kendine giden araçlar: İnsan 

müdahalesine hiç gerek duymadan kendi 

kendine giden araçlara imkân veren 

teknolojiler.

• Bisiklet paylaşımı: Şehrin farklı bölgelerine 

kurulan özel yerler aracılığıyla kolayca 

bisiklet kiralamaya ve gidilen yerde 

bırakmaya imkân veren teknolojiler.

• Araba paylaşımı: Sahibi olmaksızın arabaların 

kısa süreli ve kolay şekilde kullanımına izin 

veren teknolojiler.

• Trafik sıkışıklığını azaltma amaçlı ücretli 

yollar: Trafik sıkışıklığının azaltılması 

amacıyla sıkışık yolların ücretlendirilmesine 

yönelik teknolojiler.
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• Talep odaklı ulaşım: Şehirdeki ulaşım 

alışkanlıklarının algoritmalar aracılığıyla 

tespit edilerek toplu ulaşımın detaylı şekilde 

planlanması (Örneğin aktarmaların, hangi 

aracın hangi güzergâhta hangi vakitte olması 

gerektiğinin, durakların nereye konulması 

gerektiğinin algoritmalar aracılığıyla 

optimize edilmesi).

• Toplu taşımada dijital ödeme: Toplu taşıma 

araçlarının ücretlerinin araca binmeden 

önce ya da temassız şekilde ödenmesine 

imkân veren ve bu şekilde araçlara biniş 

süresini kısaltan teknolojiler.

• İnternet aracılığıyla taksi çağırma (e-hailing): 

Taksi talebinin gerçek zamanlı şekilde daha 

etkin bir biçimde karşılanmasını sağlayan 

teknolojiler.

• Entegre çok araçlı bilgi hizmetleri: Ulaşım 

imkânlarının fiyatı, saati ve erişilebilirliğine 

ilişkin bilgilerin anlık olarak sunulduğu 

uygulamalar.

• Akıllı trafik ışıkları: Trafik ışıklarına ve hız 

limitlerine dinamik optimizasyon yapılması 

suretiyle trafiğin daha az durdurulmasına 

imkan veren teknolojiler.

• Nakliyatta ortak havuz oluşturma: Özellikle 

kamyonla yapılan taşımacılığa ilişkin arz ve 

talebin online şekilde bir araya gelmesiyle 

oluşacak etkinlik ile daha az araçla toplamda 

daha çok yük taşınmasına imkan veren 

sistemler.

• Ulaşım altyapısının öngörücü şekilde 

bakımının yapılması: Demiryolu, otoyol 

ve köprülerin sensörler yardımı ile 

sürekli şekilde kontrol edilmesi sureti ile 

ortaya çıkacak bakım gereksinimlerinin 

bozulmalar daha yaşanmadan tespit edilip 

düzeltilmesine ilişkin teknolojiler.

• Gerçek zamanlı toplu ulaşım bilgilendirmesi: 

Toplu taşıma araçlarının geliş gidiş saatlerinin 

gerçek zamanlı olarak kullanıcılara 

sunulmasına imkân veren teknolojiler.

• Gerçek zamanlı navigasyon: Yollardaki bakım 

onarım, tıkanıklık, kazalar gibi faktörleri de 

hesaba katan gerçek zamanlı navigasyon 

yardımına ilişkin teknolojiler.

• Akıllı nakliyat noktaları: Nakliye edilecek 

malların üzerlerine gerekli dijital işaretler 

konularak bırakılıp alınabileceği özel 

bölmeler oluşturulması suretiyle trafikte 

yaşanan aksamaların önüne geçilmesi.

• Akıllı park etme: Sürücüleri boştaki park 

yerlerine yönlendiren sistemler.

8.3. Sağlık

• Ana çocuk sağlığında veri temelli kamu sağlığı 

müdahaleleri: Veri analizi tekniklerinin 

kamu sağlığı açısından riskli gruplara yönelik 

ön alıcı müdahaleler oluşturacak şekilde 

uygulanması (hamilelik ve doğum sonrasına 

ilişkin riskli anne ve çocukların belirlenmesi 

ve eğitim vb. önlemlerle sorunlar ortaya 

çıkmadan müdahale edilmesi.).

• İlk yardım alarmları: İlk yardım eğitimi 

olan kişilerin yakınlarında gerçekleşen kalp 

krizi gibi acil durumlara ilişkin hızlı şekilde 

bilgilendirilmesi.
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• Bulaşıcı hastalık gözetimi: Bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasının takibi ve aşı 
gibi önleyici tedbirlerin daha etkin şekilde 
uygulanması amaçlarıyla veri toplama, analiz 
ve müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi.

• Entegre hasta takip yönetim sistemleri: 
Şehirlerdeki hastaların gerekli yazılım ve 
donanım araçları kullanılarak gerçek zamanlı 
şekilde takip edilmesi suretiyle şehirdeki 
sağlık hizmetlerinin daha entegre ve bu 
sayede daha etkin şekilde yürütülmesi.

• Giyilebilir sağlık gereçleri: Üzerine giyenin 
sağlık verilerini ve aktivite seviyesini 
ölçebilen cihazların kullanılması.

• Online sağlık arama ve randevu hizmetleri:  
Sağlık hizmetlerinin finansal ve klinik açıdan 
şeffaf olacak şekilde online olarak öğrenilebilmesi  
ve gerekli randevuların alınabilmesi.

• Gerçek zamanlı hava kirliliği verileri: Kapalı 
ve açık ortamlardaki hava kirliliği verilerinin 
gerçek zamanlı şekilde sunumu.

• Uzaktan hasta takibi sistemleri: Fiziksel 
olarak hastanın yanında bulunmaksızın veri 
takibi ve analizi ile teşhis ve tedaviye izin 
veren sistemler kullanılması.

• Tele-tıp: Görsel ve işitsel teknolojiler 
yardımıyla doktor hasta etkileşimine imkân 
veren sistemler kullanılması.

8.4. Enerji

• Bina otomasyon sistemleri: Veri analizi 
ve sensörler yardımıyla ticari ve kamusal 
binalarda su ve enerjinin daha etkin şekilde 

tüketilmesine imkân veren teknolojiler 

kullanılması, aydınlatma ve iklimlendirme 

gibi hizmetlerin etkinleştirilmesi. 

• Enerji dağıtımı otomasyon sistemleri: 
Elektrik dağıtım şebekesinin daha etkin 

çalışabilmesine imkân veren sistemler 

kullanılması.

• Dinamik elektrik fiyatlaması: En yoğun 

kullanımın olduğu saatlerde fiyatın 

yükselmesi, tüketimin düşük olduğu 

saatlerde ise düşürülmesi suretiyle elektrik 

enerjisinin daha verimli kullanımını teşvik 

eden sistemler kullanılması.

• Ev enerjisi otomasyon sistemleri: Akıllı 

termostatlar, programlanabilir ve uzaktan 

kontrol edilebilen elektronik cihazlar (akıllı 

evler) gibi aygıtlarla elektrik ve enerji 

tüketiminin daha etkin hale getirilmesi.

• Evlerde enerji tüketimi takip sistemleri: 
Enerjinin daha verimli tüketimini teşvik 

edecek bilgilendirme ve eğitim uygulamaları. 

Elektrik ve doğalgaz faturalarının uzaktan 

okunması da bu kapsamdadır.)

• Akıllı sokak lambaları: Sensörler yardımı 

ile sokak lambalarının ihtiyaca göre yanıp 

sönmesi veya ışık şiddetinin ayarlanması. 

8.5. Su ve Atık Yönetimi

• Atık tahliyesi ve hijyen konularında 
veri temelli müdahaleler: Veri analizi 

tekniklerinin atık tahliyesinin daha etkin 

şekilde yapılması için kullanılması.

• Su borularında sızıntı tespit ve erken uyarı 
sistemleri: Başta su boruları olmak üzere 

altyapıda kullanılan her türlü borunun 

bozulur bozulmaz ya da daha bozulmadan 

uyarı vermesini sağlayan, bu sayede bakım 

ve onarım maliyetlerini düşüren, israfı 

önleyen sistemler.
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• Akıllı sulama: Yerel iklimsel koşulların dikkate 

alınması, detaylı toprak analizi yapılarak 

sulama ihtiyacının tespiti, ürün türüne göre 

sulama yapılması gibi yöntemlerle gereksiz 

su kullanımının önüne geçilmesi.

• Su tüketimi takibi: Geri besleme (feedback) 

mekanizmalarının oluşturulması suretiyle 

tüketicilerde su tüketimini azaltmaya yönelik 

bilinç oluşturulması. Dinamik fiyatlama da 

bu kapsamda değerlendirilmektedir.

• Su kalitesi takibi: İçme suyunun yanında 

nehir, göl, deniz ve okyanuslardaki su 

kalitesinin gerçek zamanlı şekilde takibi ve 

vatandaşların bu konuda gerçek zamanlı 

şekilde haberdar edilmesi.

• Çöp toplanması ve vergilendirilmesi/
ücretlendirilmesine ilişkin dijital takip: Atık 

üretimini azaltacak şekilde vatandaşların 

çöpleri konusunda bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi. Çok atık üretenin daha çok 

vergi/ücret ödeyeceği sistemler.

• Çöp toplama sürecinin optimizasyonu: Çöp 

kovalarına konulacak sensörler sayesinde 

çöp kamyonlarının güzergahlarının 

optimize edilmesi.

8.6. Ekonomik Gelişme, İskân ve Toplumsal 
Katılım

• Dijital lisanslama: Kamu kurumları 

tarafından verilen izin ve lisansların online 

portallar gibi dijital platformlar aracılığıyla 

verilmesi.

• Dijital vergi beyan ve ödemesi: Vergilerin 

online şekilde beyan edilip ödenmesine 

imkan veren sistemler kullanılması.

• Yerel e-kariyer merkezleri: İşçi arayan ve 

iş arayanların online platformlarda etkin 

şekilde buluşturulabilmesi. (Bu sistemlerle 

kastedilen ülke çapında toplu şekilde çalışan 

büyük sistemler değil yerel seviyede işçi ile 

işvereni bir araya getiren sistemlerdir.)

• Online eğitim ve yeniden eğitim programları: 
Özellikle işsiz veya yakın dönemde işsiz 

kalma riski içerisinde bulunan bireylere yeni 

iş becerileri kazandırmaya yönelik eğitim 

programları.

• Açık kadastro merkezleri: Şehirdeki 

parsellere ilişkin bilgilerin kamuoyuna açık 

hale getirilmesi suretiyle daha etkin ve 

şeffaf bir arsa/arazi piyasasının oluşumuna 

imkân veren sistemler kullanılması.

• Paylaşımlı kısa süreli barınma hizmetleri: 

Kısa süreli barınma hizmeti sunulmasına 

imkân veren dijital pazarlar oluşturulması.

• Kişiselleştirilmiş eğitim: Veri analizi 

yöntemleri ile ihtiyaç sahiplerinin tespiti 

suretiyle öğrencilere yönelik kişiselleşmiş 

eğitime destek programları. 

• Dijital vatandaşlık hizmetleri: Vergi beyanı, 

araç kaydı, işsizlik maaşı başvuruları gibi 

işlemlerin online şekilde yapılabilmesi.

• Yerel katılım uygulamaları: Dijital 

uygulamalar aracılığıyla şehir yönetimine 

ve günlük idaresine vatandaş katılımını 

kolaylaştıran sistemler.

• Yerel irtibat platformları: Benzer ilgi 

alanlarına ve sorunlara sahip kişilerin 

bir araya gelmesini kolaylaştıran  

uygulamalar. 
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9.	DÜNYADA	AKILLI	ŞEHİRLERE	
İLİŞKİN	SIRALAMALAR29

McKinsey Global Institute tarafından yapılan 
araştırmada Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika, Asya-pasifik ve Latin Amerika’dan seçilen 
toplamda 50 farklı şehir arasında, akıllı şehirlere 
ilişkin teknolojik altyapı, akıllı şehir uygulamalarının 
hayata geçirilmesi ile söz konusu uygulamaların 
bilinirliği, kullanımı ve memnuniyetine ilişkin üç farklı 

puanlama yapılmış ve buna göre şehirler sıralanmıştır.

Kuzey Amerika Avrupa Asya-Pasifik

New York 24,4 Stockholm 24,0 Singapur 25,0

San Francisco 20,9 Amsterdam 22,3 Seul 24,3

Chicago 20,3 Kopenhag 20,9 Şangay 20,5

Seattle 18,9 Barselona 20,8 Melbourne 20,2

Austin 18,6 Helsinki 20,0 Hong Kong 20,2

Boston 18,3 Viyana 18,5 Pekin 19,6

Los Angeles 17,6 Londra 17,7 Şenzen 18,8

Toronto 16,6 Santander 17,4 Auckland 18,3

Latin Amerika Moskova 16,3 Yinchuan 18,1

Sao Paulo 13,0 Berlin 15,9 Sidney 17,7

Buenos Aires 10,5 Hamburg 15,7 Tokyo 14,8

Santiago 10,5 Paris 15,5 Bangkok 13,8

Bogota 9,7 Bristol 13,7 Mumbai 8,8

Medellin 9,2 Orta Doğu ve Afrika Cakarta 8,1

Rio de Janerio 8,8 Abu Dabi 18,4 Pune 6,4

Mexico City 7,9 Dubai 17,3 Jaipur 2,7

Tel Aviv 15,1

Cape Town 10,7

Nairobi 6,4

Lagos 3,2

29  Woetzel J., Remes J., Boland, B. vd., Smart Cities: Digital Solutions 
for a More Livable Future, s.10,12,14,76.

9.1. Teknolojik Altyapı Bakımından Akıllı 
Şehir Sıralamaları
Akıllı şehir uygulamalarının önemli bir kısmının 
uygulanabilirliği şehirlerdeki teknolojik 
altyapıya bağlıdır. Teknolojik altyapı, şehirde  
kurulu sensörler, iletişim imkânları ve açık 
veri portalları üzerinden ölçüldüğünde 
(tam puan 37 olmak üzere) dünyadaki 
belli başlı şehirlerin puanları aşağıdaki  

gibidir:
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9.2. Akıllı Şehir Uygulamaları Bakımından Şehir Sıralamaları
Şehirler, 8. bölümde anlatılan akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilmesi üzerinden değerlendirildiğinde 

(tam puan 55 olmak üzere) aşağıdaki puanlara ulaşılmıştır: 

Kuzey Amerika Avrupa Asya-Pasifik

New York 34,5 Londra 34,5 Seul 33,0

Los Angeles 34,5 Moskova 30,5 Singapur 32,0

San Francisco 32,5 Amsterdam 30,0 Şenzen 31,0

Chicago 30,0 Hamburg 29,0 Pekin 27,0

Austin 29,0 Helsinki 28,0 Tokyo 27,0

Seattle 28,0 Viyana 27,0 Şangay 26,5

Boston 27,0 Paris 26,5 Hong Kong 26,5

Toronto 26,0 Barselona 25,5 Sidney 26,5

Latin Amerika Stockholm 25,0 Melbourne 26,0

Santiago 25,0 Berlin 24,5 Auckland 26,0

Buenos Aires 25,0 Kopenhag 23,0 Yinchuan 20,5

Mexico City 24,0 Bristol 23,0 Bombay 20,0

Sao Paulo 23,5 Santander 22,5 Pune 20,0

Rio de Janerio 22,0 Orta Doğu ve Afrika Jaipur 19,5

Bogota 18,5 Dubai 30,5 Cakarta 16,5

Medellin 17,0 Abu Dabi 28,0 Bangkok 16,0

Tel Aviv 22,5

Cape Town 21,5

Nairobi 15,5

Lagos 13,5
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Kuzey Amerika Avrupa Asya-Pasifik

San Francisco 20,7 Moskova 16,8 Pekin 24,2

Seattle 19,4 Paris 16,6 Şangay 23,2

New York 17,9 Viyana 15,7 Şenzen 23,2

Chicago 17,8 Helsinki 15,3 Jaipur 21,9

Austin 16,9 Barselona 15,2 Bombay 21,9

Los Angeles 16,3 Londra 15,0 Pune 20,5

Boston 15,7 Stockholm 13,7 Cakarta 19,1

Toronto 15,5 Amsterdam 12,2 Yinchuan 18,9

Latin Amerika Kopenhag 11,8 Singapur 18,9

Medellin 17,8 Berlin 11,5 Hong Kong 17,7

Santiago 17,3 Bristol 10,9 Seul 16,2

Mexico City 15,9 Hamburg 10,6 Bangkok 14,4

Bogota 15,5 Santander 9,7 Auckland 10,2

Sao Paulo 14,3 Orta Doğu ve Afrika Sidney 9,8

Rio de Janerio 12,5 Dubai 16,6 Melbourne 9,2

Buenos Aires 11,7 Cape Town 15,1 Tokyo 3,8

Nairobi 14,5

Tel Aviv 14,4

Lagos 13,7

Abu Dabi 10,5

9.4. Toplam Puan Açısından Akıllı Şehir Sıralaması Gelir İlişkisi
Yukarıda verilen listelerdeki puanlar birleştirilip dikey eksende akıllı şehir uygulamalarından alınan toplam 

puanlar, yatay eksende şehirlerdeki kişi başına düşen milli gelir olacak şekilde ilişkilendirildiğinde aşağıdaki 

grafik ortaya çıkmaktadır:

9.3. Uygulamaların Bilinirliği, Kullanımı ve Memnuniyeti Bakımından Sıralamalar
Akıllı şehir uygulamaları, bilinirliği, kullanımı ve memnuniyeti bakımından puanlandığında (tam puan 30 

olmak üzere) aşağıdaki puanlara ulaşılmıştır:
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Grafik’e göre yeşil renkle gösterilen Asya-

Pasifik şehirlerinden Pekin, Şangay ve Seul 

ile açık mavi renkle gösterilen Kuzey Amerika 

şehirlerinden New York, San Francisco ve 

Los Angeles’in akıllı şehir uygulamalarında 

dünyadaki en başarılı şehirler olduğu  

görülmektedir.

SONUÇ
Günümüz bilgi iletişim teknolojilerinin şehirlerde 

sunduğu yeni yaşam biçimleri ve değişen 

alışkanlıklar şehirleşmenin hızını her geçen gün 

artırmaktadır. Sürekli artan şehirli nüfus karşısında, 

şehre ilişkin temel hizmetlerin sürdürülebilir bir 

şekilde nasıl sunulacağı, hem şehir yöneticilerini 

hem de merkezi yönetimi yeni arayışlara itmiştir. 

Sonuçta sınırlı kaynaklarla, giderek artan ve 

karmaşık hale gelen ihtiyaçları karşılamak için akıllı 

şehir sistemlerinin 

kurulması adeta bir 

zorunluluk haline 

gelmiştir.

Bu kapsamda akıllı 

şehir bileşenleri 

olarak adlandırılan 

akıllı ekonomi, akıllı 

yönetişim, akıllı 

hareketlilik, akıllı 

çevre, akıllı yaşam, 

akıllı teknoloji, 

akıllı altyapı 

ve en önemlisi 

tüm bu akıllı çözümleri kabul edip kullanacak 

akıllı vatandaştan oluşan bir sistemin (akıllı 

uygulamaların) akıllı şehirlerde kurulması 

mecburiyeti doğmuştur.

Ülkemizde akıllı uygulamaların; genellikle akıllı 

trafik uygulamalarında, akıllı park sistemlerinde, 

bilgilendirme servislerinde, yaşlı bakımı ve 

engellilere yönelik hizmetlerde, güneş enerjisi 

santrallerinde, katı atık entegre tesislerinde, akıllı 

aydınlatma ve sulama sistemlerinde, elektronik 

denetleme sistemlerinde, akıllı toplu ulaşım 

sistemlerinde, bisiklet yolları ve akıllı bisiklet 

sistemlerinde, çevre yönetimi bilgi sistemlerinde, 

yüzer güneş enerji santrali, akıllı geri dönüşüm 

konteyneri gibi uygulama alanlarında hayata 

geçirildiği görülmektedir. 
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1.	GİRİŞ
Engellilik, vücut fonksiyonları ya da yapısındaki bir 

sorun anlamına gelen sakatlığı, bir kişinin bir görevi 

ya da eylemi yerine getirirken karşılaştığı zorlukları 

ifade eden faaliyet sınırlamalarını ve bir bireyin 

yaşam koşulları dâhilinde deneyimlediği sorunları 

ifade eden katılım kısıtlamalarını kapsayan geniş 

bir şemsiye terimdir. Dolayısıyla engellilik sadece 

bir sağlık sorunu değil, bireyin bedensel özellikleri 

ile içinde yaşadığı toplumun özellikleri arasındaki 

etkileşimi yansıtan karmaşık bir olgudur. Bu 

bağlamda engelli insanların karşılaştığı sorunları 

gidermek için çevresel ve sosyal engelleri ortadan 

kaldıracak müdahaleler gerekmektedir.1

Dünyada bir milyardan fazla insan bir tür engellilik 

ile yaşamaktadır. Bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık 

%15’ine tekabül etmekte ve artmaya devam 

1 Dünya Sağlık Örgütü, “Disabilities”, Erişim:05.11.2019,  
https://www.who.int/topics/disabilities/en/

etmektedir.2 Engellilik ve engellilere yönelik genel 

tutum ise toplumdan topluma farklılık göstermekle 

birlikte çoğunlukla ötekileştirme temelinde 

olumsuz nitelikte ayrımcılık şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Engelli insanlar; oy kullanma, istihdam, 

barınma, sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım, iletişim, 

rekreasyon ve siyasal katılım fırsatları gibi toplumsal 

ve gündelik yaşamın her alanında ayrımcılığa 

maruz kalmaktadır.3 Engelliliğe dayalı ayrımcılık, 

ulusal, bölgesel ve uluslararası belgelerde ırk, din, 

dil ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın yanında “diğer 

statüler” başlığı altında ya da doğrudan “engellilik” 

ifadesi kullanılarak yasaklanmıştır. Ancak dünyanın 

en hızlı büyüyen azınlığı olmalarına karşın engelli 

insanların haklarını korumak için uluslararası 

düzenlemelerin geliştirilmesi nispeten yavaş 

gerçekleşmiştir.4 Bu çerçevede, gerçekleştirilmemesi 

2 Dünya Sağlık Örgütü, “Disability and health”, Erişim:05.11.2019, 
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-
health
3 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International Law 
From Charity to Human Rights, Routledge, Oxford/New York, 2015, s.29.
4 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.21.

ENGELLİLİĞE 
DAYALI 

AYRIMCILIK VE
MAKUL

UYUMLAŞTIRMA

Elif Meva Öztürk, Yasama Uzman Yardımcısı
Sosyal Politika Bölümü
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ayrımcılık olarak tanımlanan makul uyumlaştırma 

kavramının engellilik bağlamında incelenmesi 

amaçlanmaktadır.

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

engelliliğe dayalı ayrımcılık ve engelli haklarına 

ilişkin gelişmelerin tarihsel süreci ele alınmıştır. 

İkinci bölümde öncelikle makul uyumlaştırma 

kavramı, kavramın ortaya çıkışı ve konuyla ilgili 

olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 

Kanada’daki düzenleme ve uygulamalar incelenmiş, 

sonrasında Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve 

Birleşmiş Milletlerin (BM) makul uyumlaştırma 

konusundaki düzenlemelerine yer verilerek bir hak 

olan makul uyumlaştırma engellilik bağlamında 

farklı boyutlarıyla incelenmiştir.

2.	ENGELLİLİĞE	DAYALI	
AYRIMCILIK
Tarihin her döneminde toplumun farklı birey 

veya grupları çeşitli sınıflandırmalar temelinde 

birbirlerinden ayrılmış, ötekileştirilmiş ve ayrımcılığa 

maruz bırakılmıştır. Bu sınıflandırmalardan biri de 

engelliliktir. Bu bölümde engellilere yönelik genel 

tutum, algı ve uygulamalar ile engelli haklarına 

ilişkin gelişmeler dönemlere ayrılarak incelenecektir. 

Böylece engelli insanların maruz kaldığı ayrımcılık 

ile uluslararası alanda BM çatısı altında bir 

beyanname ile başlayan, engelli bireylerin temel 

hak ve özgürlüklerden faydalanmalarını sağlayan 

uluslararası bir sözleşmeye kadar uzanan ve 

günümüzde devam eden sürece tarihsel bir temelde 

ışık tutulacaktır.

2.1. 20. Yüzyıl ve Öncesi Engellilere 
Yönelik Algı, Tutum ve Uygulamalar
Tarih boyunca engellilik ve engellilere yönelik 

algı, tutum ve uygulamalar kültürlere göre farklılık 

göstermekle birlikte 18. yüzyıla kadar çoğunlukla 

şeytan tarafından lanetlendiği ya da ele geçirildiği 

düşünülen engelliler, daha düşük seviyede insanlar 

olarak görülmüş, dışlanmış,5 dilendirilmiş, köle 

olarak kullanılmış, eğlence aracı ve ticareti yapılan 

bir unsur hâline gelmiş, sömürülmüş ve zulüm 

görmüştür.6

Rönesans ve sonrasında Fransız Devrimi ile 

engellilere yönelik korku, ön yargı ve şüphe, yerini 

az da olsa engellileri kabul etme ve eğitme yönünde 

kararlılığa bırakmış ve engellilere yönelik olumsuz 

tutum Batı’da ilk kez değişmeye başlamıştır.7

19. yüzyılın başlarında Sanayi Devrimi ile neredeyse 

hiç iş gücü gerektirmeden kendi kendine çalışabilen 

makinelerin icat edilip yaygınlaşması engelliler 

için iş imkânı yaratmıştır.8 Sanayi Devriminden 

sonraki süreçte kapitalizmin gelişimi ise engelli 

bireylerin işçi olarak algılanmaya başlanmasına 

neden olmuştur.9 Genellikle en prestijsiz ya da 

en az ödeme yapılan pozisyonlarda çalıştırılan 

5 Stavrianos, I., Kaimakamis, V., Tsimaras, V., Anastasiou, A., 
“Perceptions and Attitudes Concerning Individuals with Disabilities 
in Ancient Greece: Physical Exercise as A Means of Prevention and 
Treatment of Health-related Problems”, EQOL Journal, C: 10, S:2, 2018, 
s.52, Erişim:03.02.2020,  
http://www.eqoljournal.com/wp-content/uploads/2018/12/Article-6.pdf
6 Çetin, B.I., “Antik Çağ’dan Sanayi Devrimi’ne Batı Dünyasında 
Engellilik Tarihi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
C:19, S:36, Aralık 2016, s.181, Erişim:06.11.2019,  
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi//edergi/OZELSAYI.pdf
7 Stavrianos, I., vd., “Perceptions and Attitudes Concerning Individuals 
with Disabilities…”, s.48,52.
8 Ott, K., “Material Culture, Technology and the Body in Disability History”, 
The Oxford Handbook of Disability History içinde, M. Rembis, C. Kudlick, K.E. 
Nielsen ed., Oxford University Press, New York, 2018, s. 8, Erişim:03.02.2020.
9 Çetin, B.I., “Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında Engellilik”, 
Sosyal Güvenlik Dergisi, C:7, S:1, Mayıs 2017, s.97, Erişim:06.11.2019,  
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1ba49197-069d-4ed7-8552-
b6c5b382704e/SGD_12_04.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ba49197-
069d-4ed7-8552-b6c5b382704e
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engelliler, engellilikleri nedeniyle iş yerinde daha 

büyük risklerle karşı karşıya kalmıştır.10

19. yüzyılda iş kazaları ve yaralanmalar engelliliğe 

neden olma konusunda hastalık ve savaşlarla 

yarışmıştır.11 Savaşlar fiziksel engelliliğe dikkat 

çekmiş, endüstriyel kazalar ve mesleki riskler ise 

fiziksel engelliliği artan bir sosyal kaygı haline 

getirmiştir. Böylece sanayileşme ve savaşlar 

20. yüzyıl başlarında engelliliğe dair toplumsal 

farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmuştur.12 

Bununla birlikte, 20. yüzyılın ilk yarısında 

engellileri “yaşamı değersiz olan hayatlar” olarak 

ele alan görüşler de bulunmaktadır.13 Birçok ülke 

tarafından kamu sağlığının korunması gerekçesiyle 

kısırlaştırma, bakımevlerine kapatma, göç 

sınırlaması, sınır dışı etme ve evlilik kısıtlamaları 

gibi önlemler uygulanmıştır.14

18., 19. ve 20. yüzyıllarda engelliler için rehabilitasyon 

merkezi, okul, kütüphane,15 özel tedavi, rekreasyon 

ve spor imkânlarının sağlanması16 söz konusu olsa 

da engelli insanların korunmaları ve yasal hak sahibi 

olmalarına yönelik gelişmeler ancak demokrasi ve 

insan hakları konularının önem kazandığı 1950’li 

yıllarda ortaya çıkabilmiştir.17 Örneğin ABD’de 

ortaya çıkan “Engelli Hakları Hareketi” ile engellileri 

10 Blackie, D., “Disability and Work During the Industrial Revolution in 
Britain”, The Oxford Handbook of Disability History içinde, M. Rembis, C. 
Kudlick, K.E. Nielsen ed., Oxford University Press, New York, 2018, s.16, 
Erişim:04.02.2020.
11 Ott K., “Material Culture, Technology and the Body in Disability History”, s.8.
12 Çetin, B.I., “Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında 
Engellilik”, s.98.
13 Rembis, M., “Disability and the History of Eugenics”, The Oxford 
Handbook of Disability History içinde, M. Rembis, C. Kudlick, 
K.E. Nielsen ed., Oxford University Press, New York, 2018, s. 8, 
Erişim:04.02.2020.
14 Rembis, M., “Disability and the History of Eugenics”, s.6.
15 Çetin, B.I., “Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında 
Engellilik”, s.99.
16 Stavrianos, I., vd., “Perceptions and Attitudes Concerning 
Individuals with Disabilities…”, s.52.
17 Çetin, B.I., “Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında 
Engellilik”, s.99-100.

ön yargı, damgalanma ve fiziksel erişilmezlik ile 

mücadele eden bireyler yerine pasif bir şekilde 

iyileştirilmeyi bekleyen hastalar olarak kabul eden 

hâkim görüşle mücadele edilmiş; Birleşik Krallık ve 

ABD’de disiplinler arası bir alan olarak “engellilik 

çalışmaları” ortaya çıkmış; engelli aktivistler 

kendilerini ilgilendiren politikalara dâhil edilmek 

için çabalamıştır.18 Böylelikle engellilik uluslararası 

alanda daha yoğun şekilde tartışılabilir bir olgu 

haline gelmiştir.19 

18 Kudlick, C., “Social History of Medicine and Disability History”, The 
Oxford Handbook of Disability History içinde, M. Rembis, C. Kudlick, 
K.E. Nielsen ed., Oxford University Press, New York, 2018, s. 5-6, 
Erişim:04.02.2020.
19 Çetin, B.I., “Sanayi Devrimi’nden 21. Yüzyıla Batı Dünyasında 
Engellilik”, s.100.

18., 19. ve 20. yüzyıllarda 
engelliler için rehabilitasyon 

merkezi, okul, kütüphane, 
özel tedavi, rekreasyon ve 

spor imkânlarının sağlanması 
söz konusu olsa da engelli 
insanların korunmaları ve 

yasal hak sahibi olmalarına 
yönelik gelişmeler ancak 

demokrasi ve insan hakları 
konularının önem kazandığı 

1950’li yıllarda ortaya 
çıkabilmiştir.
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2.2. Engelli Hakları: Uluslararası 
Gelişmeler

2.2.1. 20. Yüzyılda Engelli Haklarına 
İlişkin Gelişmeler 
Engellilere ilişkin uluslararası norm ve standartların 

geliştiği temel normatif kaynağı/dayanağı 

oluşturan belge, 1948 yılında Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi20dir. Beyanname, engelliliğe 

ilişkin eşit haklar ilkesine dayanan kararlar için 

temel oluşturan bir dizi hüküm içermektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yanı sıra 

engelli haklarıyla ilgili altı temel insan hakları 

sözleşmesi bulunmakta ve bu sözleşmelerin 

tamamı ayrımcılık yapmama ilkesini şart  

koşmaktadır. 

Bu sözleşmeler şunlardır:

1. İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani 

veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CAT)(1949),21

2. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme (ICCPR)(1966),22

3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 

Uluslararası Sözleşme (ICESCR)(1966),23

20 “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, UNICEF Türkiye, 
Erişim:07.11.2019,  
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/insan%20haklari%20
evrensel%20beyannemesi.pdf 
21 “İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele 
veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu, Erişim:07.11.2019,  
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/37-51.pdf
22 “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”, Resmi 
Gazete, Erişim:07.11.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/07/20030721.htm#2
23 “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”, 
Resmi Gazete, Erişim:07.11.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030811.htm#4

4. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 

Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 

(CERD)(1966),24

5. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)(1979)25 ve

6. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (CRC)

(1989).26

CAT, bir engellilik nedeni olarak işkencenin 

önlenmesinin engellilik vakalarını azaltmaya 

yardımcı olabilmesi bakımından özel bir öneme 

sahiptir.

24 “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme“, MM Tutanak Dergisi, Erişim:07.11.2019, 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/
kanuntbmmc086/kanuntbmmc086/kanuntbmmc08604750.pdf
25 “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”, 
Resmi Gazete, Erişim:07.11.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18898.pdf
26 “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Erişim:07.11.2019, 
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-
s%C3%B6zle%C5%9Fme

Engellilere ilişkin uluslararası 
norm ve standartların geliştiği 

temel normatif kaynağı/
dayanağı oluşturan belge, 

1948 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından kabul 

edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesidir.
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ICCPR ve ICESCR, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ile birlikte Uluslararası İnsan Hakları 

Yasasını27 oluşturmaktadır ve ayrımcılıkla mücadele 

konusundaki hükümleri aynı zamanda engelli 

haklarıyla ilişkilidir.

CERD, çifte ayrımcılığı önlemeyi amaçlamaktadır. 

Belirli ırk veya azınlık gruplarına mensup engelli 

insanlar, hem ırkları hem de engellilikleri nedeniyle 

ayrımcılığa karşı daha savunmasızdır.

CEDAW, engelli olsun ya da olmasın tüm kadınları 

kapsamaktadır. Cinsiyete özgü belirli kültürel 

veya geleneksel uygulamalar, kadınlar arasında 

engelliliğe neden olabilmekte ve engelli kadınlara 

daha fazla zarar verebilmektedir. Ayrıca engelli 

kadınlar hem cinsiyetleri hem de engelli olmaları 

nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

Son olarak diğer insan hakları sözleşmelerinden 

farklı olarak CRC, 23. maddesi28 ile doğrudan 

engelli çocuklara odaklanmaktadır. Bu madde, 

engelli çocuklar için toplumsal hayata katılımın, 

eğitimin, meslek eğitiminin, sağlık hizmetlerinin, 

rehabilitasyonun, istihdamın ve rekreasyon 

olanaklarının önemini vurgulamaktadır.29 

Yukarıda bahsedilen insan hakları sözleşmelerinin 

yanı sıra BM engellilik konusunda geniş kapsamlı 

bir politika oluşturmuştur. 1950 yılında, Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 

da dâhil BM kuruluşları, engelli insanların eğitimleri, 

tedavileri, mesleki eğitimleri ve işe yerleştirilmeleri 

27 “The International Bill of Human Rights”, United Nations Office of 
the High Commissioner for Human Rights, Erişim:07.11.2019,  
https://www.ohchr.org/documents/publications/compilation1.1en.pdf 
28 “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, 23. madde.
29 Birleşmiş Milletler, “International Norms and Standards Relating to 
Disability”, Erişim:08.11.2019,  
https://www.un.org/esa/socdev/enable/comp001.htm

için uluslararası standartlar belirlemiştir. Bu durum, 

engellileri yardım ve hizmet alan bireylerden temel 

insan haklarını kullanma hakkına sahip bireylere 

dönüştürmüştür.

1969 yılında ise BM Genel Kurulu, engelli bireylerin 

haklarını ve refahını koruma ihtiyacını vurgulayan 

ve nitekim topluma tam katılımlarını talep eden 

Toplumsal Gelişme ve Kalkınma Bildirgesini30 kabul 

etmiştir.

1970’li yıllarda ortaya çıkan, engelli bireylerin 

topluma katılımının önündeki engelin bizzat 

toplumun kendisi olduğuna dair uluslararası kabul, 

engellilerin haklarına ilişkin iki uluslararası belgenin 

kabulüne yol açmıştır.31 Bu iki belge, özel olarak 

engelli insanlara hitap eden ilk BM belgeleridir.32 Bu 

belgelerden ilki olan 1971 tarihli Zihinsel Engelli 

Bireylerin Haklarına İlişkin Bildirge,33 engelli 

insanların uluslararası insan haklarının korunması 

hakkını tanıyan ilk BM belgesidir. Zihinsel engelli 

insanları ayrımcılığa karşı koruyan bu Bildirge ile 

uluslararası toplum, engelli insanların en azından 

bir grubunun haklarını ilk kez resmi olarak tanımıştır. 

BM bu belgelerden ikincisi olan 1975 tarihli Engelli 

Bireylerin Haklarına İlişkin Bildirgeyi34 kabul 

30 “Declaration on Social Progress and Development”, United Nations 
Office of the High Commissioner for Human Rights, Erişim:08.11.2019, 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/progress.pdf
31 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development, The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, Ocak 2018, s.6-7, 
Erişim:08.11.2019,  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/
uploads/sites/15/2018/01/History_Disability-in-the-UN_jan23.18-
Clean.pdf
32 United Nations Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations and Disability 70 years!, Erişim:08.11.2019,  
https://www.un.org/disabilities/documents/historyinfographic.pdf
33 “Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons”, 
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Erişim:08.11.2019,  
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res2856.pdf
34 “Declaration on the Rights of Disabled Persons”, United Nations 
Office of the High Commissioner for Human Rights, Erişim:08.11.2019, 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res3447.pdf
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ederek engellilerin haklarının tanınması yönünde 

bir adım daha atmıştır. Bildirge, o dönemde mevcut 

uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki 

ayrımcılık karşıtı hükümlerin engelli insanlara 

tesir edebilmesini sağlamayı amaçlamıştır. 

Ayrıca spesifik olarak engelli insanların eşitlik ve 

saygınlık haklarını diğer insanlarla eşit temelde  

tanımaktadır.35 

1970’lerde başlayan süreç 1980’lerde hız kazanmış 

ve sonraki on yılda engelli insanlar adına/

yararına haklar konusunda faaliyetlerin hızlanarak 

artmasına tanık olunmuştur. 1981 yılı, 31/123 sayılı 

BM Genel Kurulu kararı ile Uluslararası Engelliler 

Yılı ilân edilmiş ve bununla bağlantılı olarak 

Engellilik Üzerine Birleşmiş Milletler Gönüllü Fonu 

oluşturulmuştur.36 1982 yılında ise engelli insanlar 

yararına bir dizi karar alınmıştır. Bu kararlardan 

ilki, BM tarafından engellilere yönelik fırsat 

eşitliği üzerine yapılan muhtemel ilk açıklamayı 

içeren Engelliler İçin Dünya Eylem Programıdır.37 

Bu Program, engelliler ile ilgili ilk evrensel uzun 

vadeli uluslararası politikadır38 ve BM Engelliler 

On Yılı (1983-1992) için itici güç olmuştur. BM 

Engelliler On Yılı zarfında BM Genel Kurulu, “MI 

İlkeleri” olarak bilinen Ruh Sağlığı Sorunu Yaşayan 

Bireylerin Korunması ve Ruh Sağlığı Hizmetlerinin 

35 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.31-32.
36 Birleşmiş Milletler, “International Norms and Standards Relating to 
Disability”.
37 “World Programme of Action Concerning Disabled Persons”, United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, Erişim:11.11.2019, 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/world-
programme-of-action-concerning-disabled-persons.html ; Kanter, 
A.S., The Development of Disability Rights Under International Law From 
Charity to Human Rights, Routledge, Oxford/New York, 2015, s.33.
38 Birleşmiş Milletler, “International Norms and Standards Relating to 
Disability”.

Geliştirilmesine İlişkin İlkeleri39 kabul etmiştir. 

MI İlkeleri bağlayıcı olmamalarına rağmen 

uluslararası insan hakları sözleşmelerinin ilgili 

hükümlerinin yorumlanmasına rehberlik etmek 

amacıyla kullanılabilmektedir. BM, MI İlkelerinin 

kabul edilmesinin ardından 1993 yılında Viyana’da 

Dünya İnsan Hakları Konferansını düzenlemiştir.40 

Konferansta kabul edilen Viyana Deklarasyonu ve 

39 “Principles for The Protection of Persons with Mental Illness and 
The Improvement of Mental Health Care”, United Nations Office 
of the High Commissioner for Human Rights, Erişim:11.11.2019, 
https://www.who.int/mental_health/policy/en/UN_Resolution_on_
protection_of_persons_with_mental_illness.pd
40 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.33

1970’lerde başlayan süreç 
1980’lerde hız kazanmış 

ve sonraki on yılda engelli 
insanlar adına/yararına 

haklar konusunda faaliyetlerin 
hızlanarak artmasına tanık 

olunmuştur. 1981 yılı, 31/123 
sayılı BM Genel Kurulu kararı 

ile Uluslararası Engelliler 
Yılı ilân edilmiş ve bununla 
bağlantılı olarak Engellilik 
Üzerine Birleşmiş Milletler 

Gönüllü Fonu oluşturulmuştur.
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Eylem Programı ile tüm insan haklarının ve temel 

özgürlüklerin evrensel olduğu, engelli bireyleri de 

tamamen içerdiği ve dolayısıyla engelli bireylere 

karşı doğrudan ayrımcılığın veya diğer olumsuz 

ayrımcı muamelelerin insan haklarının ihlali olduğu 

yeniden teyit edilmiştir.41 Konferansın tavsiyelerine 

istinaden BM Genel Kurulu, Engelliler İçin 

Fırsat Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik Standart 

Kurallar42 başlıklı bir kararı kabul etmiştir. Standart 

Kurallar, engelli bireylerin toplumun tüm alanlarına 

pozitif ve tam katılımını sağlamayı amaçlamakla 

birlikte bağlayıcı nitelikte değildir. Ayrıca 3 Aralık’ın 

Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul edilmesini 

sağlamıştır.

BM, şimdiye dek ele alınan belgeleri kabul 

etmenin yanı sıra engelli insanlara nasıl 

uygulanabileceklerini açıklamak amacıyla genel 

insan hakları sözleşmelerinin yorumlamalarını 

yayımlamıştır. İnsan hakları sözleşmelerinin 

yorumlanmasının en önemli kaynaklarından biri 

Genel Yorumlar olarak bilinen ve bağlayıcı niteliği 

olmayan kılavuzlardır. Engelli haklarına ilişkin 

az sayıda yorum kabul edilmiş olmakla birlikte 

kabul edilenler kapsamları ve içerdikleri ifadeler 

bakımından önem arz etmektedir. Örneğin 1994 

yılında BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin engelli insanlara 

uygulanırken nasıl yorumlanacağı üzerine bir 

Genel Yorum yayımlamıştır. 5 No.lu Genel Yorum, 

engelli bireyler adına ayrımcılık karşıtı mevzuatın 

oluşturulmasını teşvik ederek engelliliğe yönelik 

41 “Vienna Declaration and Programme of Action – The rights of the 
disabled person”, United Nations Documents, p.63, Erişim:11.11.2019, 
https://undocs.org/A/Conf.157/23
42  “Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities”, United Nations Documents, Erişim:11.11.2019, 
https://undocs.org/en/A/RES/48/96 

insan hakları yaklaşımını benimsemektedir. Genel 

Yorumda, “geçmişteki ve günümüzdeki ayrımcılığı 

telafi etmek ve gelecekte ayrımcılığı engellemek 

için engellilikle ilgili kapsamlı bir ayrımcılık karşıtı 

mevzuatın neredeyse bütün taraf devletler için 

elzem göründüğü”43 ifade edilmiştir.44 

2.2.2. 21. Yüzyılda Engelli Haklarına 
İlişkin Gelişmeler
20. yüzyılda engelli haklarına ilişkin yaşanan 

gelişmeler, BM’nin uluslararası hukuk kapsamında 

engelli insanların tam olarak korunmasını sağlama 

çalışmaları için hem itici güç olmuş hem de 

ayrıntılı bir taslak (blueprint) sağlamıştır.45 21. 

yüzyılın başında farklı uluslararası toplantılarda 

engellilik üzerine bir uluslararası sözleşme 

oluşturulmasına yönelik girişimlerde ve tekliflerde 

bulunulmuştur. Örneğin 2000 yılının Mart ayında 

çeşitli ulusal, bölgesel ve uluslararası engellilik 

temsilci kuruluşlarının liderleri Pekin’deki Dünya 

Sivil Toplum Kuruluşları Engellilik Zirvesinde bir 

araya gelerek Yeni Yüzyılda Engelli Haklarına 

İlişkin Pekin Bildirgesini46 kabul etmiştir. Bildirge, 

BM’nin engelliler konusunda yasal açıdan bağlayıcı 

bir sözleşmenin değerlendirilmesi ve taslağının 

hazırlanması sürecini başlatması için açık bir şekilde 

çağrıda bulunmuştur. BM Genel Kurulunun 2001 

yılındaki 56. oturumunda ise Meksika Hükümeti 

engellilik üzerine bir uluslararası sözleşme 

43 “UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights General 
Comment No. 5: Persons with Disabilities”, UNHCR Refworld, p.16, 
Erişim:11.11.2019,  
https://www.refworld.org/docid/4538838f0.html
44 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.35.
45 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.34-39.
46 “Beijing Declaration on the Rights of People with Disabilities in the 
New Century”, International Centre for Human Rights and Democratic 
Development, Erişim:20.11.2019,  
https://hria.equalit.ie/pdf/en/14/Beijing%20Declaration.pdf  
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oluşturulması teklifinde bulunmuştur. Bu tekliflere 

cevaben Genel Kurul, 2001 yılında başlangıçta 

“engelli bireylerin saygınlıklarını ve haklarını 

savunmak için uluslararası sözleşme önerilerini 

değerlendirmek” amacıyla oluşturulan geçici bir 

komite kurmuştur.47 Geçici Komite, sözleşmenin 

taslak metninin hazırlanması için bir çalışma grubu 

oluşturmuştur.48 Çalışma Grubu, BM organları, 

bölgesel komisyonlar, hükümetler arası kuruluşlar, 

sivil toplum kuruluşları ve engellilik ve insan hakları 

kuruluşları tarafından yapılan tüm katkıları dikkate 

almıştır. Oluşturulan taslak metin ve İhtiyari Protokol 

üzerine son görüşmelerin sonuçlandırılmasıyla 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari 

Protokol 13 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu 

tarafından kabul edilmiştir.49 

47 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development, The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, s.13-14.
48 Birleşmiş Milletler, “Frequently Asked Questions regarding 
the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, The 
Negotiation Process – How was the Convention negotiated?, 
Erişim:20.11.2019,  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-
the-rights-of-persons-with-disabilities/frequently-asked-questions-
regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.
html#iq
49 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development, The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, s.13-14.

Sözleşme, 21. yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi 

ve engelli haklarına kapsamlı koruma sağlayan 

yasal olarak bağlayıcı ilk belgedir. Sözleşme yeni 

insan hakları tesis etmemekte ancak devletlerin 

engellilerin haklarını destekleme, koruma ve 

garanti altına alma yükümlülüklerini açık bir şekilde 

düzenlemektedir. Engellilere karşı ayrımcılığı 

yasaklayan Sözleşme, aynı zamanda engelli 

bireylerin toplumsal hayatta gerçek anlamda 

eşitlikten faydalanabilmelerini sağlayacak uygun 

ortamı yaratmaları için devletlerin atmaları 

gereken adımları düzenlemektedir. Sözleşmeye 

Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşme, 21. yüzyılın ilk 

insan hakları sözleşmesi ve 
engelli haklarına kapsamlı 

koruma sağlayan yasal 
olarak bağlayıcı ilk belgedir. 
Sözleşme yeni insan hakları 

tesis etmemekte ancak 
devletlerin engellilerin 
haklarını destekleme, 

koruma ve garanti altına 
alma yükümlülüklerini açık 

bir şekilde düzenlemektedir.

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/united-nations-world-flag-un-1184119/
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göre devletlerin; fiziksel çevre ile bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin erişilebilirliğini sağlama, farkındalık 

yaratma, adalete erişim ve kişisel hareketlilik 

(personal mobility) sağlama ve Sözleşmeye 

ilişkin ayrıştırılmış veri toplama konularında 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Böylece Sözleşme, 

devletler tarafından ayrımcılığı yasaklamak ve 

herkes için eşitliği sağlamak üzere atılması gereken 

adımları diğer insan hakları sözleşmelerinden çok 

daha ayrıntılı olarak düzenlemektedir.50 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin yürürlüğe 

girmesinden önce hiçbir insan hakları sözleşmesi 

engellilerin engellilikleri temelinde maruz 

kaldıkları kötü muamele, istismar ya da ayrımcılığa 

odaklanmamıştır.51 Sözleşmede engelliliğe dayalı 

ayrımcılık şu şekilde tanımlanmıştır:

“Engelliliğe dayalı ayrımcılık; siyasi, ekonomik, 

sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir 

alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam 

ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması 

veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe 

dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, 

dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. 

Engelliliğe dayalı ayrımcılık makul düzenlemelerin 

gerçekleştirilmemesi dâhil her türlü ayrımcılığı 

kapsar.”52

Ayrıca Sözleşme engelliliğe dayalı ayrımcılığı 

tanımlamanın ötesinde pek çok maddesinde 

50 Birleşmiş Milletler, “Frequently Asked Questions regarding the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, Introductory 
Questions - Why is the Convention unique?, Erişim:20.11.2019,  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-
rights-of-persons-with-disabilities/frequently-asked-questions-regarding-
the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#iq2
51 Kanter, A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.25.
52 “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, Resmi Gazete, 2. madde, 
Erişim:21.11.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/20090714-1.htm

ayrımcılık karşıtı ya da ayrımcılığı yasaklayan 

düzenlemelere yer vermiştir.53

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, kabul 

edilmesine yol açan süreç nedeniyle de farklılık 

göstermektedir. Daha önceki insan hakları 

sözleşmelerinden farklı olarak Sözleşme, büyük 

ölçüde Sözleşmeden doğrudan etkilenen insanlar 

tarafından yazılmıştır. BM tarihinde daha önce 

hiçbir sözleşmenin özneleri sözleşme taslağının 

hazırlanma sürecinde bu kadar önemli bir rol 

oynamaya davet edilmemiştir.54 

Sözleşme iki uluslararası mekanizma 

oluşturmuştur: i) Engelli Hakları Komitesi ve ii) 

Taraf Devletler Konferansı. Engelli Hakları Komitesi 

BM’nin sözleşmenin uygulanmasını denetleme 

sisteminin bir parçası iken, Engellilerin Haklarına 

İlişkin Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı 

sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili diğer insan 

hakları sözleşmelerine paralel olmayan herhangi 

bir konuyu değerlendirme konusunda geniş 

yetkileri olan bir mekanizmadır.55

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 

kabulünden kısa bir süre sonra BM ve üye devletlerin 

engellilerin haklarını ve engelliler için kapsayıcı 

kalkınmayı geliştirme konusundaki çalışmalarını 

53 Bunlardan bazıları ayrımcılık yapılmamasını Sözleşmenin dayandığı 
ilkelerden biri olarak sayan 3. madde, taraf devletlere engelliliğe 
dayalı ayrımcılığa izin vermeksizin engellilerin insan hak ve temel 
özgürlüklerinin hayata geçmesini sağlama ve hak ve özgürlüklerini 
güçlendirme yükümlülüğü getiren 4. madde, ayrımcılık yapılmaması 
ve eşitlik başlığını taşıyan 5. madde, taraf devletlerin çeşitli alanlarda 
engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uygun tedbirleri 
almalarına ilişkin 23. madde ve istihdama ilişkin her hususta 
engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklayan 27. madde olarak sıralanabilir.
54 Kanter, A S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.8-9.
55 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development , The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, s.15.
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artırmak amacıyla bir dizi toplantı düzenlenmiştir.56 

Bu toplantılardan biri, Binyıl Kalkınma Hedeflerine 

ve engellilere yönelik uluslararası düzeyde kabul 

edilmiş tüm kalkınma hedeflerine ulaşma ve tüm 

kalkınma çalışmalarında engelliliği yaygınlaştırma 

taahhüdünde bulunan devlet ve hükümet başkanları 

ile 2013 yılında düzenlenen Engellilik ve Kalkınma 

Üzerine Üst Düzey Toplantıdır. 2015 yılında ise beş 

amaç ve yedi hedef altında özel olarak engellilere 

yer veren küresel bir kalkınma planı olan 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi57 kabul edilmiştir. 

Engellilik ve engelli bireyler ayrıca Sendai Afet 

Risk Azaltma Çerçevesi58 ve kalkınma finansmanı 

konulu Addis Ababa Eylem Gündemi59 gibi diğer 

küresel kalkınma çerçevelerine de dâhil edilmiştir.60 

2016 yılında düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’nde 

hem yapılan görüşmelerde hem de Zirvenin 

sonuç bildirgesinde61 engellilerin insani yardımlar 

kapsamına dâhil edilmesinin gerekliliğine ve 

önemine vurgu yapılmıştır. Aynı yıl BM Konut ve 

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı’nda 

56 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development , The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, s.17.
57 “The 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations 
Documents, Goal 4 (4.5, 4.7-4.a), Goal 8 (8.5), Goal 10 (10.2), Goal 11 
(11.2, 11.7), Goal 17 (17.18), Erişim: 21.11.2019,  
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E  
58 “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)”, The 
UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), p.7, 19(d),(g), 32, 36(a)
(iii), Erişim: 21.11.2019,  
https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 
59 “Addis Ababa Action Agenda”, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, p.12, 16, 78, 114, 126, Erişim: 21.11.2019  
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_
Outcome.pdf 
60 United Nations Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations and Disability 70 years!.
61 “Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian 
Action”, Humanitarian Disability Charter, Erişim:21.11.2019,  
http://humanitariandisabilitycharter.org/wp-content/themes/
humanitarian-disability-charter.org/pdf/charter-on-inclusion-of-
persons-with-disabilities-in-humanitarian-action.pdf

(Habitat III) kabul edilen Yeni Kentsel Gündem62 

ile engelli bireylerin erişimine açık ve onları içeren 

kentleşme yeni bir ivme kazanmıştır.63 

Günümüze dek engellilere yönelik atılmış olan 

tüm bu adımlara rağmen çok sayıda engelli birey 

için damgalanma, ayrımcılık ve dışlanma günlük 

hayatın bir gerçeği olmaya devam etmektedir.64 

Engellilik mevzuatı ile ilgili karşılaştırmalı 

çalışmalar, yalnızca 45 ülkenin ayrımcılık karşıtı 

ve diğer engelliliğe özgü yasalara sahip olduğunu 

göstermektedir.65 Dünya genelinde engelli olmayan 

insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık 

durumuna, daha düşük düzeyde eğitim başarısına ve 

iktisadi katılıma, daha yüksek yoksulluk oranlarına 

sahiptir. Bu durum kısmen engelli bireylerin sağlık, 

eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi 

temel hizmetlere erişimde engellerle karşılaşıyor 

olmaları nedeniyledir. Bu sorunların olumsuz etkisi 

ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dezavantajlı 

toplumlarda daha fazla görülmektedir.66 Tüm 

bunlar engelliliğe dayalı ayrımcılığın önlenmesi, 

ortadan kaldırılması ve engelli bireylerin haklarının 

geliştirilmesinin önemini korumaya devam 

ettiğini ve bu alanda çalışmalara devam edilmesi 

gerektiğini göstermektedir.

62 “New Urban Agenda”, United Nations Documents, Erişim:21.11.2019, 
https://undocs.org/en/A/RES/71/256 
63 United Nations Department of Economic and Social Affairs-Division 
for Social Policy and Development , The United Nations and Disability: 
70 Years of The Work Towards A More Inclusive World, s.22-23.
64 Birleşmiş Milletler, United Nations High-level Meeting on Disability 
and Development Press Release, Erişim:22.11.2019,  
https://www.un.org/en/ga/68/meetings/disability/pdf/pressrelease.pdf
65 Birleşmiş Milletler, “Factsheet on Persons with Disabilities”, 
Erişim:22.11.2019,  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/
factsheet-on-persons-with-disabilities.html
66 World Health Organization, The World Bank, World Report on 
Disability, Malta, 2011, s.xi, Erişim:22.11.2019, 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf
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3.	MAKUL	UYUMLAŞTIRMA67

Ayrımcılık yasağı sadece negatif anlamda 

ayrımcılığın değil aynı zamanda eşitliğin 

önündeki engellerin de giderilmesini içermektedir. 

Birçok insan ayrımcılık kapsamında korunan din, 

engellilik, ırk, cinsiyet gibi karakteristik özellikleri 

nedeniyle topluma eşit bir şekilde katılımda ve 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasında engellerle 

karşılaşmaktadır. Bu engellerin ve dolayısıyla 

ayrımcılığın önlenmesi, azaltılması ya da tamamen 

giderilmesi ile eşitliğin ve topluma tam katılımın 

gerçek anlamda sağlanması, tüm insanlara aynı 

şekilde davranmak yerine farklı insanlara farklı 

muamelede bulunmayı ve alternatif düzenlemeler 

yapmayı gerektirmektedir. Bu durum eşitlik ilkesi 

ve ayrımcılık yasağının bir uzantısı olarak makul 

uyumlaştırma yükümlülüğünü doğurmaktadır.  

Bu bölümde ilk olarak makul uyumlaştırma 

kavramı, daha sonra kavramın ortaya çıktığı ABD 

ve Kanada’daki düzenleme ve uygulamalar ve 

son olarak uluslararası düzenlemeler kapsamında 

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin makul 

uyumlaştırmaya ilişkin düzenlemeleri ile kavramın 

uluslararası hukukta yer edinmesini sağlayan 

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşme ele alınacaktır.

3.1. Tanım ve Kavramsal Çerçeve
Makul uyumlaştırma (reasonable accommodation), 

işveren veya herhangi bir kişi ya da kuruluş 

tarafından, bir hükmün, ölçütün veya uygulamanın 

beraberinde getirdiği dezavantajları ortadan 

kaldırmak amacıyla uygun önlemlerin alınması; 

barınma, istihdam, eğitim, kamu hizmetleri 

67 “Reasonable accommodation” kavramı ulusal mevzuatta “makul 
düzenleme”, literatürde ise “makul uyumlaştırma” olarak tercüme 
edilerek kullanılmaktadır. Çalışmada kavramın anlamının en iyi 
şekilde ifade edilebilmesi amacıyla “makul uyumlaştırma” tercümesi 
tercih edilmiştir.

Ayrımcılık yasağı sadece negatif 
anlamda ayrımcılığın değil aynı 

zamanda eşitliğin önündeki 
engellerin de giderilmesini 

içermektedir. Birçok insan ayrımcılık 
kapsamında korunan din, engellilik, 

ırk, cinsiyet gibi karakteristik 
özellikleri nedeniyle topluma eşit 

bir şekilde katılımda ve temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 

engellerle karşılaşmaktadır. 
Bu engellerin ve dolayısıyla 

ayrımcılığın önlenmesi, azaltılması 
ya da tamamen giderilmesi ile 

eşitliğin ve topluma tam katılımın 
gerçek anlamda sağlanması, 

tüm insanlara aynı şekilde 
davranmak yerine farklı insanlara 

farklı muamelede bulunmayı ve 
alternatif düzenlemeler yapmayı 
gerektirmektedir. Bu durum eşitlik 

ilkesi ve ayrımcılık yasağının bir 
uzantısı olarak makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünü doğurmaktadır. 
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vb. alanlara eşit katılımın ve imkânlardan eşit 

derecede yararlanmanın önündeki ayrımcı 

nitelikteki engelleri ortadan kaldıran değişiklik ve 

ayarlamaların yapılmasıdır.68

Kavramda yer alan “uyumlaştırma” terimi 

yerine çeşitli ülke mevzuatlarında “ayarlama 

(adjustment)”, “adım (step)”, “önlem (measure)” gibi 

farklı ifadeler kullanılmakla birlikte tüm bu 

ifadeler özleri itibarıyla aynı anlamı taşımaktadır: 

“Normal prosedürlerin, süreçlerin ya da altyapının 

uyarlanması.” Uyumlaştırma ile erişim, katılım ya 

da gelişim olanağının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ne tür bir uyumlaştırmanın bu amaca ulaşacağı ve 

dolayısıyla ne tür bir uyumlaştırmanın gerekli olduğu 

konularındaki değerlendirme, bireyin durumunu ve 

uyumlaştırma yapılacak söz konusu alanı dikkate 

alan bireysel bir analizi içermektedir. Bu nedenle 

mevzuatın uygun ve gerekli uyumlaştırmaların kesin 

bir listesini sunması mümkün değildir. Ancak mevzuat, 

uygun uyumlaştırma türlerinin açıklayıcı bir listesi ile 

birlikte genel bir tanım sağlayabilir.69 Bu doğrultuda 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 

(OHCHR) tarafından Engellilerin Haklarına İlişkin 

Sözleşmenin “Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik” 

başlıklı 5. maddesinin uygulanmasına rehberlik 

sağlamak amacıyla hazırlanmış olan çalışmada 

verilen örnekler ele alınabilir:70

68 Gül İ.I., Karan U., Ayrımcılık Yasağı Kavram, Hukuk, İzleme ve 
Belgeleme, 1.Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, 
s.19, Erişim:02.12.2019,  
https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/24/
Ayrimcilik_Yasagi_Kavram_Hukuk_Izleme_ve_Belgeleme.pdf ; 
Saskatchewan Human Rights Commission, Bona Fide Occupational 
Requirement, Erişim:02.12.2019,  
https://saskatchewanhumanrights.ca/pub/documents/policies_
guidelines/Bona-Fide-Occupational-Requirement.pdf
69 Waddington, L., Lawson, A., Disability and non-discrimination law in 
the European Union, European Commission, s.25, Erişim:02.12.2019, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cf7bc8c8-
2c84-46ff-83b5-202a6fb805a1
70 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Equality and non-discrimination under article 5 of the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, Aralık 2016, s.8, Erişim:10.12.2019, 
https://undocs.org/A/HRC/34/26

• mevcut tesislerin ve bilginin belirli bir 

durumdaki ilgili kişi için erişilebilir hale 

getirilmesi,

• araç gereçlerin uyarlanması veya satın 

alınması,

• faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi,

• işin yeniden zamanlanması/programlanması,

• öğrenim materyallerinin ihtiyaca göre 

düzenlenmesi,

• öğretim programlarının kişinin yeteneklerine 

uyarlanması,

Kavramda yer alan 
“uyumlaştırma” terimi yerine 

çeşitli ülke mevzuatlarında 
“ayarlama (adjustment)”, 

“adım (step)”, “önlem 
(measure)” gibi farklı ifadeler 
kullanılmakla birlikte tüm bu 

ifadeler özleri itibarıyla aynı 
anlamı taşımaktadır: “Normal 

prosedürlerin, süreçlerin ya 
da altyapının uyarlanması.” 

Uyumlaştırma ile erişim, katılım 
ya da gelişim olanağının 

sağlanması amaçlanmaktadır. 
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• tıbbi prosedürlerin ayarlanması,

• özel iletişim yöntemlerinin kullanılması,

• kamuya açık olmayan tesislere destek 

personelinin girişine izin verilmesi.     

Uyumlaştırma teriminin tersine “makul” teriminin 
anlamı çok daha karmaşık ve anlaşılması güçtür. 

“Makul” terimi, ilk olarak uyumlaştırma yapmakla 
yükümlü olan kişi ya da kuruluşun aşırı maliyet, 
zorluk ya da sorunlara neden olmayan bir 
eylemde bulunmakla yükümlü olduğu anlamına 
gelmektedir ve dolayısıyla bu kapsam dışındaki 
hiçbir şey makul sayılmayacaktır. Bununla birlikte, 
ulusal mevzuatların analizleri ve ABD’de terimin 
anlamı üzerine yapılan hukuki tartışmalar, “makul” 
teriminin alternatif ya da ek olarak uyumlaştırmanın 
niteliği ile ilgili olabileceğini ve uyumlaştırmanın 

“etkili” olması gerektiği anlamına geldiğini ortaya 
çıkarmıştır. Dolayısıyla terimin uyumlaştırma 
yapma gerekliliğini niteleyebileceği iki yol 
bulunmaktadır. İlkinde, uyumlaştırma yapması 
gereken kişi ya da kuruluşa yüklenen uyumlaştırma 
yapma gerekliliğini nitelemektedir, ikincisinde ise 
uyumlaştırmanın kendisi ile ilgili bir nitelemedir.71 

Makul uyumlaştırma maddi eşitlik72 arayışı ile 
ilgilidir ve temel bir gözleme dayanmaktadır: 
Bazı bireyler engellilik, cinsiyet, yaş, ırk, kültür 
veya dil gibi yapısal bir karakteristik özellik 
nedeniyle topluma eşit temelde tam katılımda 
engellerle karşılaşmaktadır. Toplum esasen bu 
özelliklere ya da farklılıklara sahip olmayan 
insanların ihtiyaçları temelinde örgütlendiği 
için bu bireyler hizmetlere, istihdama veya diğer 

71 Waddington, L., Lawson, A., Disability and non-discrimination law in 
the European Union, s.26.
72 Maddi eşitlik, bireyler arasındaki farkların gözetilerek yapılan 
muamelenin de farklı olması anlamına gelmektedir. (Tanay, G., 
Ayrımcılık Suçu, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2012, 
s.59, Erişim:17.12.2019,  
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRx
X5NbvVau-Aqm9JkRlUnDDJPtPRZJVAO55dR3_gDCer6fESizkVi4-

faaliyet alanlarına erişememektedir. Bu nedenle, bir 

bireyin karakteristik özellikleri ile fiziksel, sosyal 

ya da normatif çevre arasındaki etkileşim eninde 

sonunda bu bireyi ilkesel olarak herkese açık 

olması gereken bir istihdam olanağı veya hizmetin 

avantajlarından yoksun bırakmaktadır. Bu çevre 

için uyumlaştırma yapılması yani değiştirilmesi 

ya da ayarlanması ise o karakteristik özelliğe 

sahip insanların içinde bulundukları dezavantajlı 

durumdan kaçınmalarını mümkün kılabilmektedir. 

Bu doğrultuda, genellikle hijyenik nedenlerden 

dolayı hayvan bulundurmanın yasak olduğu mağaza 

ve restoranlara rehber köpeklerin girmesine ya 

da güvenlik gerekçesiyle kıyafet yönetmeliğinin 

uygulandığı laboratuvarlarda yüksek ısıya dayanıklı 

başörtüsüne izin verilmesi örnekleri düşünülebilir. 

Dolayısıyla belirli durumlarda eşitlik ve sosyal 

içerme73nin sağlanması, bireylerin spesifik 

özelliklerinin dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu bağlamda bazı ülkelerin mevzuatlarında, 

bu gibi durumlarda, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 

yasağının makul uyumlaştırma yapma yani belirli 

kategorilerdeki kişilerin istihdam ya da diğer 

faaliyetlere erişimini sağlayarak ayrımcılığa karşı 

korunmalarını garanti altına almak için gerekli 

tüm önlemleri alma yükümlülüğü getirdiği 

görülmektedir. Ancak bu yükümlülüğün bir sınırı 

bulunmaktadır: Uyumlaştırma, yükümlülüğü yerine 

getirmek zorunda olan tarafa, ki bu bir işveren, 

herhangi bir özel sektör aktörü ya da bir kamu 

kurumu olabilir, orantısız bir yük getiremez.74 

73 Sosyal içerme, bireylerin ve grupların topluma katıldıkları koşulları 
iyileştirme ve kimlikleri temelinde dezavantajlı olanların topluma 
katılmaları için yeteneklerini, fırsatlarını ve onurlarını geliştirme/
iyileştirme sürecidir. [The World Bank (Dünya Bankası), “Social 
Inclusion”, Erişim:17.12.2019,  
https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion]
74 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, European Commission, Kasım 2014, s.8, Erişim:04.12.2019, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7715f13-
cd38-428e-873b-e21b8c6ecb71
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Sonuç olarak, makul uyumlaştırma kavramının 

anlaşılabilmesi için neyin bir uyumlaştırma 

olduğunun, uyumlaştırmanın ne zaman makul olarak 

kabul edilip edilemeyeceğinin ve uyumlaştırma 

yükümlülüğünün ne zaman orantısız bir yüke 

neden olacağı için doğmayacağının anlaşılması 

gerekmektedir.75

Günümüzde din, engellilik, ulusal köken, hamilelik 

ve cinsiyet gibi birçok temelde uygulanan makul 

uyumlaştırma yükümlülüğü iki şekilde ortaya 

çıkabilmektedir: Reaktif ve proaktif. Reaktif makul 

uyumlaştırma yükümlülüğü söz konusu olduğunda 

kişiye özgü bir durumun ortaya çıkması ile o 

kişiye uygun tedbirler alınmaktadır. Örneğin eski 

bir dönemde inşa edilmiş ve daha önce ortopedik 

engeli bulunan bir öğrencinin öğrenim görmediği 

bir okula, ortopedik engelli bir öğrencinin 

gelmesi durumunda reaktif makul uyumlaştırma 

yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır. Bu tarz bir 

uyumlaştırma kişiye özgü olsa da uyumlaştırma 

sonrasında benzer engelliliğe sahip başka kişiler 

için de sonuç doğurabilmekte ve bu yönüyle aynı 

zamanda proaktif bir özellik barındırmaktadır. 

Ancak böyle bir etki oluşturmasına rağmen 

yükümlülük büyük ölçüde tek bir kişiye ya da 

kuruma yöneliktir. 

Proaktif makul uyumlaştırma, başka bir ifade ile 

ileriye dönük makul uyumlaştırma yükümlülüğü 

söz konusu olduğunda ise uyumlaştırma kişiye 

özgü olarak belirlenmemekte, belirli özelliğe 

sahip kişilere başka bir deyişle bir gruba yönelik 

75 Waddington, L., “Reasonable Accommodation Time to Extend the 
Duty to Accommodate Beyond Disability?”, Nederlands Tijdschrift voor 
de Mensenrechten, C:36, S:2, 2011, s.188, Erişim:05.12.2019,  
https://njcm.nl/wp-content/uploads/ntm/REASONABLE-ACCOMMODATION-
Time-to-Extend-the-Duty-to-Accommodate-Beyond-Disabilitypdf.pdf

olarak gerçekleşmektedir. Bir kamu hizmetinin 

sunumunda o hizmete işitme engelli kişilerin 

de erişmesi gerektiği düşünülerek işaret dilini 

bilen kişilerin istihdam edilmesi proaktif 

makul uyumlaştırma yükümlülüğüne örnek  

verilebilir.76  

Son olarak, makul uyumlaştırma yapılmaması 

uluslararası insan hakları hukuku kapsamında 

ayrımcılık türlerinden biri olarak tanınmaktadır.77 

Makul uyumlaştırma yapmanın reddinin ayrımcılık 

oluşturması için ise belirli koşulların bir araya 

gelmesi gerekmektedir. Bu koşullar:

• “uyumlaştırmayı sağlama yükümlülüğü 

altında olan tarafın, buna ihtiyacı olan 

kişinin durumu hakkında bilgilendirilmiş  

olması,

• uyumlaştırmanın makul, başka bir deyişle 

yürütülecek faaliyetle ilişkili olması 

ve uyumlaştırma yükümlülüğü altında 

olan taraf bakımından aşırı bir yük  

getirmemesi,

• uyumlaştırmanın üçüncü kişiler açısından 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesini önemli 

ölçüde güçleştirmemesi ve

• uyumlaştırmanın makul olması için 

uyumlaştırmanın imkânsız olmamasıdır.”78

76 Karan, U., Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku 
Işığında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, 1.Baskı, On İki Levha Yayınları, 
İstanbul, 2017, s.251.
77 Karan, U., Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Anayasa Hukuku 
Işığında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, s.249.
78 Gül, İ.I., Karan, U., Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi, 1.Baskı, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s.12, Erişim:05.12.2019,  
https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/02/24/
Ayrimcilik_Yasagi_Egitim_Rehberi.pdf
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3.2. Kavramın Ortaya Çıkışı: ABD ve 
Kanada
Günümüzde çeşitli hukuk sistemlerinde yasal 

bir kavram olarak yer alan makul uyumlaştırma, 

kaynağını ABD ve Kanada yasalarından almaktadır 

ve her iki ülkede de ilk olarak dini inançlar 

konusunda uygulanmıştır.79

3.2.1. ABD
Makul uyumlaştırma kavramı ABD’de başlangıçta 

din ve engellilik temelli ayrımcılıkla ilgili olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu iki alandaki gelişim süreçleri 

farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmiş olmakla 

birlikte oldukça benzerdir. İlk olarak dine veya 

engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağı ilkesini duyuran 

genel bir yasal bildiri yayımlanmıştır. Daha sonra 

bir idari makam sırayla din ve engellilik için 

ayrımcılık yasağının anlamını değerlendirmiş ve 

bu bağlamlarda ayrımcılık yasağının “uyumlaştırma 

yapma” anlamına geldiğine karar vermiştir. Son 

olarak, bu idari yorumlamalar mevzuata dâhil 

edilmiştir.80 

Hukuki bir kavram olarak ilk kez ABD’de ortaya çıkan 

makul uyumlaştırma, 1964 tarihli Medeni Haklar 

Yasasını değiştiren 1972 tarihli ABD Eşit İstihdam 

Fırsatı Yasası81 ile yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta, 

işverenin dini uygulamalarla ilgili özel ihtiyaçları 

karşılamak için hayata geçirmek zorunda olduğu 

spesifik çözümler tanımlanmıştır. 1973 yılında 

ABD Rehabilitasyon Yasası ile makul uyumlaştırma 

engellileri de kapsamaya başlamıştır. 1990 tarihli 

79 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, s.12.
80 Willborn, S.L., “Reasonable Accommodation in the United States”, 
Reasonable Accommodation in the Modern Workplace içinde, R. Blanpain 
ve F. Hendrickx ed., Kluwer Law International B.V., The Netherlands, 
2016, s.9.
81 “Equal Employment Opportunity Act of 1972”, U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission, Erişim:11.12.2019,  
https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eeo_1972.html

Engelli Amerikalılar Yasası82 ise işverenlerin iş 

yerinde engelliler tarafından karşılaşılan çevresel 

ve sosyal engelleri ortadan kaldıran belirli 

ayarlamaları hayata geçirmelerini gerektiren bir 

hüküm getirmiştir. Bu hüküm, geniş kapsamlı bir 

82 “The Americans with Disabilities Act of 1990”, U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission, Erişim:11.12.2019,  
https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/ada.html 

Hukuki bir kavram olarak 
ilk kez ABD’de ortaya çıkan 
makul uyumlaştırma, 1964 

tarihli Medeni Haklar Yasasını 
değiştiren 1972 tarihli ABD 
Eşit İstihdam Fırsatı Yasası  

ile yürürlüğe girmiştir. 
Başlangıçta, işverenin dini 

uygulamalarla ilgili özel 
ihtiyaçları karşılamak için 
hayata geçirmek zorunda 

olduğu spesifik çözümler 
tanımlanmıştır. 1973 yılında 

ABD Rehabilitasyon Yasası ile 
makul uyumlaştırma engellileri 

de kapsamaya başlamıştır. 
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engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağı içermekte ve 

makul uyumlaştırma yapmanın reddini ayrımcı bir 

davranış olarak nitelendirmektedir.83

Engelli Amerikalılar Yasası kapsamında engelli 

kavramı, bir veya daha fazla temel yaşam faaliyetini 

büyük ölçüde sınırlayıcı fiziksel veya zihinsel bir 

bozukluğu olan veya şu anda bulunmasa dâhi 

geçmişte böyle bir bozukluğu bulunan ya da böyle 

bir bozukluğa sahip olmamakla birlikte sahip 

olduğu kabul edilen bireyleri84 içermektedir.85 

Nitelikli engelli çalışan ya da iş başvurusunda 

bulunan aday ise makul uyumlaştırma sağlansa 

da sağlanmasa da söz konusu işin temel işlevlerini 

yerine getirebilen kişi olarak tanımlanmaktadır.86

İşverenin, işin yürütülmesinde aşırı bir yüke neden 

olmaması kaydıyla nitelikli çalışan ya da adayın 

bilinen engeli için makul uyumlaştırma yapması 

gerekmektedir.87 Bu bağlamda aşırı yük; işin ölçeği, 

mali kaynakları, niteliği ve yapısı gibi faktörler 

ışığında değerlendirildiğinde önemli derecede 

masraf gerektiren veya zorluk içeren bir eylem 

olarak tanımlanmaktadır.88 

83 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, Cogitatio 
Social Inclusion Journal, C:6, S:1, 2018, s.40-41, Erişim:11.12.2019, 
https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/
view/1204/1204
84 Fiziksel veya zihinsel bir bozukluğu olan ya da olduğu düşünülen 
bireylerin bu bozukluk nedeniyle Yasanın 126. bölümünde 
yasaklanmış bir eyleme maruz kaldıklarını kanıtlamaları hâlinde bu 
kapsamda yer aldıkları kabul edilmektedir.

İlgili bozukluğun temel bir yaşam faaliyetini sınırlaması veya 
sınırladığının düşünülüyor olması gerekmemektedir. Bununla 
birlikte, ilgili fiziksel veya zihinsel bozukluk, geçici ve minör (hafif) 
olmamalıdır. (“Engelli Amerikalılar Yasası”, United States Department 
of Justice Civil Rights Division, Sec. 12102 (3), Erişim:28.04.2020, 
https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm#12114a )
85 “Engelli Amerikalılar Yasası”, United States Department of Justice 
Civil Rights Division, Sec. 12102 (1), Erişim:01.02.2020,  
https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm#12114a
86 Engelli Amerikalılar Yasası, Sec. 12111 (8).
87 Engelli Amerikalılar Yasası, Sec. 12112 (b)(5)(A). 
88 Engelli Amerikalılar Yasası, Sec. 12111 (10).

Yasada makul uyumlaştırmanın aşağıdaki örnekleri 

içerebileceği ancak bunlarla sınırlı olmadığı 

belirtilmiştir:

• çalışanlar tarafından kullanılan mevcut 

tesislerin engelliler için kolaylıkla erişilebilir 

ve kullanılabilir hale getirilmesi,

• işin yeniden yapılandırılması, çalışma 

takviminin değiştirilmesi, farklı bir boş 

pozisyonda görevlendirme,

• uygun nitelikte donanım ve cihazların 

tedariki, sınavların, eğitim materyallerinin ve 

politikaların uyarlanması ve uygun nitelikteki 

okuyucu ya da tercümanların sağlanması.89

Uyumlaştırmalar çalışanın veya adayın ihtiyaçlarına 

göre çeşitlilik göstermektedir. Aynı engele sahip 

olsalar dahi tüm engelliler farklı uyumlaştırmalara 

ihtiyaç duymaktadır. Örneğin:

• İşitme engelli bir aday mülakat sırasında 

işaret dili tercümanına ihtiyaç duyabilir.

• Diyabetli bir çalışanın bir iş günü boyunca 

yemek yemek ve kan şekeri ve insülin 

seviyesini takip etmek için düzenli olarak 

mola vermesi gerekebilir.

• Görme engelli bir çalışan ilan panosunda 

yayımlanan bilgileri okuyabilmek için 

yardıma ihtiyaç duyabilir.

• Kanser hastası bir çalışanın radyasyon 

veya kemoterapi tedavileri için izin alması 

gerekebilir90.

89 Engelli Amerikalılar Yasası, Sec. 12111 (9).
90 U.S. Equal Employment Opportunity Commission, “Facts About the 
Americans with Disabilities Act”, Erişim: 01.02.2020,  
https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-ada.cfm
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Makul uyumlaştırma ilk kez ABD’de ortaya 

çıkmış olsa da ABD makul uyumlaştırmayı din 

ve engellilik alanlarının ötesinde uygulama 

konusunda isteksizdir. Dolayısıyla ABD örneği, 

makul uyumlaştırmanın etkili olabileceği alanlar 

açısından bir standardın hâlâ söz konusu olmadığını  

göstermektedir.

Din ile engellilik temelinde makul uyumlaştırma 

yapma yükümlülüğü karşılaştırıldığında ise bu 

yükümlüğünün dine kıyasla engellilik temelinde 

hem daha güçlü hem de daha etkili olduğu 

görülmektedir.91 Günümüzde de ABD’deki 

makul uyumlaştırma davalarının büyük bir 

çoğunluğu engelli bireylerin taleplerinden  

oluşmaktadır.92 

3.2.2. Kanada
Makul uyumlaştırma kavramı Kanada’da ilk 

kez 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bir Anglo-

Sakson hukuk sistemi ilkesi olan makul 

uyumlaştırma, ilk olarak ihtisas mahkemeleri 

tarafından Kanada İnsan Hakları Yasası 

yorumlanırken geliştirilmiş, daha sonra genel 

mahkemeler tarafından uygulanmış ve nihayet 

ilk kez 1985 yılında Yüksek Mahkeme tarafından  

onaylanmıştır.93              

Kanada’da makul uyumlaştırma ayrımcılık 

karşıtı hukukun merkezinde yer almaktadır.94 

Eşitlik ve ayrımcılık yasağının temel anayasal 

91 Hendrickx, F., “Introduction”, Reasonable Accommodation in the 
Modern Workplace içinde, R. Blanpain ve F. Hendrickx ed., Kluwer Law 
International B.V., The Netherlands, 2016, s.3.
92 Willborn, S.L., “Reasonable Accommodation in the United States”, s.19.
93 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, s.14.
94 Hendrickx, F., “Introduction”, s.3.

güvencesi olan Haklar ve Özgürlükler  

Şartının  15. maddesi95 farklılıkları uyumlaştırma 

yükümlülüğünü içermektedir. Kanada Yüksek 

Mahkemesinin bu maddeyi yorumladığı ve 

uyguladığı davalar ele alındığında maddi eşitliğin 

farklılıkları uyumlaştırma yükümlülüğünü 

gerektirdiği yani Haklar ve Özgürlükler Şartının 15. 

maddesi kapsamında farklı insan ve gruplara farklı 

muamelenin bazen gerekli olduğu görülmektedir.

Haklar ve Özgürlükler Şartına ek olarak federal 

İnsan Hakları Kanunu ve çeşitli bölgesel 

kanunlardan oluşan ayrı bir insan hakları mevzuatı, 

uyumlaştırmanın gerekli olduğu çerçeveyi 

belirlemektedir. Bu kanunlar genellikle hem özel 

kesim hem de kamu kesimi için geçerlidir. 15. 

95 “Her birey yasa önünde eşittir ve özellikle ırk, ulusal ya da etnik 
köken, renk, din, cinsiyet, yaş veya zihinsel ya da fiziksel engellilik 
temellerinde olmak üzere ayrım gözetilmeksizin yasanın eşit 
koruması ve yasadan eşit yararlanma hakkına sahiptir.

1.fıkra, ırk, ulusal ya da etnik köken, renk, din, cinsiyet, yaş veya 
zihinsel ya da fiziksel engellilik nedeniyle dezavantajlı olanlar 
da dâhil dezavantajlı bireylerin veya grupların koşullarının 
iyileştirilmesini amaçlayan herhangi bir yasa, program ya da faaliyete 
engel teşkil etmez.” (Government of Canada, “Guide to the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms”, Haziran 2019, Erişim:28.04.2020, 
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-
protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html#a2f )

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.12.2020,  
https://pixabay.com/photos/handicap-parking-sign-painted-2328893/                         
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maddede olduğu gibi mahkemeler, bu insan hakları 

kanunlarının amacının maddi eşitliğe ulaşmak 

olduğunu ve birçok farklı alanda ve çok sayıda 

korunan temel için geçerli olan bir uyumlaştırma 

yükümlülüğü oluşturduklarını kabul etmiştir. Bu 

kanunlar kapsamında makul uyumlaştırma kavramı 

ilk kez din temelli ayrımcılık bağlamında tanınmış 

ve uygulanmıştır. Daha sonra ise mahkemeler; 

engellilik, hamilelik, ulusal köken, aile durumu96 

ve cinsiyet ile ilişkili olarak uyumlaştırma 

yükümlülüğünü tanımıştır.97 Tüm bu temellerde 

makul uyumlaştırma ilkesinin uygulanabileceği 

alanlar da oldukça geniş olup istihdam, mal ve 

hizmet tedariki, eğitim ve sağlık gibi alanları 

kapsamaktadır.98

Kanada’da en sık başvurulan uyumlaştırma talebi 

gerekçesi engelliliktir ve engellilik temelinde 

uyumlaştırma yükümlülüğü Kanada yargısının 

tüm yetki alanlarında yer almaktadır. Ayrıca 

Kanada insan hakları hukukunda engellilik 

kavramının kapsamı da oldukça geniştir; 

yaralanmadan, hastalık ve bağımlılıklara kadar 

uzanmakta ve bazı geçici sağlık sorunlarını  

içermektedir.99 

96 Aile durumu, “ebeveyn-çocuk ilişkisi içerisinde olma”yı ifade 
etmektedir. Aynı zamanda kan veya evlat edinme bağlarına 
dayanmayan ancak bakım, sorumluluk ve bağlılığa dayanan ebeveyn-
çocuk ilişkisi türünde bir ilişki anlamına gelebilmektedir. Evlat edinme, 
koruyucu ailelik ve üvey ebeveynlik de dâhil çocuklarına bakan 
ebeveynler, yaşlı ebeveynlerine ya da engelli akrabalarına bakan 
insanlar ve eş cinsel, biseksüel ya da transseksüel kişiler tarafından 
yönetilen aileler örnek olarak verilebilir. (Ontario Human Rights 
Commission, “Human Rights and Family Status”, Erişim:13.12.2019, 
http://www.ohrc.on.ca/en/human-rights-and-family-status-brochure)
97 Waddington L., “Reasonable Accommodation Time to Extend the 
Duty to Accommodate Beyond Disability?”, s.188-189.
98 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, s.15.
99 Banks, K., “Reasonable Accommodation as Equal Opportunity 
in Canadian Employment Law”, Reasonable Accommodation in the 
Modern Workplace içinde, R. Blanpain ve F. Hendrickx ed., Kluwer Law 
International B.V., The Netherlands, 2016, s.39.

Makul uyumlaştırma, yükümlülük sahibi için 

aşırı yüke neden olmamak kaydıyla her bir kişi, 

durum ve koşul özel olarak dikkate alınarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Kanada 

İnsan Hakları Komisyonu tarafından bir iş 

yerinde engelli çalışanlar için yapılabilecek 

uyumlaştırmalar için verilen örnekler aşağıdaki  

gibidir:

Kanada’da en sık başvurulan 
uyumlaştırma talebi 

gerekçesi engelliliktir 
ve engellilik temelinde 

uyumlaştırma yükümlülüğü 
Kanada yargısının tüm 

yetki alanlarında yer 
almaktadır. Ayrıca Kanada 

insan hakları hukukunda 
engellilik kavramının 

kapsamı da oldukça geniştir; 
yaralanmadan, hastalık 

ve bağımlılıklara kadar 
uzanmakta ve bazı geçici 

sağlık sorunlarını içermektedir.
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• çalışma ortamına tekerlekli sandalye 

ile erişim için gerekli alanlar, engel 

türüne özel bilgisayar yazılımları ve 

donanımları, sırt ve kol destekli sandalyeler 

gibi fiziksel ve ergonomik koşulların  

sağlanması,

• çalışanın engelinin işin belirli kısımlarını 

yerine getirmesine engel olduğu durumlarda, 

çalışana yerine getirebileceği görevler 

verilmesi, yerine getiremediklerinin 

başka çalışanlara devredilmesi ya 

da çalışanın bu görevlerden muaf 

tutulması gibi iş kapsamında değişiklikler  

yapılması,

• matbaada görevli hamile bir çalışanın 

mürekkep ve tonere karşı hassasiyeti 

nedeniyle bebek doğana kadar müşteri 

hizmetleri biriminde çalıştırılması gibi geçici 

görevlendirmeler yapılması.100

Son olarak Kanada örneği, makul uyumlaştırmanın 

nasıl ele alındığına da ışık tutmaktadır. Örneğin, 

istihdam alanında gerekli bir uyumlaştırmanın 

kapsamının, işverenin maddi durumuna ve işin 

boyutuna bağlı olacağı kabul edilmekte ve makul 

uyumlaştırma kapsamında verimli bir çalışma 

olmadan çalışana ödeme yapılmamaktadır. 

Uyumlaştırma ayrıca ailevi nedenlerle izin ve 

işçi tazminatı uygulamalarında ve erişilebilirliğe 

ilişkin yasal düzenlemelerde de görülebilmektedir. 

Dolayısıyla Kanada örneği, makul uyumlaştırma 

sağlamakla yükümlü taraflardan biri olan 

100 Canadian Human Rights Commission, Duty to Accommodate Frequently 
Asked Questions & Answers, Mayıs 2005, s.4-6, Erişim: 02.02.2020,  
https://www.chs.ca/sites/default/files/uploads/duty_to_
accommodate_frequently_questions.pdf

işverenlerin yükümlülükleri ve görevleri aracılığıyla, 

insan onuru için temel olan çok sayıda kişisel özellik 

ve tercihe yönelik makul uyumlaştırma yapılma 

ihtimalini ve bunun muhtemel etki/sonuçlarını 

göstermektedir.101 

3.3. Uluslararası Düzenlemeler

3.3.1. Avrupa Birliği

Makul uyumlaştırma kavramı Avrupa Birliği 

mevzuatına 27 Kasım 2000 tarihli ve 2000/78/

EC sayılı Direktif ile dâhil edilmiştir. İstihdam ve 

meslekte eşit muamele için genel bir çerçeve 

oluşturan Direktifin 5. maddesi, işverenlere 

engelli çalışanlarına makul uyumlaştırma sağlama 

yükümlülüğü getirmiştir.102 

2000 yılında Avrupa’da ayrımcılık yasağı hukuku 

alanında nispeten yeni ve keşfedilmemiş bir 

kavram olan makul uyumlaştırma daha önceden 

sadece Birleşik Krallık, İrlanda ve İsveç’te, istihdam 

sektöründeki engelli bireyler ile ilgili olarak 

uygulanmıştır.103 Kavramın 2000 yılına kadar yasal 

olarak uygulanabilir bir tanımı bulunmamaktadır 

ve 2000/78/EC sayılı Çerçeve İstihdam Direktifi, 

işverenlerin engelli insanlar için makul 

uyumlaştırma yapma yükümlülüğünü tesis etmeye 

yönelik ilk girişimdir.104

101 Hendrickx, F., “Introduction”, s.3.
102 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.41.
103 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, s.36.
104 Mallender, J., Liger, Q., Tierney, R., Beresford, D., Eager, J., 
Speckesser, S., Nafilyan, V., Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments, 
European Parliament Directorate General For Internal Policies, Ocak 
2015, s.34, Erişim:16.12.2019,  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536295/
IPOL_STU(2015)536295_EN.pdf
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Direktifin engelli insanlar ile ilişkili olarak eşit 

muamele ilkesine uyumu garanti altına almak için 

makul uyumlaştırma sağlanması gerektiğini ifade 

eden “Engelli Bireyler İçin Makul Uyumlaştırma” 

başlıklı 5. maddesi makul uyumlaştırmayı şu şekilde 

tanımlamaktadır:

“Makul uyumlaştırmanın sağlanması, işverenlerin 

belirli bir durumda ihtiyaç duyulduğunda, 

kendilerine orantısız bir yük yüklemediği 

sürece, engelli bir kişinin istihdama erişimini, 

katılımını ya da işinde ilerlemesini ve eğitim 

almasını sağlamak için uygun önlemleri almaları 

anlamına gelmektedir. Bu yük, ilgili üye devletin 

engellilik politikası çerçevesinde mevcut 

önlemler ile yeterince telafi edildiğinde orantısız 

olmayacaktır.”105

Bu tanım, Direktifte üye devletleri çalışma 

ortamında engelli insanları destekleme ve motive 

etmeye yönelik ek hükümler kabul etmeye teşvik 

eden 7. madde tarafından desteklenmektedir. 7. 

maddenin önemli bir özelliği spesifik olarak 

engelli insanların durumundan bahsediyor 

olmasıdır. Bu ise Avrupa düzeyinde önemli bir 

emsal teşkil etmekte ve engellilerin iş yerine 

ayrım gözetilmeden başarılı bir şekilde entegre 

edilmesinin bir yolu olarak gerekli araçların 

ve hükümlerin geliştirilmesine olan bağlılığı  

güçlendirmektedir.106

105 “Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 Establishing 
A General Framework for Equal Treatment in Employment and 
Occupation”, Official Journal of European Union, Erişim:17.12.2019,  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
106 Mallender, J., vd., Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities…, s.34.

Yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte Direktifin 16, 

17, 20 ve 21. gerekçeleri de makul uyumlaştırmanın 

anlamını ve Direktife dâhil edilmesini  

desteklemektedir.107

2000/78/EC sayılı Direktif sonrasında 2003 

Avrupa Engelliler Yılı ilân edilmiş ve takiben 

“Engelliler İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa Eylem Planı 

(2003-2010)”108 hazırlanmıştır. Eylem Planının 

temel amaçlarından biri Direktifin tam olarak 

uygulanmasını denetlemektir. Denetimde ise makul 

uyumlaştırmanın uygulanmasına ve işverenler 

için muhtemel etkilerine/sonuçlarına özel olarak 

odaklanılmaktadır. Eylem Planı kapsamında 

avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve engelli 

insanlara engelliliğe dayalı ayrımcılığı ve ilgili 

mevzuatı öğreten bir yaz okulu ile sivil toplum 

107 16. gerekçe ayrımcılıkla mücadelede makul uyumlaştırmanın 
rolünü saptamakta ve böylece Direktifin temel amaçlarından birini 
belirlemektedir. Gerekçeye göre engelliliğe dayalı ayrımcılıkla 
mücadelede makul uyumlaştırmanın rolü, iş yerinde engellilerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önlemlerin alınmasını 
sağlamaktır. 

17. gerekçe işverenler için makul uyumlaştırmanın anlamını 
belirlemektedir. Gerekçede Direktifin engelli insanlar için makul 
uyumlaştırma sağlama yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, istihdam 
veya eğitim kapsamında ilgili işin temel işlevlerini yerine getirmek 
veya ilgili eğitimi almak için yetkin, yetenekli ve uygun olmayan 
bir bireyin işe alınmasını, terfi edilmesini veya istihdamının devam 
ettirilmesini gerektirmediği belirtilmektedir. 

20. gerekçe iş ortamının bireye uyarlanmasını sağlarken makul 
uyumlaştırma açısından uygun görülen önlem türlerini ana 
hatlarıyla açıklamaktadır. Gerekçede uygun önlem türleri yani iş 
yerini engelliliğe uyarlamak için etkili ve pratik önlemler, tesislerin, 
donanımların, çalışma saatlerinin, görev dağılımının uyarlanması 
veya eğitim ya da entegrasyon kaynaklarının sağlanması olarak 
örneklendirilmiştir. 

21. gerekçe ise 5. maddede belirtildiği şekliyle makul uyumlaştırma 
bakımından orantısız yük teriminin temel bir yorumlamasını 
sunmaktadır. Gerekçeye göre orantısız yük belirlenirken özellikle 
gerekli finansal ve diğer maliyetler, kuruluşun veya teşebbüsün ölçeği 
ile finansal kaynakları ve kamu finansmanı veya başka bir yardım 
alma olasılığı dikkate alınmalıdır. (“Council Directive 2000/78/
EC of 27 November 2000 Establishing A General Framework for 
Equal Treatment in Employment and Occupation”, Official Journal of 
European Union; Mallender, J., vd., Reasonable Accommodation and 
Sheltered Workshops for People with Disabilities…, s.35.)
108 “Equal Opportunities for People with Disabilities: A European 
Action Plan”, Commission of The European Communities, 
Erişim:18.12.2019,  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52003DC0650&from=EN
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kuruluşları ve ilgili uzmanlarla farkındalık yaratma 

konferansları gibi bir dizi bilinçlendirme faaliyeti 

gerçekleştirilmiştir. 

Kasım 2010’da Avrupa Komisyonu “Avrupa 

Engellilik Stratejisi 2010-2020: Engelsiz Avrupa 

İçin Yenilenmiş Bir Taahhüt”ü109 yayımlamıştır. 

Stratejide, istihdam başlığı altında makul 

uyumlaştırma ile ilgili iki temel amaç yer 

almaktadır: Ulusal çalışmalarla iş birliği ve onları 

desteklemek adına engelli insanlar için iş yerlerini 

daha erişilebilir hale getirmek ve işe yerleştirme, 

destek yapıları ve hizmet içi eğitim için servisler  

geliştirmek.110 

AB düzeyinde makul uyumlaştırmaya ilişkin yasal 

gerekliliklerin üç ana unsuru bulunmaktadır:

• “engelli insanlar için iş ortamında eşitliği 

sağlamak amacıyla o ortama gerekli ve 

uygun uyarlamaların yapılması,

• bu uyarlamaların engelli bireye özgü olması 

ve

• işverene orantısız bir yük yüklememesi.”111

Bu unsurlar hem işverenin hem de çalışanın bakış 

açılarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Çalışan açısından bu gereklilikler, çalışma ortamını 

gereğince uyarlamadan önce engelli bireyin 

özel ihtiyaçlarını anlamak için adım atılması 

gerektiğini ifade etmektedir. İşveren açısından ise 

“orantısız yük” kavramı, uyumlaştırma önlemlerinin 

“gerekli finansal ve diğer maliyetler, kuruluşun 

109 “European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment 
to a Barrier-Free Europe”, European Commission, Erişim:18.12.2019,  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3AEN%3APDF
110 Mallender, J., vd., Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities…, s.35.
111 Mallender, J., vd., Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities…, s.33-34.

veya teşebbüsün ölçeği ile finansal kaynakları 

ve kamu finansmanı veya başka bir yardım alma 

olasılığı” ışığında orantılı olması gerektiğini ifade 

etmektedir.112 

Makul uyumlaştırma yükümlülüğü AB düzeyinde az 

sayıda üye devlette istihdam dışındaki alanlarda 

da yer almıştır. Ancak hiçbir üye devlet, engellilik 

dışındaki bir gerekçeyle veya engelliler dışında bir 

grup için spesifik bir uyumlaştırma yükümlülüğü 

getirmemiştir. AB hukuku kapsamında da böyle 

bir yükümlülük bulunmamaktadır.113 Dolayısıyla 

ABD ve Kanada engellilik dışındaki temellerde 

112 Mallender, J., vd., Reasonable Accommodation and Sheltered 
Workshops for People with Disabilities…, s.34.
113 Waddington, L., “Reasonable Accommodation Time to Extend the 
Duty to Accommodate Beyond Disability?”, s.186.

AB düzeyinde makul 
uyumlaştırmaya ilişkin yasal 
gerekliliklerin üç ana unsuru 

bulunmaktadır; engelli insanlar 
için iş ortamında eşitliği 

sağlamak amacıyla o ortama 
gerekli ve uygun uyarlamaların 

yapılması, bu uyarlamaların 
engelli bireye özgü olması 

ve işverene orantısız bir yük 
yüklememesi.
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makul uyumlaştırma hakkını tanırken, AB şimdiye 

kadar sadece istihdam bağlamında engelli 

bireyler yararına bir uyumlaştırma yükümlülüğü 

getirmiştir.114

3.3.2. Avrupa Konseyi

Avrupa’da insan haklarının korunmasında asli rol 

oynayan Avrupa Konseyi, engelli hakları konusunda 

henüz bağlayıcı nitelikte bir belge kabul etmemiştir. 

Fakat engelli hakları; Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ), 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve çeşitli 

politika girişimleri aracılığıyla korunmaktadır.115 

Avrupa Konseyi standartlarında makul uyumlaştırma 

kavramı yerine “makul ayarlama” kavramı 

kullanılmaktadır. Gözden Geçirilmiş Avrupa 

Sosyal Şartının 15(2). maddesi116 tarafları “çalışma 

koşullarını engellilerin ihtiyaçlarına göre 

ayarlamaya” ve “teknik yardımları da içermek üzere, 

iletişim ve hareketliliğin önündeki engelleri aşmayı 

amaçlayan ve ulaşım, barınma, kültürel faaliyetler ve 

boş zaman aktivitelerine erişim sağlayan önlemler 

aracılığıyla sosyal bütünleşmeyi ve toplumsal 

hayata katılımı teşvik etmeye” davet etmektedir. 

Ayrıca içtihat hukukunda, Avrupa Sosyal Haklar 

Komitesinin117 bu hükme uyulmaması konusunda 

çok sayıda kararıyla birlikte devletlerin Gözden 

Geçirilmiş Şartın 15(2). maddesi kapsamında 

makul uyumlaştırma yapmaları gerektiği 

yinelenmiştir. Örneğin Komite 2003 tarihli Fransa 

114 Bribosia, E., Rorive, I., Reasonable Accommodation beyond Disability 
in Europe?, s.36.
115 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.44.
116 “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı”, Resmi Gazete, 15. madde, 
Erişim:20.12.2019,  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070409-1.htm 
117 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim 
organıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.  
https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/46-avrupa-sosyal-
haklar-komitesi/

Hakkındaki Kararlarında Fransa’dan özellikle 

makul uyumlaştırma kavramının mevzuatına nasıl 

dâhil edildiği hakkında daha fazla bilgi vermesini 

istemiştir.118 Bu, Komitenin makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünü engellilik alanındaki ayrımcılık 

yasağı mevzuatında kritik bir gereklilik olarak 

gördüğüne işaret etmektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

içtihatları da bazı davalarda Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin bazı hükümlerine etkin 

bir şekilde uyumlaştırma yükümlülüğü anlamı 

yükleyerek makul uyumlaştırma yükümlülüğünü 

güçlendirmiştir.119 Bununla birlikte ASŞ’nin 

aksine AİHS’de engelliliğe, engelli haklarına ve 

makul uyumlaştırmaya herhangi bir açık atıf yer 

almamaktadır. Ancak AİHS’nin 14. maddesi “cinsiyet, 

ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüş, ulusal 

veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, 

servet, doğum veya diğer statü gibi herhangi bir 

temelde” ayrımcılığı yasaklamaktadır120 ve AİHM ilk 

kez Glor v İsviçre (2009) davasında121 bu hükmün 

aynı zamanda engellilik temelinde ayrımcılık 

yasağını da kapsadığına karar vermiştir.122 AİHM, 

14. maddenin ayrımcılık temelleri listesinin geniş 

118 “Conclusions 2003 France: Article 15-2”, European Committee of 
Social Rights, p.4, Erişim:20.12.2019,  
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22tabview%22:[%22document%22], 
%22ESCDcIdentifier%22:[%222003/def/FRA/15/2/EN%22]}
119 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), The 
legal protection of persons with mental health problems under non-
discrimination law, Ekim 2011, s.13, Erişim: 23.12.2019, https://fra.
europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1797-FRA-2011-Legal-
protection-persons-mental-health-problems-report_EN.pdf
120 “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, European Court of Human 
Rights, 14. madde, Erişim:23.12.2019,  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf 
121 ECHR (AİHM), “Case of Glor v. Switzerland”, Başvuru No: 13444/04, 
Karar Tarihi: 30 Nisan 2009, p.80, Erişim:23.12.2019,  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG 
%22],%22appno%22:[%2213444/04%22],%22documentcollectionid2 
%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-92525%22]}
122 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.44.
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kapsamlı ve ayrıntılı olmadığını ve engelliliğe 

dayalı ayrımcılığın “diğer statü” temeli altında yer 

aldığını kabul etmiştir.

AİHS’nin engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklaması 

engelli insanların makul uyumlaştırma haklarının 

kabulüne dayanak teşkil etmektedir. AİHS’de açık bir 

şekilde makul uyumlaştırma hakkı tanınmamasına 

rağmen AİHM’nin Glor v İsviçre kararı bir tür 

makul uyumlaştırma yükümlülüğünün AİHS’nin 

14. maddesindeki ayrımcılık yasağı ilkesinde yer 

aldığının üstü kapalı bir kabulü olarak yorumlanabilir. 

AİHM Çam v Türkiye (2016) davasında123 daha 

belirgin bir yaklaşım benimsemiş ve kararında 

AİHS’nin 14. maddesi kapsamındaki engelliliğe 

dayalı ayrımcılığın makul uyumlaştırmanın reddini 

kapsadığını kabul etmiştir. Çam v Türkiye’den bir ay 

sonra Guberina v Hırvatistan (2016) davasında124 

ise Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin 2. 

maddesinde yer alan makul uyumlaştırma tanımına 

atıfta bulunarak dava ile ilişkili engelli bireyin özel 

ihtiyaçlarının dikkate alınmadığını ve davacının 

ihtiyaçları için uyumlaştırma sağlanmadığını 

belirtmiş ve kavramı daha da detaylandırmıştır.125 

Avrupa insan hakları sisteminde engelliler 

için eşitliği sağlamanın bir aracı olarak makul 

uyumlaştırmanın kabulünün uzun bir geçmişi 

bulunmakta ve bu kabulün ilk örnekleri Glor v 

123 AİHM, “Çam/Türkiye”, Başvuru No: 51500/08, Karar Tarihi: 23 Şubat 
2016, p.67, Erişim:24.12.2019,  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22: 
[%22TUR%22],%22appno%22:[%2251500/08%22],%22 
documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22: 
[%22001-164211%22]}   
124 ECHR (AİHM), “Case of Guberina v. Croatia”, Başvuru No: 23682/13, 
Karar Tarihi: 22 Mart 2016, p. 92,93, Erişim: 24.12.2019, https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-161530%22]}
125 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.45.

İsviçre (2009)’den daha önce, Botta v İtalya (1998)126 

ve Price v Birleşik Krallık (2001)127 gibi 1990’lı 

yılların sonları ve 2000’li yılların başlarındaki 

davalarda görülebilmektedir. Ancak AİHM sadece 

Glor v İsviçre’de ve daha belirgin bir şekilde Çam 

v Türkiye ve Guberina v Hırvatistan’da engelliliğe 

dayalı ayrımcılık kavramını makul uyumlaştırmanın 

reddini kapsayacak şekilde yorumlamıştır.

AİHM, engelli insanların ihtiyaçlarını dikkate 

alma ve bu ihtiyaçları gereğince uyumlaştırma 

yükümlülüğünü tamamen kapsayan bir maddi 

eşitlik anlayışı benimsemiştir. AİHM hakimleri ise 

maddi eşitliği sağlamak için makul uyumlaştırmanın 

engelli bir birey tarafından karşılaşılan spesifik bir 

dezavantajın giderilmesini gerektirdiğini açıkça 

benimsemiştir. Glor v İsviçre yalnızca engelli 

insanların makul uyumlaştırma hakkını önerirken, 

Çam v Türkiye ile Guberina v Hırvatistan’da bu hak 

daha açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu davalardan 

engelli bireylerin, başka bir önemli hakkın (örneğin 

Çam v Türkiye’de eğitim hakkı) uygulanmasına 

bağlı olmasına rağmen ayrımcılık yasağı ve eşitlik 

çerçevesinde bireysel bağımsız bir hak olarak 

uygulanabilir olan makul uyumlaştırma hakkına 

sahip oldukları sonucuna ulaşılabilmektedir.128 

Öte yandan, AİHM şimdiye kadar neyin makul 

uyumlaştırma sayılabileceği konusuna rehberlik 

etmekten kaçınmıştır. Çam v Türkiye’de129 gerekli 

uyumlaştırmaları belirlemenin kendi görevi 

126 ECHR (AİHM), “Case of Botta v. Italy”, Başvuru No: 
153/1996/772/973, Karar Tarihi: 24 Şubat 1998, Erişim: 24.12.2019, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58140%22]} 
127 ECHR (AİHM), “Case of Price v. The United Kingdom”, Başvuru No: 
33394/96, Karar Tarihi: 10 Temmuz 2001, Erişim:24.12.2019,  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233394/96%22], 
%22itemid%22:[%22001-59565%22]} 
128 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.46.
129 AİHM, “Çam/Türkiye”, s. 66.
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olmadığını ve ulusal makamların bu konuda daha 

avantajlı bir konumda bulunduklarını belirtmiş, 

Kacper Nowakowski v Polonya (2017) davasında130 

ise uygun uyumlaştırmaları belirlemenin ulusal 

mahkemelerin görevi olduğuna karar vermiştir.131 

ASŞ, AİHS ve ilişkili içtihatların yanı sıra Avrupa 

Konseyi Engellilik Eylem Planında (2006-2015)132 

engelli bireylerin tam katılımı hedefine ulaşılması 

için “makul ayarlama” ihtiyacından bahsedilmektedir. 

Özellikle, istihdam, mesleki rehberlik ve eğitim ile 

ilgili 5 numaralı eylem üye devletlerden makul 

ayarlama yapmalarını istemektedir. Bu eyleme göre 

devletler, engelli insanların mesleki rehberliğe, 

eğitime ve istihdamla ilgili hizmetlere mümkün 

olan en yüksek yeterlilik düzeyinde erişebilmelerini 

ve gerektiğinde makul ayarlamaların yapılmasını 

sağlamalıdır. Ayrıca işverenleri, engelli çalışanların 

özel gereksinimlerini karşılamak için iş yerine ya da 

çalışma koşullarına, uzaktan çalışma, yarı zamanlı 

çalışma ve evden çalışma gibi makul ayarlamalar 

yaparak engelli insanları istihdam etmeye teşvik 

etmelidir. 

Engellilik Eylem Planında ayarlama yapma 

yükümlülüğü istihdam alanında yoğunlaşmış 

olmakla birlikte, kavramın daha geniş ölçüde 

uygulanabilir olduğuna dair işaretler bulunmaktadır. 

Örneğin sağlık hizmeti ile ilgili 9 numaralı eylem, üye 

devletlerden, bir bireyin sağlığıyla ilgili ihtiyaçları 

ve sunulan hizmetler hakkındaki tüm bilgiyi  

130 ECHR (AİHM), “Case of Kacper Nowakowski v. Poland”, Başvuru 
No: 32407/13, Karar Tarihi: 10 Ocak 2017, p. 95, Erişim: 25.12.2019, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Kacper%20
Nowakowski%22],%22itemid%22:[%22001-170343%22]}  
131 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.47.
132 “The Council of Europe Disability Action Plan 2006-2015”, 
Council of Europe Committee of Ministers, Erişim: 26.12.2019, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680595206 

engelli birey için anlaşılabilir bir formatta sunmak 

üzere makul adımların atılmasını sağlamalarını 

istemektedir. Ayrıca kültürel hayata katılım ile ilgili 

2 numaralı eylem, erişimi ve katılımı geliştirmeye 

yönelik önlemlerin “makul ayarlama kavramını 

yansıtmaları gerektiğini” ifade etmektedir.133 

3.3.3. Birleşmiş Milletler: Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme
3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş 

Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

(EHİS), makul uyumlaştırma yapmamanın bir 

ayrımcılık eylemi olduğunu açıkça kabul eden ilk 

uluslararası insan hakları sözleşmesidir.134 Makul 

uyumlaştırmanın reddedilmesinin ayrımcılık olarak 

tanımlanması ise ilk kez 1994 yılında Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme ile ilgili yayımlanan 5 No.lu Genel 

Yorum ile gerçekleşmiştir.135 Genel Yorumun 15. 

paragrafında şu ifade yer almaktadır:

“Sözleşmenin amaçları doğrultusunda engelliliğe 

dayalı ayrımcılık, ekonomik, sosyal ya da kültürel 

hakların tanınmasını, kullanılmasını ya da 

uygulanmasını etkisiz kılma veya zayıflatma etkisi 

olan engelliliğe dayalı herhangi bir ayrım, dışlama, 

kısıtlama, tercih ya da makul uyumlaştırmanın 

reddini içerecek şekilde tanımlanabilir.”136

133 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), The 
legal protection of persons with mental health problems under non-
discrimination law, s.14. 
134 Quinlivan, S., “Reasonable Accommodation: An Integral Part of 
the Right to Education for Persons with Disabilities”, The Right to 
Inclusive Education in International Human Rights Law içinde, Beco, G., 
Quinlivan, S. ve Lord, J.E. ed., Cambridge University Press, 2019, s. 169, 
Erişim:02.01.2020,  
https://www.academia.edu/35134584/Reasonable_Accommodation_
an_Integral_Part_of_the_Right_to_Education_for_Persons_with_
Disabilities
135 Gül, İ.I., Karan, U., Ayrımcılık Yasağı Kavram, Hukuk, İzleme ve 
Belgeleme, s.19.
136 “UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights General 
Comment No. 5: Persons with Disabilities”, UNHCR Refworld, s.15.
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EHİS, engelliliği toplumsal açıdan yeniden 

düzenleyerek, engelli insanların haklardan eşit 

bir şekilde yararlanmalarını ve topluma tam 

katılımlarını sağlamak için engellerin ortadan 

kaldırılmasına ve uyumlaştırmaların sağlanmasına 

odaklanmaktadır.137 Sözleşmenin 2. maddesi 

engelliliğe dayalı ayrımcılığı tanımlamakta ve bu 

tanım dâhilinde makul uyumlaştırmanın reddi, 

ayrımcılık türlerinden biri olarak sayılmaktadır. 

“Tanımlar” başlıklı bu maddede makul uyumlaştırma 

şu şekilde tanımlanmıştır:

“Makul uyumlaştırma, engellilerin insan haklarını 

ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle 

eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan 

yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir 

durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir 

yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve 

düzenlemeleri ifade eder.”138

Sözleşmenin 5/3. maddesi ise taraf devletlerin 

eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak 

üzere makul uyumlaştırmaların sağlanması için 

gerekli tüm adımları atmalarını şart koşmakta 

ve böylece eşitlik ve ayrımcılık yasağı normlarını 

uyumlaştırma yükümlülüğü ile ilişkilendirmektedir. 

Bu madde ile birlikte ele alındığında yukarıdaki 

makul uyumlaştırma tanımına dayanılarak 

uyumlaştırma yükümlülüğünün temel özellikleri 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:139

137 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.41-42.
138 “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, Resmi Gazete, 2. madde.
139 Waddington, L., Broderick, A., Poulos, A., Disability law and 
reasonable accommodation beyond employment: A legal analysis of the 
situation in EU Member States, European Commission Directorate General 
for Justice and Consumers, Ağustos 2016, s.47, Erişim: 03.01.2020,  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/154560d2-
d494-4080-90b5-dacfc1b83094

• Engelli bireylerin insan haklarından 

faydalanmalarını etkileyen engellerin 

belirlenmesi ve kaldırılması,

Birleşmiş Milletler Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme, 

engelliliği toplumsal açıdan 
yeniden düzenleyerek, engelli 

insanların haklardan eşit bir 
şekilde yararlanmalarının ve 

topluma tam katılımlarını 
sağlamak için engellerin 

ortadan kaldırılmasına 
ve uyumlaştırmaların 

sağlanmasına 
odaklanmaktadır.    

Sözleşmenin 2. maddesi 
engelliliğe dayalı ayrımcılığı 

tanımlamakta ve bu 
tanım dâhilinde makul 

uyumlaştırmanın reddi, 
ayrımcılık türlerinden biri 

olarak sayılmaktadır. 
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• Belirli bir bireye özgü engelleri kaldırmak 

üzere yapılan değişikliklerin veya 

ayarlamaların gerekliliği ve uygunluğu,

• Yükümlülük sahibine orantısız ya da aşırı bir 

yük getirmeyen değişiklik ve ayarlamaların 

yapılması,

• Engelli bireyin kişisel koşullarına/durumuna 

göre tasarlanmış bir yanıt veya çözüm bulma 

gerekliliği,

• Engelli bireylerin tüm insan haklarından diğer 

insanlarla eşit temelde faydalanmalarını 

sağlayarak eşitliğin ve ayrımcılığın ortadan 

kaldırılmasının teşvik edilmesi.

Sözleşme kapsamındaki makul uyumlaştırma 

yükümlülüğü, devletten işverenlere, eğitim ve sağlık 

hizmeti sağlayıcılarından denetim ve yeterlilik 

kurumlarına, mal ve hizmet sağlayıcılarından özel 

kulüplere kadar uzanmaktadır. 5/3. madde ise 

özü itibarıyla taraf devletlerin, tüm bu aktörler 

tarafından engelli bireylerin içerilmelerini ve 

katılımlarını güçleştiren/engelleyen politika, 

uygulama ve tesislerin makul bir şekilde 

ayarlanmasını sağlamalarını şart koşmaktadır.140 

Bu madde devletlerin makul uyumlaştırma 

yükümlülüğü getirme ve bu yükümlülüğü 

düzenleme yükümlülüklerine ek olarak makul 

uyumlaştırmaların sağlanması için gerekli tüm 

adımları atmalarını gerektirmektedir. Makul 

uyumlaştırmaların sağlanması için gerekli tüm 

adımların atılması ise bilinçlendirme ile ilgili 

8. madde ile birlikte ele alındığında, makul 

uyumlaştırma yükümlülüğü ve doğası hakkında 

140 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.43.

bilinçlendirme yükümlülüğünü de içermektedir.141 

Uyumlaştırma yükümlülüğü ayrıca devletlere, bu 

yükümlülüğün kamu ve özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından yerine getirilmesini denetlemelerini 

gerektiren pozitif bir sonuç yükümlülüğü142 de 

getirmektedir.143 

Sözleşmedeki makul uyumlaştırma yapma 

yükümlülüğü kişisel kapsamı açısından devletlerin 

engelli insanlar lehine genişletmesi gereken 

bir yükümlülüktür. Sözleşmede engelli tanımı 

bulunmamakla birlikte Sözleşmenin amacını 

düzenleyen 1. maddeye göre engelli kavramı “çeşitli 

engellerle etkileşim hâlinde diğer bireylerle eşit 

koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde 

katılımlarına engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, 

zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan 

kişileri” içermektedir.144 Bu durum taraf devletlerin, 

makul uyumlaştırma yükümlülüğünün kişisel 

kapsamının bu rehber niteliğindeki açıklamadan 

daha kısıtlayıcı olmamasını sağlamaları gerektiğini 

göstermektedir. Engelli Hakları Komitesi de  

SC v Brezilya muhakemesinde 1. maddeyi geniş 

kapsamlı olarak yorumlayan bir yaklaşım ile engelli 

kavramının yukarıdaki ifadelerle sınırlı olmadığını 

141 Ferri, D., Lawson A., Reasonable accommodation for disabled 
people in employment: A legal analysis of the situation in EU Member 
States, Iceland, Liechtenstein and Norway, European Commission 
Directorate General for Justice and Consumers, Ağustos 2016, s.48, 
Erişim:03.01.2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/ada7afd0-57ab-4495-8b03-f11757c561f6
142 Pozitif yükümlülük, insan haklarının uygulanması ve etkin 
bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla devletin aktif eylemlerle 
gerekli tedbirleri alması gereken bütün durumları kapsayan bir 
yükümlülüktür. (s.30) Pozitif yükümlülüklerin bir türü olan sonuç 
yükümlülüğü ise bir sözleşmeye taraf devletlerin nasıl yapacakları 
kendi takdir yetkileri içerisinde kalmakla birlikte o sözleşmeye 
aykırılığı ortadan kaldırma yükümlülüğüdür. (s.98) (Gümüş A.T., 
Devletin Pozitif Yükümlülükleri Ekseninde Özel Hayata Saygı Hakkı, 
1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016)
143 Waddington, L., Broderick, A., Poulos, A., Disability law and 
reasonable accommodation beyond employment: A legal analysis of the 
situation in EU Member States, s.47.
144 “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, Resmi Gazete, 1. madde.
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doğrulamıştır.145 Dolayısıyla Komite, engelli 

insanları 1. maddede belirtilenden daha geniş bir 

insan sınıfı olarak ele almaktadır146.

Makul uyumlaştırma kavramı Sözleşmenin temel bir 

unsurudur ve eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerine 

dâhil edilmiştir.147 Makul uyumlaştırmanın ayrımcılık 

yasağı alanına açık bir şekilde yerleştirilmesi, 

engelli insanların insan haklarından diğerleriyle 

eşit bir temelde faydalanmalarını sağlamada 

önemli bir unsur olduğunun kabulüdür. Bu nedenle 

amacı, belirli bir engelli bireyin aksi takdirde maruz 

kalacağı dezavantajın eşitliği sağlamak için ortadan 

kaldırılması olarak kabul edilmiştir.148 Ayrıca Engelli 

Hakları Komitesine göre makul uyumlaştırmanın 

eşitlik ve ayrımcılık yasağı alanına dâhil edilmiş 

olması ve uyumlaştırma yükümlülüğünün kademeli 

olarak gerçekleştirilmeye tabi olmaması nedeniyle 

taraf devletlerin makul uyumlaştırmanın derhâl 

yapılmasını sağlamaları gerekmektedir.149 

Makul uyumlaştırma yükümlülüğüne yer veren 

ilk uluslararası sözleşme olan EHİS ile makul 

uyumlaştırma, uluslararası hukuk kapsamında ilk kez 

ayrı ve uygulanabilir bir hak olarak tanımlanmıştır.150 

Sözleşme, yeni haklar oluşturmamakta, insan 

145 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “S.C. v. 
Brazil”, Communication No: 10/2013, Karar Tarihi: 2 Ekim 2014, p.6.3, 
Erişim:06.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD-C-12-D-10-2013&Lang=en  
146 Ferri, D., Lawson A., Reasonable accommodation for disabled people 
in employment: A legal analysis of the situation in EU Member States, 
Iceland, Liechtenstein and Norway, s.51.
147 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.42.
148 Ferri, D., Lawson A., Reasonable accommodation for disabled people 
in employment: A legal analysis of the situation in EU Member States, 
Iceland, Liechtenstein and Norway, s.48.
149 “General Comment No. 5 (2017) on Living Independently and Being 
Included in the Community”, Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, p.46, Erişim: 07.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en  
150 Kanter ,A.S., The Development of Disability Rights Under International 
Law From Charity to Human Rights, s.2.

haklarını engellilik bağlamı içerisinde yeniden 

yazmaktadır. Bunu yaparken de insan haklarının 

güçlendirilmiş formülasyonlarını içermekte ve 

aynı hakların engelliler tarafından tam olarak 

kullanılabilmesini sağlayan arızi haklar (incidental 

rights) oluşturmaktadır. Makul uyumlaştırma da 

bunlardan biridir. Engelli Hakları Komitesi de ilk 

kararlarından beri makul uyumlaştırma hakkının 

diğer tüm hakların kullanımına açılan bir kapı işlevi 

gördüğünü vurgulamıştır.151 

Sözleşme 2. maddede makul uyumlaştırmayı 

tanımlasa da arızi bir hak olarak uyumlaştırma 

sağlanmasının neyi kapsadığı konusuna 

kılavuzluk etmemektedir. Ayrıca pratikte neyin 

bir makul uyumlaştırma olduğu ve uyumlaştırma 

yapılmasının yöntemsel tarafları konularında 

da sessiz kalmaktadır. Bununla birlikte Engelli 

Hakları Komitesinin engelli kadınlarla ilgili genel 

yorumlarında152 ve eğitim bağlamında,153 Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Dünya 

Sağlık Örgütü gibi BM organları veya kuruluşları 

tarafından yayımlanan çalışmalar ve belgelerde154 

ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2016 

yılında derlenen istihdam bağlamında makul 

151 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.42.
152 “General Comment No. 3 (2016) on Women and Girls with 
Disabilities”, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
p.15, Erişim:08.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f3&Lang=en 
153  “A Guide To Article 24: The Right To Inclusive Education”, 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, s.6, 
Erişim:08.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f4%20Plain%20
English%20version&Lang=en
154 “Equality and Non-discrimination Under Article 5 of the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights”, United Nations 
Documents, p.28,33, Erişim: 08.01.2020, https://undocs.org/en/a/
hrc/34/26 ; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Dünya Engellilik 
Raporu, 2011, s.9, Erişim:08.01.2020,  
http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/
Resources/455687-1328710754698/YoneticiOzeti.pdf 
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uyumlaştırma ile ilgili en iyi uygulamaların 

yer aldığı çalışmada155 uyumlaştırma örnekleri 

verilmiştir. Ayrıca Engelli Hakları Komitesi makul 

uyumlaştırma kavramı ve anlamını ayrıntılı 

olarak incelemiştir. “Makul” kelimesinin engelli bir 

bireyin karşılaştığı kişisel dezavantaj durumunun 

giderilmesinde uyumlaştırmanın uygunluğu ve 

etkililiği ile ayrımcılığı önlemede uyumlaştırmanın 

rolü ile ilgili olduğunu açıklığa kavuşturmuştur.156 

Komitenin erişilebilirlik hakkındaki 2 No.lu Genel 

Yorumu ise birey odaklı doğası nedeniyle makul 

uyumlaştırma yükümlülüğünün o andan itibaren 

(ex nunc) yani sadece engelli bir bireyin belirli bir 

durumda belirli bir çözüme ihtiyaç duyduğu anda 

ortaya çıktığını açıklamaktadır.157 Uyumlaştırma 

yükümlülüğünün yükümlülük sahibinin engellilik 

durumunu ve engelli bireyin özel ihtiyaçlarını bildiği 

ya da bilmesi gerektiği zaman ortaya çıktığına dair 

yorumlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla hâlâ bu 

hakkın zamansal kapsamı ve ilgili uyumlaştırma 

yükümlülüğünü çevreleyen bazı belirsizlikler söz 

konusudur.158 

Makul uyumlaştırma yükümlülüğünün birey 

odaklı doğası, diğer bir deyişle her bireysel 

vakanın özgünlüğü, ilk olarak engelli bir birey 

için dezavantajın giderilmesinde değişikliklerin 

155 International Labour Organization (ILO),  Promoting Diversity and 
Inclusion Through Workplace Adjustments: A Practical Guide, Geneva, 
2016, Erişim:08.01.2020,  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_536630.pdf 
156 “General Comment No. 6 (2018) on Equality and Non-
Discrimination”, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
p. 25(a), Erişim:08.01.2020,    
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f6&Lang=en   
157 “General Comment No. 2 (2014)”, Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, p.26, Erişim:08.01.2020,  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/
G1403313.pdf?OpenElement 
158 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.43.

ya da ayarlamaların “etkililiğine” dikkat edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Sözleşmenin 2. 

maddesindeki tanım ise değişikliklerin veya 

ayarlamaların “gerekli ve uygun” olması gerektiğini 

belirtmekte ve “etkililik” kavramı üstü kapalı 

bir şekilde “uygunluk” kavramı içerisinde yer 

almaktadır. Bununla birlikte engellilik doğası ve 

dereceleri, benzer engelliliğe sahip insanlar ise 

karakterleri, deneyimleri ve tercihleri bakımından 

büyük çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik 

kaçınılmaz olarak yükümlülük sahibi tarafından 

atılabilecek adımların etkililik düzeylerinde 

farklılıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla makul 

uyumlaştırmanın birey odaklı doğası, yükümlülük 

sahiplerini belirli bir engelli birey için neyin en 

uygun olabileceğine dair varsayımlarda bulunmak 

yerine ilgili dezavantajların nasıl en etkili şekilde 

giderilebileceği konusunda o bireyle diyalog 

kurmaya teşvik etmelidir. Söz konusu engelli bireye 

danışmama ve sürece dâhil etmeme Sözleşmenin 

‘insan onuruna saygı’ genel ilkesi ile de uyumsuzluk 

göstermektedir.159

Makul uyumlaştırma mutlak bir hak değildir 

ve orantısız veya aşırı yük sınırına tabidir. Bu 

ise yükümlülük sahibi üzerinde orantısız veya 

aşırı bir yük oluşturduğunda uyumlaştırmanın 

reddedilmesinin ayrımcılık teşkil etmeyeceği 

anlamına gelmektedir. Sözleşmede neyin orantısız 

bir yük oluşturabileceğine dair açık bir yönlendirme 

bulunmamaktadır. Ancak Engelli Hakları Komitesinin 

kararları dikkate alındığında yükümlülük sahibinin 

uyumlaştırma yükümlülüğünden muaf tutulma 

talebinde bulunup bulunamayacağı ve bulunabilirse 

ne ölçüde bulunabileceği belirlenirken talep 

159 Ferri, D., Lawson A., Reasonable accommodation for disabled people 
in employment: A legal analysis of the situation in EU Member States, 
Iceland, Liechtenstein and Norway, s.49.
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edilen uyumlaştırmanın finansal maliyetinin ilgili 

bir etmen olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım, 

“orantısız yük değerlendirilirken mevcut kaynakların 

ve mali etkilerin dikkate alındığını” destekleyen, 

Sözleşmenin “eğitim” başlıklı 24. maddesi 

hakkındaki 4 No.lu Genel Yorum160 tarafından 

doğrulanmıştır. Komite, orantılılık değerlendirmesi 

için spesifik kriterler üzerine daha ayrıntılı 

incelemelerde bulunmamakla birlikte içtihatları ve 

genel yorumları ile makul uyumlaştırmanın doğası 

gereği hem engelli bireyin hem de yükümlülük 

sahibinin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dengelemeyi 

gerektirdiğini göstermiştir.161

Makul uyumlaştırma yükümlülüğünün birey odaklı 

doğası kapsamında dikkat edilmesi gereken ikinci 

kilit konu, önerilen bir adımın yükümlülük sahibine 

olası yüküdür. Sözleşmenin 2. maddesindeki 

tanıma göre, yapılacak değişiklik ve ayarlamalar 

orantısız veya aşırı bir yük yükleyecek nitelikte 

olmamalıdır. Bu bağlamda öncelikle “yük” kavramı 

finansal maliyet ile sınırlı tutulmamalı ve örneğin 

çalışma düzeninin aksaması, temel hizmetlerin 

kalitesinde veya niteliğinde bozulma gibi faktörleri 

de içermelidir. Ayrıca makul uyumlaştırmanın 

yükümlülük sahibinin koşullarına duyarlı bir şekilde 

yapılabilmesi için potansiyel her yükün seviyesinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim büyük 

ve varlıklı bir kuruluşun yıllık bütçesinin küçük bir 

kısmına tekabül eden bir finansal maliyet, küçük ve 

zayıf kaynaklara sahip bir kuruluşun mali durumunu 

160 “General Comment No. 4 (2016) on the Right To Inclusive 
Education”, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
p.28, Erişim: 10.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f4&Lang=en 
161 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.44.

tehdit edecek kadar büyük bir tutara tekabül 

edebilir. Bununla birlikte uyumlaştırma kapsamında 

önerilen birçok adım, yükümlülük sahiplerine yük 

olmaktan ziyade fayda sağlamaktadır. Örneğin 

müşteri kitlesini ya da belirli bir kişinin istihdamını 

garanti altına alma veya erişilebilirliği artıracak 

ve böylece kuruluşun potansiyel müşteri tabanını 

genişletecek bir sistemin getirilmesi gibi önlemler 

fayda sağlayabilmektedir.162

Engelli Hakları Komitesi Jungelin v İsveç 

kararında, taraf devletlerin makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünün formülasyonunda takdir yetkisine 

sahip olduklarını kabul etmiş ve özellikle bir 

yükün ne zaman aşırı veya orantısız olarak 

162 Ferri, D., Lawson, A., Reasonable accommodation for disabled 
people in employment: A legal analysis of the situation in EU Member 
States, Iceland, Liechtenstein and Norway, s.50.

Makul uyumlaştırma mutlak 
bir hak değildir ve orantısız 

veya aşırı yük sınırına tabidir. 
Bu ise yükümlülük sahibi 

üzerinde orantısız veya aşırı 
bir yük oluşturduğunda 

uyumlaştırmanın 
reddedilmesinin ayrımcılık 

teşkil etmeyeceği anlamına 
gelmektedir. 
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değerlendirileceği konusundaki 

kararlarına Komite tarafından 

müdahale edilmemesi gerektiğini 

belirtmiştir.163 Dolayısıyla Komite 

taraf devletlere ve ulusal yetkililere 

ne tür uyumlaştırmaların makul 

olabileceğini belirleme konusunda 

geniş bir takdir yetkisi  

bırakmaktadır.164 

Makul uyumlaştırma, Sözleşmede şimdiye kadar 

ele alınan 2. ve 5. maddelerin yanı sıra bireyin 

özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili 14. maddede, 

eğitim hakkı ile ilgili 24. maddede ve çalışma 

hakkı ile ilgili 27. maddede yer almaktadır. 14. 

madde taraf devletler tarafından herhangi bir 

süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edilen 

engelli bireylerin makul uyumlaştırmaya ilişkin 

hükümlerle uyumlu muamele görmelerinin 

sağlanmasını düzenlemektedir. 24. madde taraf 

devletlere engellilerin eğitim hakkının hayata 

geçirilmesi ve genel yüksekokul eğitimi, mesleki 

eğitim, erişkin eğitimi ve ömür boyu süren eğitime 

ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit 

koşullar altında erişimlerinin sağlanması için 

ihtiyaçlarına göre makul uyumlaştırma yapma 

yükümlülüğü getirmektedir. 27. madde ise taraf 

devletlere engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul 

uyumlaştırma yapılmasını sağlama yükümlülüğü 

getirmektedir.165

163 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Marie-
Louise Jungelin v. Sweden”, Communication No: 5/2011, Karar Tarihi: 2 
Ekim 2014, p. 10.5, Erişim:13.01.2020,  
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD-C-12-D-5-2011&Lang=en
164 Ferri, D., “Reasonable Accommodation as a Gateway to the Equal 
Enjoyment of Human Rights: From New York to Strasbourg”, s.47.
165 “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, Resmi Gazete.

Bugün 181 ülke tarafından onaylanmış ve 163 

ülke/bölgesel entegrasyon tarafından imzalanmış 

olan Sözleşmenin166 2. maddesinde yer alan 

makul uyumlaştırma tanımı, makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünün tüm insan hakları ve temel 

özgürlüklere uzanması gerektiğini ifade etmektedir. 

Dolayısıyla yukarıda ele alınan maddelerde 

devletlerin ilgili alanlarda makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünden açık bir şekilde bahsedilmemiş 

olsaydı da Sözleşmenin 2. ve 5. maddeleri nedeniyle 

tüm hakların ayrım gözetilmeksizin kullanılmasını 

sağlama yükümlülüğünün makul uyumlaştırma 

yükümlülüğünü zorunlu olarak içereceği ifade 

edilmektedir.167

Son olarak, engelliliği ele alışı, ayrımcılık karşıtı 

düzenlemeleri, makul uyumlaştırmayı bir hak olarak 

tanıması, bu hakkın sağlanması için birçok alanda 

yükümlülükler getirmesi, reddini uluslararası 

alanda bir ayrımcılık türü olarak tanımlaması ve 

yasaklaması ile Sözleşme, birçok ülkede engelli 

haklarının kapsamlı bir şekilde korunmasını 

mümkün kılmaktadır.

166 Birleşmiş Milletler, “Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD)”, Erişim:15.01.2020,  
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-
the-rights-of-persons-with-disabilities.html
167 Ferri, D., Lawson, A., Reasonable accommodation for disabled people 
in employment: A legal analysis of the situation in EU Member States, 
Iceland, Liechtenstein and Norway, s.50.

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/inclusion-group-wheelchair-5249903/
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4.	SONUÇ
Birçok insan tuhaf ya da yabancı olarak gördüğü 

şeylerden korkmaları nedeniyle görünüşü, kültürü 

ya da davranışları yabancı olan herkese şüphe 

ve hatta şiddetle tepki vermektedir. Dolayısıyla 

ayrımcılık, çoğunlukla cehalete, ön yargılara ve kalıp 

yargılara dayanmaktadır.168 Bu bağlamda engellilik 

ve engellilere yönelik yanlış ve olumsuz algı, 

engellilerin insanlık tarihinin büyük bir kısmında 

ayrımcılığa en çok maruz kalan dezavantajlı 

gruplardan biri olmasına neden olmuştur. 

Engelliliğin toplumsal ve siyasi bir konu haline 

gelmesi ile engellilerin yasal hak sahibi olmaları ve 

korunmalarına yönelik köklü değişimler yaşanması 

ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında söz konusu 

olabilmiştir. Uluslararası alanda İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ile başlayan bu süreç, 

özel olarak engellilerin haklarını düzenleyen bir 

sözleşmeye kadar uzanmıştır. Engellilerin Haklarına 

İlişkin Sözleşme olarak adlandırılan bu Sözleşme ile 

engelli insanların tüm temel hak ve özgürlüklerden 

tam ve eşit şekilde yararlanmalarının ve topluma 

tam katılımlarının sağlanması amaçlanarak 

engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmış 

ve bu kapsamda makul uyumlaştırma kavramına 

özel bir önem atfedilmiştir.

Makul uyumlaştırma, diğer bir deyişle, orantısız veya 

aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik 

ve ayarlamalar ile bazı insanların engellilik, cinsiyet, 

yaş, ırk, kültür veya dil gibi yapısal karakteristik 

özellikleri nedeniyle topluma eşit ve tam katılımda 

168 Council of Europe, Compasito: Manual on Human Rights Education 
for Children, 2008, s.224-225, Erişim:22.01.2020,  
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_5/pdf/3.pdf

karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması 

mümkün olabilmektedir.

İlk olarak 1960’larda ABD’de, 1980’lerde ise 

Kanada’da ortaya çıkan ve gerçekleştirilmemesi 

ayrımcılık türlerinden biri olarak tanımlanan 

makul uyumlaştırma, aynı zamanda uluslararası 

insan hakları hukuku kapsamında bir hak olarak 

tanımlanmıştır. Bu hak AB, Avrupa Konseyi ve BM 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme kapsamında 

sadece engellilik temelinde tanımlanırken ABD’de 

ayrıca din temelinde ve Kanada’da din, hamilelik, 

ulusal köken, aile durumu ve cinsiyet temellerinde 

de tanımlanmıştır.

Makul uyumlaştırma mutlak bir hak değildir ve 

orantısız veya aşırı yük sınırına tabidir. Bu sınır, 

yükümlülük sahibi üzerinde orantısız veya aşırı bir yük 

oluşturduğunda uyumlaştırmanın reddedilmesinin 

ayrımcılık teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir. 

Uyumlaştırmaların aşırı veya orantısız bir yüke 

neden olup olmadığı değerlendirilirken mevcut 

kaynaklar ve mali etkiler ile çalışma düzeninin 

aksaması, temel hizmetlerin kalitesinde veya 

niteliğinde bozulma gibi faktörler ve potansiyel her 

yükün seviyesi dikkate alınmaktadır. Ayrıca makul 

uyumlaştırma doğası gereği hem engelli bireyin 

hem de yükümlülük sahibinin ihtiyaçlarını ve 

çıkarlarını dengelemeyi gerektirmektedir.

Makul uyumlaştırmaya ilişkin düzenlemeler ile 

birçok alanda yükümlülük getirilmiş olmakla birlikte, 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede yer alan 

makul uyumlaştırma tanımında da ifade edildiği 

üzere makul uyumlaştırma yükümlülüğünün tüm 

insan hakları ve temel özgürlüklere uzanması 

gerekmektedir.
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1.	GİRİŞ
Medya çalışmaları ve siyaset bilimi literatüründe 

genellikle “yalan haber” (fake news)1 olarak 

adlandırılan kavram, güncel dünya meselelerinin 

tartışılmasında sıklıkla ön plana çıkmaktadır. 

Sosyal medya platformlarının ve dijital ağların 

etkinliğinin arttığı mevcut konjonktürde, bilgiye 

erişimin kolaylaşması, beraberinde yanlış, hatalı 

ve yalanlarla çevrelenmiş bilginin dolaşımını da 

kolaylaştırmıştır. Yanlış bilginin artmasına sosyal 

medya botları, internet trolleri, yabancı aktörler 

ve sosyal medya şirketlerinin kâr amacıyla 

geliştirdikleri iş modelleri neden olmakta, kişilerin 

içerik üreticisi oldukları bu yeni ekosistemde doğru 

ile yanlışı ayırt etmek çetrefilli bir hâl almaktadır. 

1 Bu çalışmada fake news kavramının “yalan haber” olarak Türkçeye 
çevrilmesi uygun görülmüştür. “Sahte haber” şeklinde çevrilebilecek 
olan diğer alternatifte, haber içeriğinin doğru-yanlışlığından ziyade 
haber kaynağı öne çıkartılarak, siyasi bir perspektifle haber kaynakları 

“gerçek-sahte” olarak ayrılmakta, siyasi görüşe uygun düşmeyenler 
“sahte” klasmanına dâhil edilmektedir. Bu durumun olası keyfiyetinden 
ve politik bakış açısından sakınmak adına, yanlışlanabilirliği 
olan ve nesnel verilere açıkça ters olan ifadeleri kapsayan yalan 
mevhumundan hareketle “yalan haber” tabiri kullanılacaktır.

Yalan haber yoluyla ülkelerin toplumsal yapısı ve 

siyaseti üzerine çeşitli amaçlar doğrultusunda 

faaliyetler yürütülebilmekte, kamuoyu ve 

demokrasinin sağlığı açısından sorunlar ihtiva 

edebilecek edimler ortaya çıkmaktadır. Gerek ulusal 

gerekse ulusal üstü düzlemde bu konuya işaret 

eden ve mücadele yöntemleri ortaya koyan somut 

adımlar giderek artmakta, yalan haber kavramı 

hukuki bir çerçeveye dâhil edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında bu çalışmada 

öncelikle yalan haber kavramı, tarihçesi, orijinalliği 

ve açıklayıcılığı bağlamında tartışılmıştır. Daha 

sonra yalan haber ve diğer yanlış içerik sunma 

türleri hakkında ayrıntılı bir sınıflandırma 

yapılmıştır. Devamında yalan habere yol açan 

başlıca etmenler, yalan haberin amaçları, etkileri ve 

yalan haberle mücadelede benimsenen yöntemler 

ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci kısmında 

ülke örneklerinden bahsedilmiş, çeşitli ülkelerde 

konuya ilişkin yasal düzenlemeler ve parlamento 

faaliyetleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

YALAN HABER
(FAKE NEWS)

KAVRAMI: 
SEÇİLİ	ÜLKELERDE

PARLAMENTO
ÇALIŞMALARI	VE

YASAL	DÜZENLEMELER

Mehmet Burak Ünal
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Yasama Uzman Yardımcısı
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Çalışmanın amacı gerek akademik gerek toplumsal 

gerekse siyasi tartışmalarda kendisine fazlasıyla 

yer bulan bu kavramın ana hatlarını çizmek, konuyu 

ifade yeterliliğine dair literatürdeki tartışmaları 

sunmak, kavramı hukuki bir çerçeveye oturtmak 

ve ülke örnekleri üzerinden konunun düzenlenme 

biçimlerini açıklığa kavuşturmaktır.

2.	YALAN	HABER	(FAKE	NEWS) 
KAVRAMI

2.1. Kavramın Tarihçesi ve Özgünlüğü
Yalan haber kavramı, dijital çağ olarak 

adlandırılabilecek ve sosyal medya ile internetin 

insan dünyasını şekillendirme kabiliyetinin artmakta 

olduğu bu dönemde, bilgiye erişim ile birlikte yanlış 

bilgiye erişimin de kolaylaşmış olmasıyla gündeme 

gelmiştir. Bilgiye erişim fazlalılığı, doğrudan 

katma değerli, anlamlı ve kaliteli bilgiye erişimin 

de arttığını göstermemektedir. Bunun yerine daha 

sık karşılaşılan şey, ayrışmamış halde bulunan 

bir bilgi yığınıdır.2 Bu yığının içinde gereksiz bilgi, 

niteliksiz bilgi ve her türden yalan-yanlış bilgi de 

vardır. Bu durumu terim olarak “aşırı bilgi yüklemesi” 

(information overload) ya da ”enfobezite” (infobesity) 

şeklinde ifade eden yaklaşımlar bulunmaktadır.3

Sözü edilen bağlamda sıklıkla yalan, kandırma, 

çarpıtma ve yanlış yönlendirme gibi kavramlarla 

birlikte düşünülen yalan haber mevhumunun 

2 Hem hızlılık hem çeşitlilik arz eden ve algoritmalar yoluyla 
işlenebilen bu hacimli bilgi yığınına dijital çağda “Büyük Veri”  
(Big Data) adı verilmektedir. Büyük Veri’nin toplanması, işlenmesi, 
değerlendirilmesi ve toplumsal hayatın muhtelif alanlarında 
kullanılma biçimleri güncel dönemin önemli meselelerinden 
birisi haline gelmiştir. Büyük veri genellikle yapay zekâ (artificial 
intelligence) ve makine öğrenimi (machine learning) ile işlenmektedir.
3 Bawden, D., Robinson, L., “The dark side of information: overload, 
anxiety and other paradoxes and pathologies”, Journal of Information 
Science, C:35, S:2, 2009, s.3, Erişim:18.12.2019,  
https://pdfs.semanticscholar.
org/990b/9507235e045bcefe808c873c37758fe42e08.pdf

özgünlüğü ise tartışmalıdır. Bazı yaklaşımlarda 

yalan haber kavramı dijital çağa özgü görülmeyip, 

kavramın tarihi 19. yüzyıla,4 hatta antik çağlara 

kadar dayandırılmaktadır.5 1800’lü yıllarda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayımlanan 

yerel gazetelerde sıklıkla olgusal olarak yanlış 

olan haberleri betimlemek amacıyla yalan haber 

tabirinin kullanıldığı görülmektedir. Burada 

yalan haber ile kast edilen, genellikle olgusal 

verilere açıkça aykırı olan yalan; verileri (doğru 

ya da yanlış) bağlamlarından çıkartarak farklı 

saiklerle kullanmak anlamına gelen çarpıtma; 

çeşitli amaçlar doğrultusunda insanları normalde 

yapmayabilecekleri şeylere yönlendirmeyi ifade 

eden manipülasyon ve hem doğru hem yanlış 

4 Taş, O., Taş, T., “Post-Hakikat Çağında Sosyal Medyada Yalan Haber 
ve Suriyeli Mülteciler Sorunu”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 
S:29, 2018, s.186, Erişim:11.12.2019,  
http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/download/article-file/605971
5 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, Nisan 2019, s.1, Erişim:27.11.2019,  
https://www.loc.gov/law/help/fake-news/counter-fake-news.pdf

Yalan haber kavramı, dijital 
çağ olarak adlandırılabilecek 
ve sosyal medya ile internetin 
insan dünyasını şekillendirme 
kabiliyetinin artmakta olduğu 
bu dönemde, bilgiye erişim ile 
birlikte yanlış bilgiye erişimin 

de kolaylaşmış olmasıyla 
gündeme gelmiştir.
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bilgilerin kitlelerin zihinsel 
olarak yönlendirilmesi amacıyla 
medya araçları yoluyla sistematik 
bir biçimde sunulması olarak 
düşünülebilecek propaganda ile 
benzer anlamdadır. Dolayısıyla 
yalan haberin tarihini sözü edilen 
bu kavramların tarihi kadar geriye 
götürmek mümkündür.6

Diğer bir perspektiften yalan haber 
kavramının doğuşunu -her ne kadar 
yalan, manipülasyon ve çarpıtma gibi 
hususlar insanlık tarihi kadar eski 
unsurlar olsalar da- sosyal medyanın ve internet 
ağlarının yaygınlık arz etmeye başladığı dijital 
çağda gören çalışmalar da bulunmaktadır.7 Bu bakış 
açısına göre yalan haber mevhumu yenidir ve önceki 
kandırma (deception) biçimlerinden gerek nicelik 
(sosyal ağlarda dolaşan yalan-yanlış içeriklerin 
sayısındaki aşırı artış) gerekse nitelik (içeriklerin 
daha görsel ağırlıklı ve kısa hazırlanarak, duygusal 
tetikleyiciliğe sahip şekilde ivedilikle dolaşıma 
sokularak tüketildiği türden) bakımından farklılık 
göstermektedir.8 Dolayısı ile bu perspektiften 
bakıldığında kavramın ilk kullanımları ve etki 
sahası geçmişte değil, dijital ağların genişlediği 
ve gündelik hayat pratiklerinden siyasete kadar 
toplumun muhtelif alanlarını etkileyebildiği 21. 
yüzyılda görülmektedir. Yalan haberin yeniliğine 
ilişkin yürütülen bu tartışma, özgünlük boyutunda 
kavramın sahip olduğu birinci ihtilaflı noktadır.

6 Merriam Webster, The Real Story of ‘Fake News’, Erişim:1.12.2019,  
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/the-real-story-of-
fake-news
7 Kavaklı, N., “Yalan Haberle Mücadele ve İnternet Teyit/Doğrulama 
Platformları”, Erciyes İletişim Dergisi, C:6, S:1, 2019, s.665, 
Erişim:16.12.2019,  
https://dergipark.org.tr/download/article-file/630656
8 Wardle, C., Fake News. It’s complicated., First Draft, 17 Şubat 2017, 
Erişim:05.12.2019,  
https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-
d0f773766c79

Yalan habere dair ikinci temel tartışma da bu 

kavramın yerine, kasten zarar vermek amacıyla, 

kamuoyunu ve kişileri yönlendiren yanlış içerikleri 

nitelemek için kullanılan dezenformasyon 

(disinformation) mevhumunun daha uygun düşeceği 

görüşüdür.9 Kimi yaklaşımlarca dezenformasyon 

kavramının evla görülmesinin temel sebebi, yalan 

haber kavramı ile kişinin bazen, olgusal olarak yanlış 

olan içerikleri değil de beğenmediği ve karşı çıktığı 

haberleri yalan haber olarak nitelemesinin içinde 

barındırdığı tarafgirlik ve yüklü anlamdır.10 Bu yüklü 

anlamı ifade etmenin bir diğer yolu, yalan haber 

kavramının siyaset arenasında bir hegemonya kurma 

aracı olarak kullanıldığına ilişkin görüştür.11 Böylesi 

bir çerçeveye göre kavram, siyasi rakipleri ekarte 

9 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, Chatham House Research Paper, Kasım 2019, 
s.7, Erişim:04.12.2019,  
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-11-05-
Online-Disinformation-Human-Rights.pdf
10 House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee, 
Disinformation and ‘ fake news’: Final Report, 18 Şubat 2019, s.7, 
Erişim:02.12.2019,  
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/
cmcumeds/1791/1791.pdf
11 Farkas, J., Schou, J., “Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, 
Antagonism and the Politics of Falsehood”, Javnost – The Public, C:25, 
S:3, 2018, s.300, 302, Erişim:17.12.2019,  
http://www.johanfarkas.com/wp-content/uploads/2018/08/Farkas-
and-Schou-2018.pdf

Kaynak: Pixabay, Erişim:03.12.2020,   
https://pixabay.com/photos/fake-fake-news-media-laptop-1909821/
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etmek ve kötü göstermek adına farklı siyasetçilerce 

içi muhtelif şekillerde doldurulabilen bir “boş 

gösteren” (floating signifier) hüviyetindedir. Yani 

kavramın bünyesinde barındırdığı unsur, kavramı 

dile getirenin siyasi gündemine ve karşısındaki 

muhatabın politik konumuna göre şekillenmektedir. 

Kavramın sabit bir anlamı yoktur. Bu yaklaşımca 

kast edilen, olgusal olarak yanlışlanabilen ve 

nesnel düzlemde incelenebilen içerikler değil, 

söylemsel olarak şekillendirilen ve belirli bir siyasi 

amaca hizmet eden tikel bir çerçevedir. Kavram, 

bu perspektife göre tanımı gereği subjektiftir ve 

keyfiyete açıktır. Bu duruma örnek olarak özellikle 

ABD Başkanı Donald Trump’ın çeşitli basın 

kuruluşlarının paylaşımlarını yalan haber olarak 

nitelendirmesi verilmektedir. Bu keyfiyetin yanı sıra 

içinde bulunulan enformasyon/dezenformasyon 

ortamının kendine has karmaşıklığını geniş 

ve muğlak bir yalan haber kavramıyla ifade 

etmek de uygun görülmemektedir; kavram hem 

yeterli açıklayıcılığı haiz bulunmamakta hem 

de belirsiz addedilmektedir. Bir başka ifadeyle 

yalan haber kavramının bir “tanımsal katılık” 

(definitional rigor), yani kesinlik sahibi olmadığı ileri  

sürülmektedir.12

Bu kavramsal muğlaklık somut adımların 

geliştirilmesi hususunda da kanun koyucuların 

önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Öyle 

ki, yasal düzenlemeler açısından bakıldığında 

kavramın kullanımına ilişkin Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Amerikan 

12 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, Council 
of Europe Report, Eylül 2017, s.20, Erişim:17.12.2019,  
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-
framework-for-researc/168076277c

Devletleri Örgütü ve Afrika İnsan ve Halkların 

Hakları Komisyonu tarafından kaleme alınan 

ortak bildiride, devletlerin ifade özgürlüğüne 

ancak uluslararası mevzuat ve insan hakları 

normları baz alınarak sınırlama getirebilecekleri 

ve yalan haber gibi muğlak kavramlar üzerinden 

herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi gerekliliği 

vurgulanmıştır.13 Dolayısıyla gerek terimsel 

gerekse hukuki düzlemde yalan haber kavramının 

kullanışlılığına yönelik ciddi eleştiriler mevcuttur. 

Bu çalışmada da analitik bir tartışma yürütebilmek 

ve meseleyi siyasi izdüşümlerinden olabildiği 

kadar yalıtılmış bir biçimde ele almak adına, 

siyasi hasımlarını kriminalize etmek ve kötü 

göstermek anlamında kullanıldığı şekliyle yalan 

haberden ziyade, nesnel olarak yanlışlanabilir ve 

duygusal içeriği yoğun haberleri niteleyen yalan 

haber tanımına odaklanılmasının daha aydınlatıcı 

olabileceği düşünülmüştür.

2.2. Kavramsal Çerçeve
Yalan haber kavramı yukarıdaki anlatımdan 

da ortaya çıkacağı üzere iki temel anlamda 

kullanılmaktadır: Birincisi, olgusal olarak 

yanlışlanabilen ve kamuoyu ile bireyleri yanıltan 

haber içerikleri; ikincisi de bir kimsenin siyasi 

görüşüne uymayan içerikleri kötü göstermek ve 

yer yer kriminalize etmek için kullandığı tabir. 

İkinci kullanım, nesnel ve analitik bir yaklaşımı, 

sahip olduğu tarafgirlik ve olası keyfiyet sebebiyle 

güçleştirdiğinden bunun yerine ilk kullanım öne 

çıkartılmaktadır. Olgusal olarak yanlışlanabilen ve 

13 AGİT, BM, ADÖ, AİHHK, Joint Declaration on Freedom of Expression 
and ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda, 3 Mart 2017, s.3, 
Erişim:16.12.2019,  
https://www.osce.org/fom/302796?download=true
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gerçeğe aykırı içerikleri niteleyen yalan haberler 

dolaşıma sokulurken haberin doğruluğu önem arz 

etmez. Burada ayırt edici olan dört temel özellikten 

söz etmek mümkündür:14

• Duygusal bir tepkiyi tetikleyebilmek,

• Görsel bir içerikle desteklenmek,

• İyi bir anlatı (narrative) ile sunulmak,

• Tekrarlanmak.

Bu dört özellik dikkate alınarak hazırlanan 

içerikler, hususi olarak da üstünlük, öfke, korku 

ve güvensizlik duygularına hitap edecek şekilde 

kurgulandıklarında etkilerinin en üst düzeye 

ulaştığı söylenmektedir.15 Bu dört maddede 

belirtilmeyen fakat maddelerin arka planında 

olduğu ileri sürülebilecek bir diğer özellik ise 

sadelik ve kolay anlaşılabilirliktir. Fazla zihinsel 

efor sarf ettiren karmaşık içeriklerden ziyade “hap 

şeklinde” ve görsel ağırlıklı bilgilerin kabul gördüğü 

vurgulanabilir.16 Sayılan niteliklerin içerisinde 

olgusal gerçeklik ya da nesnel veriler kendilerine 

yer bulamamaktadır. Bunun nedenleri arasında 

yukarıda sayılan maddelerden hareketle dijital 

çağın medya mecralarında doğruluktan ziyade ilgi 

çekiciliğin öne çıkması ve dolaşım hızının artması 

ile birlikte, zamana yayılmış incelemenin yerini 

çabucak tesir edebilecek içeriklerin almasıdır. Yalan 

haber tam da bu hızın ve dikkat çekiciliğin geçer 

akçe görüldüğü ortamda kendisine yerleşebileceği 

bir alan bulmuştur.

14 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.9.
15 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.9.
16 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.11.

Kavramsal ayrımları netleştirerek yalan 

haberin özüne inmek gerekirse, yalan/yanlış 

içerikli bilgilerin kapsamına alınabilecek 

ve kendi içlerinde farklılıklar barındıran üç 

kavramdan söz etmek gerekir: Dezenformasyon 

(disinformation), mezenformasyon (misinformation) 

ve malenformasyon (malinformation). Bunlardan 

birincisi olan dezenformasyon, kasıtlı olarak 

zarar vermek amacıyla yayılan yanlış bilgi iken17 

mezenformasyon, kasıt olmaksızın dolaşıma sokulan 

yanlış içeriklere verilen isimdir. Fakat belirtilmelidir 

17 Dezenformasyon tanımını “uygun olmayan, genellikle yanlış, 
yönlendirici fakat zaman zaman da olsa olgusal gerçeklerle 
bezenmiş yanıltma faaliyetleri” şeklinde yapan çalışmalar olsa 
da, bu çalışmanın baz aldığı üçlü çerçeve gereği, olgusal verilere 
dayanarak yürütülen yanıltma faaliyetlerine “malenformasyon” 
denilmesi, kavramsal zenginliğin sağlanması ve dezenformasyon, 
mezenformasyon ile malenformasyon kavramları arasındaki 
ayrımların daha net çizilmesi açısından tercih edilmiştir.

Yalan haber kavramı iki temel 
anlamda kullanılmaktadır: 

Birincisi, olgusal olarak 
yanlışlanabilen ve kamuoyu 

ile bireyleri yanıltan haber 
içerikleri; ikincisi de bir 

kimsenin siyasi görüşüne 
uymayan içerikleri kötü 

göstermek ve yer yer 
kriminalize etmek için 

kullandığı tabir.
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ki, yanıltma kastıyla paylaşılan doğru bilgi de tıpkı 
yanlış bilgi gibi yanıltan içeriklerin kapsamına 
dâhil edilebilir. Bu kapsamda örnek olarak kargaşa 
ve belirsizlik yaratmak adına olgusal olarak doğru 
olan mahrem bilgilerin kamusal alana taşınması 
ya da duygusal tepkileri harekete geçirmek için 
bağlamından çıkartılmış doğru bilgiler verilebilir. 
Bu türden bilgiye malenformasyon (kötü bilgi) 
denilmektedir.18 Dezenformasyonu ayırt etmede 
belirleyici olan, yanıltmaya ve kandırmaya yönelik 
barındırılan bir kasıttır. Bu kastın olmadığı 
durumlarda dezenformasyondan ve yalandan söz 
etmek mümkün değildir. Mezenformasyonda ise bir 
kasıt olmadığı için yalandan ziyade bir yanlıştan, 
hatadan veyahut dikkatsizlikten söz etmek olasıdır. 
Yalan haber bu bağlamda malenformasyondan 
ziyade hem mezenformasyon hem dezenformasyon 
kavramlarından nüveler barındıran bir çatı kavram 

niteliğindedir.19 Yani yalan haber tanımlamasında 

baz alınan kıstas, haber içeriğinin nesnel 

18 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.20.
19 European Parliament, “Regulating disinformation with artificial 
intelligence”, Panel for the Future of Science and Technology, Mart 2019, 
s.8, Erişim:04.02.2020,  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2019/624279/EPRS_STU(2019)624279_EN.pdf

gerçekliğe aykırı olmasıdır. Kandırma niyetinin olup 

olmadığına göre ise içerik mezenformasyon ya da 

dezenformasyon olarak kategorilere ayrılır.

Yalan haber kavramına yöneltilen bir eleştiri, 

kavramın yalan-yanlış içerikte paylaşılan bilgilerin 

barındırdığı zenginliği teke indirgediği ve alternatif 

bir tipoloji ya da kavramsal şema geliştirilmediği 

takdirde faydalı olmaktan uzaklaşacağı şeklindedir. 

Bu doğrultuda yalan haber, dezenformasyon, 

mezenformasyon ve bu türden yanıltıcı içeriğe 

Kaynak: Pixabay, Erişim:03.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/social-media-media-board-

networking-1989152/

Dezenformasyonu ayırt 
etmede belirleyici olan, 

yanıltmaya ve kandırmaya 
yönelik barındırılan 

bir kasıttır. Bu kastın 
olmadığı durumlarda 

dezenformasyondan ve 
yalandan söz etmek mümkün 

değildir. Mezenformasyonda 
ise bir kasıt olmadığı 

için yalandan ziyade bir 
yanlıştan, hatadan veyahut 

dikkatsizlikten söz etmek 
olasıdır. 
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ilişkin çeşitli sınıflandırmalar da geliştirilmiştir 

Bunların içinde genel kabul görenlerden birisi 

Wardle’ın ortaya koyduğu yedili kategorizasyondur:

• Satir veya parodi (Satire or parody): Zarar 

verme amacı gütmeksizin, dalga geçme ve 

trollemeyi amaçlayan içerikler.

• Çarpıtma (Misleading content): Bir meseleye 

ya da kişiye dair çerçeve oluşturmak 

amacıyla bir bilgiyi yanlış yönlendirecek 

biçimde kullanmak.

• Kaynakta sahtecilik (Imposter Content): 

Güvenilir ve kabul görmüş kaynakların taklit 

edilmesiyle ortaya konulmuş içerikler.

• Uydurma (Fabricated content): Kandırma 

ve zarar verme amacıyla %100 yanlış bir 

içeriğin üretilmesi.

• Yanlış bağlantılandırma (False connection): 

Başlık, görsel veya yazıların içerikle alakasız 

olduğu içerik türü.

• Yanlış bağlam (False context): Doğru bilginin 

yanlış bağlamda verilmesiyle ortaya çıkan 

yönlendirme türü.

• Manipüle edilmiş içerik (Manipulated 

content): Doğru bilgi ya da görsellerin 

kesilip biçilerek farklı şekillere sokulması ve 

kandırma amacıyla kullanılması.20

Bu kategorizasyonun faydalı olduğuna dair 

emarelerle birlikte, bu minvalde bir ayrıştırmanın 

yardımcı olsa da halen yeterli olmadığını ileri 

süren çalışmalar da bulunmaktadır.21 Sonuç olarak, 

20 Wardle, C., Fake News. It’s complicated.
21 Baron, S., Crootof, R., Fighting Fake News, Workshop 
Report, Information Society Project, Yale University, 2017, s.3, 
Erişim:05.12.2019, https://law.yale.edu/sites/default/files/area/
center/isp/documents/fighting_fake_news_-_workshop_report.pdf

yalan haber kavramının içerisinde birçok muğlaklık 

barındırdığı ve daha detaylı bir kavramsal 

ayrışmanın gerektiği vurgulanabilir. Bu türden 

kavramsal ayrıştırma çalışmaları, yalan haberin 

sebepleri, amaçları ve mücadele yöntemlerinin 

geliştirilmesi açısından gerekli addedilmektedir.

2.3. Yalan Haberlerin Artma Nedenleri
Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir çalışmaya göre 

yalan haber ve diğer yanıltıcı içeriklerin bu kadar 

kolay ve hızlı bir şekilde dolaşımda olması ve 

inandırıcılık arz etmesinin ardındaki esas etmen 

güvensizliktir.22 Bu çalışmada ileri sürülen ana 

fikir, dünyanın bir “güven eksikliği bozukluğu” 

sendromundan muzdarip olduğudur. Yalanların 

hız kazanması ve dezenformasyon yayabilen 

algoritmaların geliştirilmesiyle güvensizlik 

hissinin yaygınlaşmasına olanak sağlanmıştır. 

Bu bilgi bombardımanında doğruyla yanlışı ve 

gerçekle yalanı ayırt edebilmek güçleşmiştir. 

Gerek neoliberal iktisadi düzen sonucu ortaya 

çıkan ekonomik güvensizlik, gerekse özellikle 

göç ve küreselleşme sebebiyle ortaya çıkan 

kültürel/kimliksel güvensizlik, yurttaşlardaki bu 

hissiyatı körüklemekte, güvensizlikten kaçınmak 

için sığınılacak yerlerden birisi de yalan haberler 

olmaktadır. Yani yalanların hem güvensizliğin 

sebebi, hem de çözümü olarak sunulduğu bir 

ortamın varlığından söz etmek makuldür.

Güvensizliğin hedeflerinden birisi de klasik anlamda 

yazılı, görsel ya da işitsel basın kuruluşlarıdır. Sosyal 

medyanın gelişmesiyle birlikte ana akım medyada 

görülemeyecek haberlere erişim artmış, ana akım 

medya tarafından muhtelif sebeplerden ötürü yer 

22 United Nations, “The Age of Digital Interdependence”, The High 
Level Panel on Digital Cooperation, 2019, s.18, Erişim:14.12.2019, 
https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf
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yer gizlenen ya da sunulmayan haberler sebebiyle, 

bu tür kuruluşlara duyulan güven azalmıştır. 

Medya kuruluşlarının çeşitli politik angajmanlar 

çerçevesinde değerlendirilip, objektifliklerinin 

sorgulanması daha yaygın hale gelmiştir.23 Bir 

haber kaynağına duyulan güvensizlik, o kaynaktan 

gelen haber doğru olsa dahi otomatikman inkârı 

beraberinde getirebilmekte ve kutuplaşmayı 

körükleyebilmektedir.24 Yalan söyleyen güvenilir 

kaynak, doğru söyleyen güvenilmez kaynağa tercih 

edilmektedir. Ana akım medyanın sorgulanmasıyla 

birlikte alternatif kanalların kullanıcılarda 

oluşturduğu sahicilik hissi de bir ölçüde artmıştır. 

ABD’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu 

RAND Corporation’un ABD kamu yaşamında 

hakikatlerin azalan rolüne ilişkin çalışmasında, 

yalanların yaygınlaşmasında insanların bilişsel 

önyargılarının (cognitive bias) da önemli bir rolü 

olduğu belirtilmiştir. Bu fikre göre insanlar, sahip 

oldukları inanç, görüş ve kanaatleri onaylayacak 

fikirleri daha öncelikli aradıkları “doğrulama 

önyargısı” (confirmation bias) yoluyla, doğru olup 

olmadığına bakmaksızın bir haber içeriğini kendi 

görüşlerine uyduğu müddetçe benimsemekte 

ve paylaşmaktadır. Dezenformasyon içerikli 

haberlere inananlar, nesnel olarak doğru verilerle 

karşılaştıklarında da kendi görüşlerini bırakıp 

doğruyu benimsemektense önceki görüşlerine 

daha da sıkı sarılmaktadırlar. Literatürde buna “geri 

tepme etkisi” (backfire effect) adı verilmektedir.25 

23 Kavanagh, J., Rich, M.D., Truth Decay: An Initial Exploration of the 
Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, RAND 
Corporation, 2018, s.33, Erişim:31.01.2020,  
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR2300/RR2314/RAND_RR2314.pdf
24 European Parliament, “Polarisation and the use of technology 
in political campaigns and communication”, Panel for the Future of 
Science and Technology, Mart 2019, s.37, Erişim:06.02.2020,  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2019/634414/EPRS_STU(2019)634414_EN.pdf
25 Kavanagh, J., Rich, M.D., Truth Decay: An Initial Exploration of the 
Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, s.83, 84.

Ayrıca mevcut medya ortamının barındırdığı 
bilgilerin hızı ve hacmi sebebiyle insanların 
verileri değerlendirmek için sahip oldukları bilişsel 
kapasiteler zorlanmaktadır. Bu kadar veriyi tek 
tek incelemek, analiz etmek ve hakkaniyetli bir 
sonuca ulaşmak maliyetli olduğundan, ilgi çekici, 
zamandan tasarruf ettiren ve mevcut görüşleri 
destekleyen yalan haber içeriklerini benimsemek 
daha cazip hale gelebilmektedir. Dolayısıyla 
insanların bilişsel önyargıları, yalan haberlerin 
yayılmasını kolaylaştırmakta, ayrıca da geliştirilecek 
olası mücadele yöntemlerine karşı direngenlik 
getirmektedir.

Güvensizlik ve bilişsel önyargılardan sonraki 
üçüncü ve son neden değişen medya ve bilgi 
ekosistemidir. Yukarıda da sözü edildiği üzere 
hacim, hız ve içerik yönünden yaşanan değişim 
sebebiyle hem geleneksel medyaya güven azalmış, 
hem haber platformlarının 24 saat çalışmaya 
başlaması sebebiyle haber vakti genellikle reyting 
getiren yorumlar ve figürlerle doldurulmaya 
başlanmış, uzman fikirleri ve nesnellik kaygılı 
tartışmalara “sıkıcı” bulundukları gerekçesiyle 
yer verilmemeye başlanmıştır. Kurgu, gerçekliğe 
hem içerik sunucular hem de içerik kullanıcılar 
tarafından yeğ görülmüştür. Böylelikle partizanca, 
çarpıcı, magazinsel ve sansasyon yaratabilme 
kapasitesine sahip haberler dolaşıma girmekte, 
yeni medya ekosisteminin karakteristiği ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca filtreler ve algoritmalar 
sayesinde bilgiye erişim yönlendirilmekte ve 
şekillendirilmekte, kutuplaştırma artırılmakta ve 
sosyal medya platformlarının kâr güdüsü ve iş 
modelleri sebebiyle “daha ucuza, daha hızlı şekilde 
daha çok tık” almayı amaçlayan haberler, yalanlarla 

örülerek kolaylıkla hazırlanabilmektedir.26

26 Kavanagh, J., Rich, M. D., Truth Decay: An Initial Exploration of the 
Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, s.96, 97, 119.
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2.4. Yalan Haber Yaymanın Amaçları ve 
Etkileri
Sosyal medya, internet ve geleneksel medya 

üzerinde yürütülen yalan haber faaliyetlerinin 

amaçları siyasi, ekonomik ve sosyal-psikolojik 

olmak üzere üçe ayrılabilir.27 Siyasi boyut, yanıltıcı 

faaliyet yürüten aktörlerin ulusal ya da diğer 

türden öznel çıkarlarını öne çıkarmak amacıyla 

yaptıkları eylemlerden müteşekkildir. Örneğin 

Avrupa ve ABD’deki seçim kampanyası süreçlerine 

Rusya’nın dâhil olduğu iddialarında, Rusya’nın 

bu seçim kampanyalarını kendi siyasi çıkarlarını 

destekleyecek şekilde yalan haber yoluyla etkilediği, 

yalan haberi askeri olmayan bir mücadele biçimi 

olarak gördüğü ileri sürülmüştür.28

Yalan haber yaymanın ikinci temel amacı olan 

finansal boyutta ise halkla ilişkiler şirketleri ile 

teknoloji firmalarının kâr güdüsü ile hazırladıkları 

yalan haber ile örülü içerikler yer almaktadır. 

Bu içerikler yoluyla birçok reklam firması ve 

internet sitesi para kazanmakta, örneğin “tık 

yemi” (clickbait) adı verilen reklam sunma biçimi 

sayesinde az maliyetli, dikkat çekici ve sansasyonel 

içerikler sunmak mümkün hâle gelmektedir. 

Sunulan reklam ya da hikâyenin kısa sürede fazla 

beğeni alması ve dolaşıma girmesiyle şirketler 

gelir elde etmekte,29 gelir getirici işin sıklıkla 

dezenformasyon ve yalan haber barındırıyor 

olması da şirketlerin iş modeli ile dezenformasyon 

arasında organik bir bağ olduğuna ilişkin bir izlenim  

uyandırmaktadır.

27 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.33-36.
28 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.34.
29 Government Communication Service, RESIST – Counter 
disinformation toolkit, 2019, s.18, Erişim:03.02.2020,  
http://gcs.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2019/08/6.5177_CO_
RESIST-Disinformation-Toolkit_final-design_accessible-version.pdf

Yalan haberin üçüncü temel amacı olan sosyal-

psikolojik boyut, dezenformasyonun korku 

ya da eğlence amacıyla yayılabileceğini, aynı 

zamanda toplumda kutuplaşma yaratabileceğini, 

ayrıca siyasi kabileciliği güçlendirmek amacıyla 

kullanılabileceğini ifade etmektedir.30 Bu 

boyutuyla yalan haberler toplumsal dokuda 

güvensizlik, düşmanlık, ötekileştirme ve aidiyetleri 

perçinleme etkisi yaratmakta, konuşma yoluyla 

farklı toplumsal grupların bir araya gelmesindense, 

grup aidiyetlerinin güçlendirilmesi yoluyla 

grubun izolasyonuna sebep olmaktadır. Siyasal 

kabileciliğin barındırdığı keskin “bizden olanlar” ve 

“bizden olmayanlar” ayrımı popülizmin “iyi halk” ve 

“yozlaşmış elit” karşıtlığına kolaylıkla uyarlanmakta, 

popülist siyasetçiler halkın duygularını bu 

çerçevede harekete geçirebilecek yalan haber 

içerikli paylaşımlar yapmak ve söylemlerde 

bulunmaktan kaçınmamaktadır.31

Yukarıda belirtilen amaçlarla karakterize 

edilebilecek yalan haberler, toplumsal ve siyasal 

yaşamda çeşitli sonuçlara sebep olabilmektedir. 

Kendisini gerçekliğin kendisiymiş gibi sunan 

yalan haberler nedeniyle güven duygusu giderek 

azalmakta ve medya tüketicileri arasında karışıklık 

yaratılmaktadır. Bu karışıklık sebebiyle olgusal 

gerçeklik ve öznel fikirler arasındaki ayrım 

belirsizleşmekte, böylelikle kendisini olgusal 

gerçekliğin ta kendisiymiş gibi sunabilen şahsi 

görüşler daha değerli addedilebilmektedir. Bunun 

tam tersi, yani olgusal gerçekliğin “subjektif bir 

görüş” statüsüne düşürüldüğü de vakidir. Üzerinde 

geniş uzlaşı sağlanmış bilimsel yaklaşımlar ve 

kuramlar (örneğin hastalıklara karşı aşı uygulaması, 

30 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.34.
31 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.9.
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küresel ısınma, dünyanın şekli ya da genetiği 

değiştirilmiş organizmalı [GDO] besinlere vb. dair) 

öznel birer yaklaşım olarak ele alınmaya başlanmış, 

bu yaklaşımlara karşı yine aynı düzeyde geçerlilik 

iddiasına sahip olduğu öne sürülen fikirler ortaya 

konmaya başlanmıştır. Böylelikle kamuoyundaki 

tartışmalar şahsi kanaatlerin kutuplaşmış bir 

iklimde çarpışması şeklinde gerçekleşmekte ve 

kamusal meselelere ilişkin sağlıklı istişare zemini 

ortadan kalkmaktadır.32 Buradan hareketle yalan 

haberin toplumsal ve siyasal yaşam üzerinde 

negatif etkileri olduğu ve yalan haberin mücadele 

edilmesi gereken bir olgu olarak güncel dönemde 

öne çıktığı, hem akademik çalışmalarda hem de 

uluslararası kurum ve kuruluşların raporlarında 

üzerinde uzlaşıya varılan görüşlerin başında 

gelmektedir.

2.5. Yalan Haberle Mücadele Yöntemleri
Özellikle çevrimiçi platformlarda yaygınlaşan 

yalan haberlerin azaltılması, ortadan kaldırılması 

ve toplumsal doku üzerindeki etkilerinin 

en aza indirilmesi adına çeşitli aktörlerce 

muhtelif mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. 

Bu yöntemleri, önlem alan aktörlere göre 

sınıflandırmak gerekirse özel şirketler, alternatif 

platformlar, uluslararası kuruluşlar ve devletler 

tarafından alınan önlemler şeklinde dört ana 

kategoride incelemek mümkündür.

İlk olarak özel şirketlerden bahsetmek gerekirse, 

teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin 

kendi mecralarında yayımlanan yanıltıcı içeriklere 

yönelik çeşitli adımlar attıkları söylenebilir. Bu 

adımların atılmasında devletlerden ve uluslararası 

kuruluşlardan gelen baskıların rol oynadığı da 

belirtilmelidir. Örneğin Facebook, kullanıcılar 

tarafından yanlış-yalan olarak işaretlenmiş 

olmasına rağmen aynı minvalde içerikler 

sunmaya devam eden sayfaların Facebook’ta 

32 Kavanagh, J., Rich, M.D., Truth Decay: An Initial Exploration of the 
Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, RAND 
Corporation, s.192-221.

Kendisini gerçekliğin 
kendisiymiş gibi sunan yalan 
haberler nedeniyle güven 
duygusu giderek azalmakta 
ve medya tüketicileri arasında 
karışıklık yaratılmaktadır. 
Bu karışıklık sebebiyle 
olgusal gerçeklik ve öznel 
fikirler arasındaki ayrım 
belirsizleşmekte, böylelikle 
kendisini olgusal gerçekliğin 
ta kendisiymiş gibi sunabilen 
şahsi görüşler daha değerli 
addedilebilmektedir. Bunun 
tam tersi, yani olgusal 
gerçekliğin “subjektif bir 
görüş” statüsüne düşürüldüğü 
de vakidir. 
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reklam sunmasını yasaklamıştır. Google ise 

arama motorlarında kuruluşlara doğruluk 

kontrolü platformlarıyla müşterek bir şekilde 

doğruluğu teyit edilmiş içerikleri sunma yönünde 

yazılımsal bir destek sunmaktadır.33 Twitter,  2019 

Kasım ayından başlamak üzere, para karşılığı 

siyasi reklam yeri tahsis etme uygulamasından 

vazgeçmiş, siyasal süreçlerde adaylar ile 

seçmenlerin arasına girerek bir sosyal medya 

platformunun kamuoyunu etkilemesini doğru 

bulmadığını belirtmiştir.34 Reklam şirketlerinin 

dezenformatif içerikli reklamlar sunmaması için 

medya platformlarınca özen gösterilmesi adına 

bir farkındalık oluşturulmakta, ayrıca reklamlardan 

elde edilen gelirin, reklamcı şirkete belirli şartların 

sağlandığından emin olunduğu müddetçe verilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır.35

İkinci aktör olan alternatif platformlar ele 

alındığında, yalan haberle mücadele açısından 

öne çıkan en önemli unsur doğruluk kontrolü (fact-

checking) mecralarıdır. Belirli bir haber içeriğinin 

olgusal olarak doğru-yanlış olduğunu tespit eden bir 

teyit merci hüviyetinde faaliyet gösteren doğruluk 

kontrolü platformları sayesinde yalan haberin 

olası etkileri azaltılmaya çalışılmakta, internet 

kullanıcılarına doğru bilgi sunulmasına gayret 

edilmektedir. Türkiye’den “Teyit.org”, “Malumatfuruş”, 

“Doğruluk Payı” ve “Fact-checking Turkey” bu 

platformlar arasında sayılabilir.36 Diğer ülkeler 

33 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.58, 59.
34 BBC News, ”Twitter to ban all political advertising“, 31 Ekim 2019, 
Erişim:03.02.2020,  
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50243306
35 European Commission, A multi-dimensional approach to 
disinformation, 2018, s.15, Erişim:31.01.2020,  
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
36 Kocabay Şener, N., “Doğruluk Kontrol Merkezi ve Yalan Haber 
Kavramlarına İlişkin İçeriklerin Medyada Yansımasının Araştırılması”, 
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S:29, 2018, s.359.

bağlamında ise bu alanda iş yapan PolitiFact (ABD), 

BBC Reality Check (İngiltere) ve Les Décodeurs 

(Fransa) örnek gösterilebilir. Bu merkezlerin oluşum 

sebepleri arasında gerek dezenformasyon fazlalığı, 

gerekse içerik üreticilerinin sayısındaki belirgin 

artış sebebiyle haber kaynağının saptanmasının 

giderek güçleşmesi vardır. Fakat bu platformların 

reaktif bir konumdan sıyrılıp gündemi proaktif 

bir biçimde belirleyebilecek durumda olduğuna 

ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Zira 

doğruluk kontrolü sağlanana kadar yalan haberler 

genellikle kamuoyu gündemini yeteri kadar meşgul 

etmiş ve amacına ulaşmış olmaktadır. Dolayısıyla 

yalan haberlerin yayılma hızı ile doğruluğun teyidi 

arasındaki zaman asimetrisi düşünüldüğünde, 

kaynak ya da içerik doğrulamaya ilişkin çabaların 

etkililiğine dair ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. 

Beğenme, yorum yapma ve paylaşmanın hızlı 

döngüsü, yalan haberlere bu konjonktürde belirgin 

bir avantaj sağlamaktadır.37 Ayrıca veri ve bilgiyi 

doğrulama kadar, kaynağın incelenerek benzeri bir 

doğrulama sürecine tabi tutulması da aynı derecede 

elzem görülmektedir.38 Önemli olanın, verilerin 

ve kaynakların doğrulanması kadar, kamuoyunu 

doğru ile yanlış, gerçek ile yalan arasındaki ayrıma 

duyarsızlaştıran yapısal dönüşümlerin sorgulanması 

ve bunlara yönelik çözüm önerisi sunulması 

olduğunu savunan görüşler de mevcuttur.39

Üçüncü aktör olarak uluslararası kuruluşlarca 

hazırlanan çeşitli çalışmalar, yalan haberle mücadele 

37 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.7.
38 Wardle, C., Derakhshan, H., “Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making”, s.18.
39 Koekoek, C., Power Beyond Truth: The Implications of Post-Truth 
Politics for Habermas’ Theory of Communicative Action, Leiden 
University MA Thesis in Philosophy, Politics and Economics, Summer 
2017, s.39, Erişim:03.02.2020,  
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/57102/
Thesis%20Catherine%20Koekoek.pdf?sequence=1
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yöntemlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu 

çalışmaları hazırlayan kuruluşlar arasında Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),40 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency 

International),41 Avrupa Komisyonu42 ve Uluslararası 

Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu 

(IFLA)43 gösterilebilir. Örneğin IFLA’nın hazırladığı 

broşüre göre yalan haberle mücadele etmek adına 

öne sürülen sekiz adımlık bir süreç mevcuttur. 

Bu sürecin adımları; kaynağı düşünmek, haber 

başlığının ötesini okumak, yazara bakmak, destek 

veren kaynaklara bakmak, haberin şaka amacıyla 

sunulup sunulmadığına bakmak, haber tarihine 

bakmak, önyargıları kontrol etmek ve uzmana 

sormaktır.44 Çalışmalarda ortak olarak altı çizilen 

yöntemler arasında farkındalığın artırılması, medya 

okuryazarlığının teşvik edilmesi, yalan haberi 

cazip hale getiren iş modelinin değiştirilmesi ve 

doğrulama faaliyetlerinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

İfade özgürlüğüne ilişkin engellemelere 

gidilmemesi önerilmiş, bu türden kısıtlamaların 

yerini eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle 

dolduran teşvik edici yöntemlerin alması evla 

görülmüştür. Yapay zekâ gibi teknolojik yöntemlerin 

yalan haberle mücadelede kullanılabileceğinin 

vurgulandığı bir Avrupa Parlamentosu çalışması da 

mevcuttur.45

40 UNESCO, Journalism, Fake News & Disinformation, 2018, 
Erişim:03.02.2020,  
https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_
disinformation_print_friendly_0.pdf
41 Transparency International, “Fighting Corruption in the age of ‘Fake 
News’: Four Key Approaches“, 8 Ekim 2019, Erişim:03.02.2020,  
https://www.transparency.org/news/feature/fighting_corruption_in_
the_age_of_fake_news
42 European Commission, A multi-dimensional approach to 
disinformation.
43 IFLA, How to Spot Fake News, Son Güncelleme:09.12.2019, 
Erişim:16.12.2019,  
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/images/
how_to_spot_fake_news.pdf
44 IFLA, How to Spot Fake News.
45 European Parliament, “Regulating disinformation with artificial 
intelligence”, Panel for the Future of Science and Technology, s.16.

Dördüncü ve son aktör olarak devletlerin yalan 

habere yönelik aldıkları önlemler, parlamento 

çalışmaları ve yasal düzenlemeler bağlamında ayrı 

bir başlık halinde aşağıda incelenecektir.

3.	SEÇİLİ	ÜLKELERDE	
PARLAMENTO	ÇALIŞMALARI	VE	
YASAL	DÜZENLEMELER
Yukarıda belirtilen kavramsal çerçevenin 

ardından, yalan habere ilişkin çeşitli ülkelerdeki 

uygulamalara geçilerek yasal düzenlemeler ve 

parlamento faaliyetlerinden bahsetmek, konunun 

somut bağlamda nasıl şekillendiğini görmek 

açısından farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Yalan 

haber meselesinde, kavramsal boyutta olduğu gibi 

pratikte de genel kabul görmüş tek bir yaklaşım 

bulunmamaktadır. 30 civarında ülkede bir şekilde 

yalan haberlere yönelik bir müdahale vardır.46 

Ülkelerin bir kısmı yalan habere herhangi bir 

özel düzenleme getirmezken (Ör. Hollanda, İsveç, 

Danimarka), bir kısmı yalan haberi yeni bir suç 

türü kapsamında ele almakta (Ör. Fransa, Rusya, 

Çin), diğer bir kısmı da diğer suçlar (iftira, hakaret 

vb.) ekseninde meseleyi değerlendirmektedir (Ör. 

Almanya, İsrail). Konuyu mevzuata döken ülkelere 

örnek olarak Bangladeş, Belarus, Burkina Faso, 

Kamboçya, Çin, Mısır, Fransa, Almanya, Kenya, 

Malezya, Rusya, Singapur, Tayland ve Vietnam 

verilebilir. Örneğin Singapur’da yalan haber 

yaymanın hapis cezasına kadar varan yaptırımları 

vardır. ABD, İngiltere, Güney Kore, İspanya ve İtalya 

gibi ülkelerde komisyon faaliyetleri ve hükümetlerin 

46 Bradshaw, S., Howard, P. N., Challenging Truth and Trust: A Global 
Inventory of Organized Social Media Manipulation, Computational 
Propaganda Research Project, Oxford Internet Institute, 2018, s.6, 
Erişim:04.12.2019,  
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/
ct2018.pdf
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aldıkları inisiyatifler mevcuttur. Norveç, İsveç, 

Danimarka, Belçika, Kenya ve Hollanda gibi 

örneklerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan 

kampanyaların (Ör. medya okuryazarlığını artırmaya 

yönelik) ön plana çıktığı söylenebilir.47 Brezilya, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Meksika ve 

Pakistan gibi örneklerde devletlerin sosyal medya 

yoluyla birer doğruluk kontrolü platformu işlevini 

üstlendikleri görülmektedir.48 Örneğin Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti’nde ebola salgınına yönelik 

yalan haberlerin önüne geçmek amacıyla Hükümet 

kendine ait bir WhatsApp hizmet hattı kurmuş ve 

vatandaşların salgına ilişkin sağlıklı bilgi almalarını 

sağlamaya çalışmıştır.

Bu mücadele yöntemi çeşitliliğine ek olarak, ülkeler 

tarafından alınan diğer önlemlerle de yalan 

haberin engellenmesi amaçlanmaktadır. Örneğin; 

İsveç’te herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte, 

çocuklara yalan haberlerin olumsuz etkilerinin 

eğitim yoluyla verilmesi adına, bir çizgi film 

karakterinin -Bamse- hakkında duyduğu yalan 

haberler sonucu süper güçlerini kaybettiği ve 

kaynağın doğrulanması gerekliliğini vurguladığı 

bir bölüm yazılmıştır. Çin’de “dedikoduları ortadan 

kaldırmak/çürütmek” anlamına gelen piyao 

isimli bir uygulama yoluyla devlet kontrolündeki 

basın kuruluşlarından, partiye bağlı yerel 

gazetelerden ve muhtelif hükümet biriminden 

uygulama kapsamında doğrulanmış bilgi almak 

mümkündür.49 Bu farklı uygulamaların gerek yalan 

haber konusunun yeniliğinden gerekse ülkelerin 

47 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world, Poynter, Erişim:27.11.2019,  
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions
48 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world.
49 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.3.

içerisinde bulundukları özgün koşullar nedeniyle 

ortaya çıktığı söylenebilir. Bu bağlamda, aşağıda 

dört ülke örneğine yer verilerek, hem mevzu 

bahis ülkelerde konunun tek tek nasıl ele alındığı 

ayrıntılı bir biçimde incelenecek hem de yalan 

haber meselesine yönelik tutumlardaki farklılıklar 

ve benzerlikler ortaya konulacaktır.

3.1. Almanya
2016 yılının Aralık ayında Almanya Federal Meclisi 
(Bundestag) Araştırma Hizmetleri Birimi yalan 
haberlerin yayılmasına ilişkin bir rapor hazırlamış, 
rapora konuya dair reform önerilerini eklemiştir. 
Bu raporun hazırlanmasında Almanya’daki 
siyasetçiler hakkındaki yalan içerikli Facebook 
paylaşımları ve ABD ile İngiltere’deki siyasi 
süreçler etkili olmuştur.50 Benzeri bir durumun 
Almanya’da 2017 yılı Federal Meclis seçimlerinde 
yaşanmaması için olası çözüm yolları aranmaya 
başlanmıştır. Bu doğrultuda 2017 yılının Ekim 
ayında Almanya’da Sosyal Ağların Düzenlenmesi 
Kanunu (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) yürürlüğe 
girmiştir. Bu Kanunun asıl amacı sosyal ağlardaki 
nefret söylemi ve yalan haberlerle mücadele 
etmek, sosyal ağ platformlarını hesap verebilir hale 
getirmek ve gerekli hallerde platformlara cezai 
müeyyide uygulamaktır. Kanunun gerekçesinde 
belirtildiği üzere, sosyal ağlarda karşılaşılan yalan 
haberlerle mücadele bir numaralı öncelik olarak 
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla sosyal ağlardaki suç 
unsuru barındıran nefret, istismar, hakaret ya da kamu 
düzenini sekteye uğratan içeriklerin platformun 
kendisi tarafından kaldırılmasını yasal sorumluluk 
çerçevesine alan bir düzenlemenin gerekliliğine 
vurgu yapılmıştır.51 Kanun yalnızca, Almanya’da iki 

50 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.33.
51 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.33.
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milyon ya da daha fazla kayıtlı kullanıcıya sahip 

sosyal ağlara uygulanabilmektedir. Kanunda sosyal 

medya ağları, “kâr elde etmek amacıyla çevrimiçi 

platformları işleten ve kullanıcıların diğerleriyle 

içerik paylaşabildiği ya da bu içeriği kamusal 

olarak görünür hale getirebildiği telemedya servis 

sağlayıcıları” olarak tanımlanmıştır.52

52 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Act to 
Improve Enforcement of the Law in Social Networks, 12 Temmuz 2017, 
b.1/m.1, Erişim:27.11.2019,  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Bu Kanun uyarınca sosyal medya şirketleri açıkça 

yasa dışı olan içerikleri, şikâyet gelmesinin 

üzerinden en geç 24 saat sonra kaldırmalıdır.53 

Şayet mevzu bahis içeriğin yasa dışılığı ihtilaflı ise, 

sosyal ağa bu durumu soruşturması için yedi gün 

süre verilmiştir. Bu yedi günlük süre, doğrulama 

sürecinde ek verilerin gerekmesi halinde uzatılabilir. 

Yasa dışılığın tanımlanmasında Kanunun baz aldığı 

düzenleme ise Ceza Kanununun ilgili maddeleridir. 

Bu maddelerde özellikle Anayasaya aykırı örgütlerin 

propagandası ve sembollerinin yayılması, devleti 

müşkül duruma sokacak ciddi bir şiddet tehdidinin 

teşvik edilmesi, ihanete varan sahtecilik, nefrete, 

hakarete veya suça yönelten beyanlarda bulunma 

gibi hususlar yasa dışılığa temel kabul edilmiştir.54

Sosyal medya platformları, kullanıcılarına şeffaf 

bir şikâyet mekanizması sunmakla yükümlü 

kılınmışlardır. Bu şikâyete ilişkin platformun 

verdiği olumlu ya da olumsuz kararlar, gerekçeleri 

ile birlikte gecikme olmaksızın şikâyet sahibi ve 

etkilenen kullanıcıya bildirilmelidir. Bir takvim 

yılında, yasa dışı içeriklere dair 100’den fazla 

şikâyet alan platformların yılda iki kez Almanca 

rapor hazırlamaları ve bu raporlarda şikâyetleri 

nasıl ele aldıklarını ayrıntılı biçimde belirtmeleri 

gerekmektedir.55 Rapor, Resmi Gazetede ve 

sosyal medya şirketinin resmi sayfasında, her altı 

aylık dönemin bitiminden itibaren bir ay içinde 

yayımlanmalıdır. Raporda şikâyet sayıları, şikâyetleri 

53 ECPRD, “Legislation on defamation and disinformation and 
procedures to register an online media company” (Hakaret ve 
Dezenformasyon ile İlgili Mevzuat ve Bir Çevrimiçi Medya Şirketinin 
Tescil Prosedürleri), Bilgi Talebine Almanya Federal Meclisinin Cevabı, 
Talep No: 4193, 27 Kasım 2019, Erişim:27.11.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-
details/473141
54 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.33.
55 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Act to 
Improve Enforcement of the Law in Social Networks, b.1/m.1.

Sosyal Ağların Düzenlenmesi 
Kanununun asıl amacı 
sosyal ağlardaki nefret 
söylemi ve yalan haberlerle 
mücadele etmek, sosyal ağ 
platformlarını hesap verebilir 
hale getirmek ve gerekli 
hallerde platformlara cezai 
müeyyide uygulamaktır. 
Kanunun gerekçesinde 
belirtildiği üzere, sosyal 
ağlarda karşılaşılan yalan 
haberlerle mücadele bir 
numaralı öncelik olarak 
değerlendirilmiştir. 
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inceleyen çalışanların sayısı ve niteliği, bir içeriğin 

silinmesine neden olan şikâyetlerin sayısı, içeriğin 

silinmesinin ne kadar sürede gerçekleştiği gibi 

bilgilere de detaylı bir şekilde yer verilmelidir.

Yukarıda sıralanan bu yükümlülüklerini kasten ya da 

taksirle yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine 

50 milyon avroya varan para cezası verilebilir. 

Adalet Bakanlığı bir sosyal medya şirketine ceza 

vermek istiyorsa (silinmeyen bir içeriğin yasa dışı 

olduğuna kanaat getirdiğinden), öncelikli olarak bir 

mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme kararı 

nihaidir ve Bakanlık üzerinde bağlayıcıdır.

Yalan haber bağlamında ayrıca, Ceza 

Kanununda bir kimseye ilişkin aslı olmayan, 

doğrulanamayacak veya açıkça yalan haber 

yapmanın cezalandırılabileceği öngörülmüştür. Bir 

fiilin bu suç kapsamına girebilmesi için nesnesi 

olan kişiyi karalayabilme kapasitesinin olması 

ya da o kişi hakkında kamuoyunu olumsuz yönde 

etkileyebilmesi gerekmektedir.56 Bu suç için 

belirlenmiş ceza azami bir yıllık hapis ya da para 

cezası; suçun kamuya açık bir şekilde gerçekleşmesi 

halinde azami iki yıllık hapis ya da para cezasıdır. 

Suç şayet kasten işlenmişse azami iki yıllık hapis 

ya da para cezası; kasıtlı fiil kamuya açık bir 

şekilde, bir toplantıda gerçekleşmişse veya yazılı 

materyalin dağıtılmasını içeriyorsa azami beş yıllık 

hapis ya da para cezası ile cezalandırılır. Bu suç bir 

siyasetçiye karşı, siyasetçinin kamusal faaliyetlerini 

yürütmesini zorlaştıracak bir şekilde işlenmişse 

öngörülen ceza üç aydan beş yıla kadar hapis 

cezasıdır. Sosyal medya platformları genellikle 

bu bağlamda -paylaşımların kapalı gruplarda 

gerçekleşme durumları hariç- kamuya açık alanlar 

olarak değerlendirilmektedir.

56 ECPRD, 4193 Nolu Bilgi Talebine Almanya Federal Meclisinin Cevabı.

Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanununun yürürlüğe 

girdiği ilk altı ayda, Facebook gelen şikâyete tabi 

içeriklerin %21,2’sini, YouTube %27,1’ini, Google+ 

%46,1’ini ve Twitter ise %10,8’ini kaldırmıştır.57

3.2. Amerika Birleşik Devletleri
ABD Anayasasında yapılan birinci değişiklik (First 

Amendment) kapsamında ifade özgürlüğü garanti 

altına alınmış ve buna ilişkin kuvvetli bir saygı ve 

koruma kültürü geliştirilmiştir. Teknoloji şirketleri 

ABD’de serbest rekabet ortamı içerisinde kendilerine 

katı yasal yükümlülükler uygulanmaksızın 

faaliyetlerini yürütmektedir. Buradan bakıldığında 

sosyal medya şirketleri kendi platformlarında 

üçüncü kişilerce yayımlanan içerikle ilgili herhangi 

bir sorumluluğa sahip değildir. Ülkede kapsamlı bir 

dezenformasyon düzenlemesine ilişkin herhangi 

bir adım atılmamıştır. 2017 yılının Ekim ayında 

Mark Warner, Amy Klobuchar ve John McCain gibi 

senatörler “Dürüst Reklamlar Kanunu” (Honest Ads 

Act) teklifini Kongreye sunmuşlar ve bu kanun 

teklifi uyarınca aylık en az 50 milyon görüntülenme 

sayısına sahip dijital platformların seçim 

reklamlarını şeffaf hale getirmelerini istemişlerdir. 

Temsilciler Meclisinde de bunun muadili 

sayılabilecek bir teklif sunulmuş fakat bunların 

hiçbiri kanunlaşmamıştır. 2019 yılının Mayıs ayında 

bu teklifler yeniden sunulmuştur.58

ABD Kongresinde birçok dinleme toplantısı 

(hearing) yapılarak çevrimiçi dezenformasyon ve 

yalan haberlere ilişkin muhtelif soruşturmalar 

yürütülmektedir. Bu soruşturmaların konuları 

arasında Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine 

müdahale ettiği iddiaları, kişisel verilerin açık 

57 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.23.
58 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.19.
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rıza alınmaksızın siyaset kampanyalarında mikro 
hedefleme yöntemiyle reklamlama için kullanıldığını 
açığa çıkaran Cambridge Analytica skandalı ve 
dijital çağda sosyal medya platformlarının siyasi 
ve iktisadi gücü vardır.59 ABD Senatosu İstihbarat 
Komisyonunun talebi doğrultusunda seçimlere 
Rusya’nın müdahalesi ve bu bağlamda Facebook, 
Twitter ve Alphabet gibi şirketlerin kişisel veri 
kullanımına ilişkin sorumluluğu irdelenmiş, New 
Knowledge adlı düşünce kuruluşu tarafından 
kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır.60 2017 Kasım 
ayından bu yana da Facebook ve Google gibi 
önde gelen teknoloji şirketlerinin yetkilileri (buna 
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de dâhil olmak 
üzere) Kongrenin muhtelif komisyonlarında dinleme 
toplantısına alınmışlardır.61

2019 yılının Ocak ayında New York Başsavcısı 
tarafından sahte hesaplar açarak sosyal medyada 
kâr elde etmeye çalışan bir şirket hakkında 
soruşturma başlatılmış ve bunun sonucunda 
sahte hesaplar yoluyla yürütülen sosyal medya 
aktivitesinin yasa dışı olduğuna hükmedilerek, bu 
konuya dair ilk emsal ortaya konulmuştur.62

Eyaletlerce sosyal medya okuryazarlığını artırmaya 
yönelik kanunlar yürürlüğe konulmakta ya da 
girişim aşamasına getirilmektedir. Örneğin 
2018 yılının Eylül ayında Kaliforniya’da medya 
okuryazarlığı eğitiminin okullarda verilmesine 

ilişkin bir düzenleme getirilmiştir.63

59 Bradshaw, S., Neudert, L., Howard, P.N., Government Responses 
to Malicious Use of Social Media, NATO Stratcom Coe, 2018, s.10, 
Erişim:07.02.2020,  
https://www.stratcomcoe.org/download/file/fid/79655
60 DiResta, R., Albright J., Johnson, B., The Tactics & Tropes of the 
Internet Research Agency, Erişim:03.02.2020,  
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1003&context=senatedocs
61 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world.
62 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world.
63 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.20.
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3.3. Fransa
Fransa’da basın özgürlüğüne ilişkin 29 Temmuz 

1881 tarihli Kanun yürürlükte olup birçok kez 

değişikliğe uğramıştır. Kanunda öngörülen medya 

mecraları şu şekilde tanımlanmıştır: Kamusal 

alanlarda ya da toplantılarda posterler yoluyla ya 

da elektronik araçlarla yayılan her türlü yazılı, basılı, 

çizili, resmedilmiş, amblemli ya da yazı, söz veya 

görsel içerikli medya kanalları şeklinde satılmış 

veya dağıtılmış bilgiler bütünüdür.64 Kanunun 27. 

maddesi dezenformasyon ve mezenformasyona 

ilişkin hükümler içermektedir: Yanlışlanmış, 

kurgulanmış veyahut kandırma amacı ve kötü 

niyetle üçüncü kişilere bir şeyler atfetmiş, kamu 

düzenini bozan ya da bozabileceğine ihtimal 

verilen yanlış haberlerin yayımlanması, dağıtılması 

ya da yeniden üretilmesi, 45.000 avroluk bir 

tutar ile cezalandırılacaktır. Buna ek olarak farklı 

maddelerde de ayrımcılık, hakaret ve aleni hakaret 

ile nefret suçu gibi meseleler düzenlenmiştir 

(m. 24, 29, 32). Seçim Kanunu uyarınca da yalan 

haber, hakaret ve benzeri içeriklerin seçimlerin 

sonuçlarına etki etmeleri durumunda bu türden 

içerikleri paylaşanlar hakkında bir yıllık hapis ve 

15.000 avroya kadar para cezası uygulanabilir.65

22 Aralık 2018’de yalan haberlerin sosyal 

medya bağlamında demokrasiye yönelttiği iddia 

edilen tehditlerin önüne geçilmesi amacıyla, 

Enformasyonun Manipüle Edilmesine Karşı 

Mücadele Kanunu (loi relative à la lutte contre la 

64 ECPRD, “Legislation on defamation and disinformation and 
procedures to register an online media company” (Hakaret ve 
Dezenformasyon ile İlgili Mevzuat ve Bir Çevrimiçi Medya Şirketinin 
Tescil Prosedürleri), Bilgi Talebine Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı, 
Talep No: 4193, 18 Ekim 2019, Erişim:27.11.2019 (Sınırlı Erişim), 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/request-
details/473141
65 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.30.

manipulation de l’information) yürürlüğe girmiştir.66 

Bu Kanun aynı zamanda “yalan haber kanunu” (loi 

fake news) olarak da bilinmektedir. Parlamentoda 

ciddi muhalefetle karşılaşan Kanun, ifade özgürlüğü 

bağlamında Fransa Anayasa Mahkemesine de 

taşınmış, fakat Mahkeme, Kanunun Anayasadaki 

ilgili hükümlere aykırı olmadığına hükmetmiştir.67

66 ECPRD, 4193 Nolu Bilgi Talebine Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı.
67 Jones, K., Online Disinformation and Political Discourse – Applying a 
Human Rights Framework, s.24.
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Kanunun amacı, dijital mecralarda yalan haberlerin 

büyük bir hızda yayılmasının önüne geçmek ve 

yabancı devletler tarafından sosyal ağların manipüle 

edilmesini engellemektir. Özellikle seçim süreçlerinin 

öncesinde ve seçimler esnasında bu türden 

manipülasyonların varlığına dikkat çekilmekte ve 

Brexit referandumu ile 2016 yılındaki ABD başkanlık 

seçimleri örnek verilmektedir. Bu bağlamda, seçim 

süreçlerinde ilk olarak sosyal medya platformlarının 

sponsorlu içerikler hakkında hesap vermeleri 

gerekmekte, ayrıca günlük belli bir sayıda bağlantının 

üstüne çıkan mecraların Fransa’da yasal bir temsilci 

bulundurmaları ve algoritmalarını kamuya açmaları 

şart koşulmaktadır. Platformlar, seçimlerden önceki 

üç aylık dönemde kullanıcılara “dürüst, açık ve şeffaf” 

bilgi sunmalı ve ulusal önem arz eden, platformlara 

promosyon amacıyla para veren kişilerin kimlik 

bilgilerini açıklamalıdır. Ayrıca kişisel verilerin bu 

süreçte nasıl kullanıldığı ve şahısların promosyon 

amacıyla ne kadar para verdikleri de kamuoyuna 

duyurulmalıdır. İkinci olarak da yalan haberlerin 

hızlıca yayılmalarına engel olmak adına yasal 

işlem başlatılması öngörülmektedir. Burada yalan 

haber nitelemesini yapmak davayı gören hâkime 

bırakılmıştır ve bu nitelemede 1881 tarihli Kanun 

baz alınarak geliştirilen üç kriter uygulanacaktır: 

Yalan haber açık olmalıdır; yapay yollardan ve 

büyük bir çapta yayılmaya başlamış olmalıdır; kamu 

düzenini veya seçimlerin salahiyetini bozma tehdidi 

barındırmalıdır.68

Seçim süreçlerinin dışında da yalan haberle 

mücadele edilmesi planlanmış ve bu mücadelede 

yetki Yüksek Yayıncılık Kuruluna (Conseil supérieur de 

l’audiovisuel) verilmiştir. Bu mücadele kapsamında 

68 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world.

yabancı devletler tarafından kontrol edilen ya da 

yönlendirilen yayın kuruluşlarının engellenmesi 

ya da yayıncılık faaliyetlerinden alıkonulması 

Kurulun yetkisi dahilindedir. Kanunun gazeteciliğe 

ve ifade özgürlüğüne herhangi bir etkisinin olması 

beklenmemektedir. Kanunun amacının yalnızca 

kasıtlı olarak bilgilerin çarpıtılmasına yönelik 

mücadeleye dair yasal bir çerçeve geliştirmek 

olduğu ileri sürülmektedir.69

3.4. İngiltere
İngiltere’de yalan haberlere ilişkin herhangi bir 

yasal düzenleme henüz mevcut değildir. Fakat 

Parlamento komisyonları düzeyinde konuyu ele 

alan İngiltere, yalan habere yönelik alternatif 

mücadele biçimleri geliştirmeye çalışmaktadır. 

ABD Kongresi Hukuk Kütüphanesinin (Law Library 

of Congress) raporuna göre “yalan haber” kavramı 

İngiltere için yenilik arz etmez; zira Kraliyet Özel 

Danışma Konseyinin (Privy Council) 1688’deki kararı 

uyarınca yalan haber yaymak yasaklanmıştır. Ayrıca 

yalan haber bağlamında düşünülebilecek olan 

1988 tarihli “Kötücül İletişim Kanunu” (Malicious 

Communications Act) ve 2003 tarihli “İletişim 

Kanunu” (Communications Act) yürürlüktedir.

Dijital iletişim platformlarının yaygınlık 

kazanmasıyla birlikte İngiltere’de sosyal medyanın 

hem yabancı devletlerin ülke içindeki siyasi 

süreçlere müdahil olmasına hem de azınlıklara 

karşı nefret ve şiddeti teşvik eden içeriklerin 

artmasına sahne olduğu söylenmiştir.70 Bu 

doğrultuda İngiltere Parlamentosu Avam 

Kamarası bünyesindeki Dijital, Kültür, Medya 

ve Spor Komisyonunda (Digital, Culture, Media 

69 ECPRD, 4193 Nolu Bilgi Talebine Fransa Ulusal Meclisinin Cevabı.
70 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.100.
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and Sport Committee) konuya ilişkin incelemeler 

başlatılmıştır.71 Komisyonun hazırladığı raporda 

“yalan haber” tabirinin kullanılmaması gerektiği 

belirtilmiş, bunun yerine mezenformasyon ve 

dezenformasyon ifadelerinin daha uygun düştüğü 

vurgulanmıştır. Zira rapora göre “yalan haber” 

mevhumu, siyasi anlamlarla yüklü olup muhalefeti 

bertaraf etmek ve muhalefetin meşruiyetini 

sarsmak için kullanılabilecek politik bir araç iken 

dezenformasyon kasıtlı bir kandırma saikiyle 

ortaya atılan yanlış haberleri, mezenformasyon 

ise herhangi bir kasıt olmadan paylaşılan yanlış 

haberleri kast etmektedir; dolayısıyla bu ikili 

yalan haber kavramına nazaran daha nesnel ve 

analitik görülmektedir.72 Komisyon raporunda 

özellikle başta Facebook olmak üzere sosyal 

medya şirketlerinin iş modellerine dikkat çekilmiş, 

kişisel verilerin kâr amacı güdülerek kullanılması 

eleştirilmiş ve bu verilerin siyaset kampanyalarında 

kullanılmalarının önüne geçilmesi gerekliliğinden 

dem vurulmuştur. Yalan haberlerin hem olgulara 

hem de kamu yaşamına güveni azaltıp demokrasi 

ve kamuoyuna ilişkin olumsuz sonuçlara gebe 

oldukları belirtilmiştir.73 Gerek Brexit süreci 

gerekse Rusya ile siyaseten çatışmaya yol 

açan Sergey Skripal’ın zehirlenme vakasında 

dezenformasyonun toplum ve siyaset açısından 

barındırdığı olası sorunların belirgin biçimde gün 

71 Ayrıca bu komisyona bağlı olarak çalışacak bir alt komisyon 
“Dezenformasyon Alt Komisyonu” “Sub-Committee on Online Harms and 
Disinformation”. “Cevrimici Zararlar ve Dezenformasyon Alt Komisyonu 
ismiyle kurulmuş ve bu alt komisyon yoluyla konuya ilişkin daha 
spesifik faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır. Alt komisyonun 
faaliyetlerine dair detaylı bilgi edinilebilecek internet sayfası için bkz.  
https://committees.parliament.uk/committee/438/digital-culture-
media-and-sport-subcommittee-on-online-harms-and-disinformation/ 
on-disinformation/
72 House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee, 
Disinformation and ‘ fake news’: Final Report, s.7.
73 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.101.

Dijital iletişim platformlarının 
yaygınlık kazanmasıyla birlikte 

İngiltere’de sosyal medyanın 
hem yabancı devletlerin ülke 

içindeki siyasi süreçlere müdahil 
olmasına hem de azınlıklara 

karşı nefret ve şiddeti teşvik 
eden içeriklerin artmasına 

sahne olduğu söylenmiştir.  
Bu doğrultuda İngiltere 

Parlamentosu Avam Kamarası 
bünyesindeki Dijital, Kültür, 

Medya ve Spor Komisyonunda 
konuya ilişkin incelemeler 

başlatılmıştır.  Komisyonun 
hazırladığı raporda “yalan 

haber” tabirinin kullanılmaması 
gerektiği belirtilmiş, bunun 
yerine mezenformasyon ve 

dezenformasyon ifadelerinin 
daha uygun düştüğü 

vurgulanmıştır. 



124

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ÜRÜNLERİMİZDEN ÖRNEKLER

yüzüne çıktığı öne sürülmüştür. Bütün bunların 

sonucu olarak da teknoloji şirketleri yönünden 

muhtelif yasal sorumluluklar tayin edilmesi, bu 

şirketlerin kendi platformlarında yayımlanan zararlı 

ve yasa dışı içeriklere yönelik harekete geçmesinin 

şart koşulması ve “zararlı içerik” kavramıyla kast 

edilmek istenenin ne olduğuna dair bir “Etik Kod”74 

yazılması önerilmiştir.75

Bu türden parlamento faaliyetlerine ek olarak 

Hükümet tarafından kurulan Ulusal Güvenlik İletişim 

Birimi (National Security Communications Unit) ile 

yabancı devletler ve diğer aktörler tarafından 

kamu güvenliğine saldırı niteliğinde olduğu tespit 

edilen dezenformasyon ve mezenformasyon ile 

mücadele edilmesi amaçlanmış; ayrıca Sağlık 

74 İnternet ortamında dolaşımda olan kişisel verilerin etik bir şekilde 
kullanılıp kullanılmadığını denetlemek adına Hükümet tarafından bir 

“Veri Etiği ve İnovasyon Merkezi” (Centre for Data Ethics and Innovation) 
kurulmuş, bu merkez sayesinde kişisel verilerin güvenliği sağlanarak 
ticari amaçlarla kullanımına ilişkin sınırlamalar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Merkezin internet sayfası ve çalışma ilkelerine dair ayrıntılı 
bilgi için bkz.  
https://www.gov.uk/government/organisations/centre-for-data-
ethics-and-innovation
75 Law Library of Congress, Initiatives to Counter Fake News in Selected 
Countries, s.104.

Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı tarafından 

ortaklaşa geliştirilen bir projede çocuklara 

yalan haberin zararlarının gösterilip doğru 

ile yanlış bilgiyi ayırt etme becerilerinin 

güçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yürürlüğe konulmuştur.76 Bunlara ek olarak, 

özellikle merkezinde Facebook ve veri 

analitiği şirketi Cambridge Analytica’nın 

olduğu olay nedeniyle, İngiltere’de veri 

güvenliği ile ilgilenen bir kurum olan “Bilgi 

Komiseri Ofisi” (Information Commissioner’s 

Office) şirketlerin faaliyetlerine ve kişisel 

verileri kullanma biçimlerine odaklanan 

bir soruşturma süreci başlatmıştır. Şirket 

yetkililerinin bir kısmı yine Dijital, Kültür, 

Medya ve Spor Komisyonu tarafından dinleme 

toplantısına (oral evidence session) alınmıştır.77 

Hükümet tarafından hazırlanan “Çevrimiçi Zararlar 

Raporu” (Online Harms White Paper) da yine internette 

ve özellikle de sosyal medya platformlarında 

dolaşımda olan yalan haber içeriklerinin demokrasi 

ve kamusal hayata yönelttiği tehditlere dikkat 

çekip harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulayan 

resmi bir belge niteliğindedir.78

Yine Hükümet tarafından kurulan Acil Yanıt Ünitesi 

(Rapid Response Unit) yoluyla, sosyal medyada 

karşılaşılan dezenformatif faaliyetlere ivedilikle 

yanıt verilerek toplumun bundan en az zararla 

çıkartılabilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda da 

76 Funke, D., Flamini, D., A guide to anti-misinformation actions around 
the world.
77 Bu yetkililer arasında Cambridge Analytica şirketinin CEO’su 
Alexander Nix de vardır. Brexit kampanyasının fikir önderlerinden 
olan ve an itibarıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un 
danışmanlığını yapan Dominic Cummings ile Facebook’un kurucusu ve 
CEO’su olan Mark Zuckerberg ise kendilerine dinleme toplantısı daveti 
gönderilmesine rağmen katılım göstermemişlerdir.
78 HM Goverment, Online Harms White Paper, Nisan 2019, 
Erişim:05.12.2019,  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_
Paper.pdf

Cambridge Analytica CEO’su Alexander Nix Avam Kamarasında dezenformasyona 
ilişkin dinleme toplantısında Kaynak: C-SPAN, Erişim:22.12.2020,  

https://www.c-span.org/video/?446535-1/cambridge-analytica-ceo-alexander-nix-
testifies-data-misuse
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İngilizce “olgu” anlamına gelen fact kelimesinin baş 

harflerinden oluşan bir mücadele yöntemi ortaya 

konulmuştur:

 - Find (Bul): Dezenformasyon yayan 

kaynakların bulunması ve gözetlenmesi,

 - Assess (Değerlendir): Bulunan kaynağın 

bir risk değerlendirmesi yapılarak gerekli 

makamlara konuya ilişkin bilgi verilmesi,

 - Create (Yarat): Uygun bir içerik yaratılarak 

dezenformasyon dolu içerik ve anlatının 

dengelenmesi,

 - Target (Hedefle): Uygun içeriğin kamunun 

geneline görünür ve erişilir olabilmesine 

olanak sağlayacak şekilde hedeflenmesi.79

Bu mücadele yöntemleriyle dezenformasyonun 

önüne geçmeye çalışan İngiltere hem kamuoyunun 

yönlendirilmesinde hem de seçim süreçlerinde 

yalan haberin etkisini asgari düzeye çekmeye 

uğraşmaktadır.

4.	SONUÇ
Dijital ağların ve sosyal medyanın yaygınlık 

kazandığı günümüzde öne çıkan kavramlardan 

birisi olan yalan haber, kasten ya da kasıt olmaksızın 

dolaşıma sokulan hatalı haber içeriklerini ifade eder. 

Bununla birlikte kavramın keyfi kullanımlarının 

ve kavramsal bir muğlaklığının olduğu da 

belirtilmiş, yalan haber yerine dezenformasyon 

ve mezenformasyon terimlerinin daha uygun 

düşeceği ileri sürülmüştür. Duygusal olarak yoğun, 

dikkat çekici, sade, kolay anlaşılır ve büyük ölçüde 

79 Government Communication Service, RESIST – Counter 
disinformation toolkit, s.61.

görsel unsurlarla harmanlanarak hazırlanan yalan 

haberlerin etkisi, haberin doğruluğuyla ilintisizdir. 

Kamuoyu, siyaset, demokrasi ve toplum hayatı 

üzerinde olumsuz etkileri olduğu savunulan 

yalan haberle mücadele etmek için  ulus üstü 

ve ulusal aktörlerin yaptığı çalışmalar hız 

kazanmış ve çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Öne sürülen mücadele yöntemleri arasında 

dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesi, 

sosyal medya şirketlerinin iç denetim süreçlerini 

değiştirmesi, doğruluk kontrolü platformlarının 

yaygınlaşması ve mevzuatın dijital çağa uyumlu 

hale getirilmesi bulunmaktadır. Mücadele 

yöntemleri belirlenirken ifade özgürlüğünün 

korunması elzem görülmekte, muğlak ve keyfi 

tanımlamalarla kısıtlamalar getirilmesine karşı  

çıkılmaktadır. 

Ayrıntılı incelenen dört ülke örneğinin hepsinde 

yalan haberlerle mücadelenin benimsendiği 

ve kamuoyunda oluşabilecek hasarların önüne 

geçilmeye çalışıldığı görülmektedir. Ülke 

örneklerinde yasal düzenlemelerin (Almanya 

ve Fransa) yanı sıra parlamentoların gözetim 

ve denetim yolları ile komisyonların da aktif 

olarak kullanıldığı (ABD ve İngiltere) tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda, parlamenter denetim 

ve gözetim faaliyetlerinin artmasıyla yalan 

haberin yayılması ya da güçlenmesinin önüne 

geçilmesi, yalan haberlerin baskılanması ve 

kamuoyunu şekillendirmedeki etkisinin azalması 

sağlanabilir. Dijitalleşen pratiklerin toplumsal 

yaşamı etkileme hususunda sahip olduğu olumlu 

ivme göz önünde bulundurulduğunda, yalan habere 

ilişkin çalışma ve faaliyetlerin daha da artması  

beklenmektedir.
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1.GİRİŞ
Uluslararası ilişkiler kapsamında ülkelerin karşılıklı 

bağımlılıklarında meydana gelen artış, ticari 

ilişkilerine de yansımıştır. İkinci Dünya Savaşından 

sonra, özellikle ekonomik liberalizm, serbest 

ticaret ve piyasa ekonomisi gibi birtakım ilkeler 

üzerine inşa edilen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası 

kuruluşlar ülkelerin ekonomik anlamda birbirlerine 

entegrasyonunu kolaylaştırmış ve özellikle gelişmiş 

ülkelerin dış ticaret alanında daha etkin rol 

oynamalarına katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, 

1945’ten günümüze dünya ekonomisine egemen 

olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), çok uluslu 

kurumlarla yakın iş birliği içinde olmaya çalışmış ve 

dünya ekonomisinin yeniden şekillenen yapısında 

en büyük ekonomik güç olarak gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte son 40 yıllık süreçte, gelişmiş 

ülkelerin imalat ve tasarım alanlarında daha aktif rol 

alma yönündeki çabaları, ticaret alanında rekabetin 

daha da artmasına sebep olmuş, bu durum ise  

ülkeler arasında bütçe dengelerine dayalı ticaret 

anlaşmazlıklarının yoğunlaşmasına yol açmıştır.1  

ABD, rekabet gücünü artıran ve uluslararası güvenlik 

ile ekonomik anlamda stratejik öneme sahip olan 

sektörlerde -özellikle havacılık ve ileri teknoloji 

alanlarında- tehdit edilme ve rekabet gücünün 

zayıflaması risklerine karşı, Uzak Doğulu ve Avrupalı 

rakipleriyle özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) 

ile ticari rekabet içerisine girmiştir. Bu rekabet, 

ticari anlaşmazlıklara, kur savaşlarına, hatta çeşitli 

ticari koruma ve sınırlamaları kapsayan “ticaret 

savaşlarına” yol açmıştır. Ticaret savaşlarını şu 

şekilde tanımlamak mümkündür:

“Ticaret savaşları iki veya daha fazla devletin, 

stratejik ürünlerin pazar rekabetinden cari 

dengelerin sağlanmasına kadar değişen farklı 

sebeplerle, karşılarına çıkan ticaret engellerine 

yanıt vermek ve misilleme yapmak amacıyla tek 

1 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, 
Koç University-Tüsiad Economic Research Forum Working Paper Series 
Working Paper 1911, Ekim 2019, s.2, Erişim:09.01.2020,  
https://ideas.repec.org/p/koc/wpaper/1911.html

ABD VE ÇİN
ARASINDAKİ

TİCARET SAVAŞI
VE	DÜNYA

EKONOMİSİNE
MUHTEMEL	ETKİLERİ

Berk İbikli, Yasama Uzman Yardımcısı
Ekonomi Maliye Bölümü
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yönlü ya da karşılıklı olarak yeni ticaret engelleri ve 
tarifeler uygulamasıdır.”2

Bu çalışmanın amacı yukarıda kısaca bahsedilen ve 
son dönemde ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde 
sıklıkla “ticaret savaşı” olarak nitelendirilen 
 olguyu analiz etmektir. 

Bu çalışma kapsamında öncelikle Çin’in son 40 yıllık 
dönemdeki “ekonomik mucize” olarak adlandırılan 
teknolojik ve ekonomik ilerlemesi açıklanacaktır. 
Ardından, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yer 
verilecek ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in 
aleyhine uyguladığı korumacı ticaret politikasına 
nedenleriyle birlikte değinilecektir. Son olarak, 
ticaret savaşlarının dünya ekonomisine muhtemel 

etkileri değerlendirilecektir.

2 Karayel, İ., “Ticaret Savaşları ve Makroekonomik Etkileri”, 
International Social Sciences Studies Journal, C:5, S:29, Ocak 2019, s.426, 
Erişim:09.01.2020,  
http://sssjournal.com/Makaleler/1635509398_41_5-29.ID1240%20
Karayel_425-440.pdf

2.	ÇİN’İN	YÜKSELEN	EKONOMİK	
GÜCÜ	

2.1. Çin Ekonomisinin Yükselişi
Çin ekonomisinin “ekonomik mucize” olarak 
adlandırılan gelişimi, 1978 yılında ekonomik 
yapılandırmanın dönüşümünü sağlayan Çin 
Komünist Partisi Merkezi Danışma Komisyonu eski 
Başkanı Deng Xiaoping’in stratejik yönlendirmeleri 
ve ekonominin dünya pazarına açılmasıyla 
başlamıştır. Çin’in uyguladığı reform politikası ve 
uluslararası rekabete açılması, daha önce kapalı, 
önemsiz ve ekonomik anlamda yoksul durumda 
olan bir ülkeyi, teknoloji ve Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 
(GSYH) bakımından üst seviyelere getirmiştir.3

21. yüzyılda egemen olan serbest piyasa 
ekonomilerinin aksine Çin, ekonominin devlet 
tarafından yönetildiği bir model kullanmaktadır. 
Ancak bu model, Çin’in geçmişte uyguladığı 
modele kıyasla daha liberal özellikler ihtiva eden 
bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte ülkede, çoğu 
mekanizmanın devlet tarafından kontrol edildiği, 
politik, ekonomik ve sosyal anlamda bir devlet 
kapitalizmi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sistem 
sayesinde, ülkenin günümüzde hem askeri hem de 
ekonomik açıdan güçlü olduğu belirtilmektedir.4  

Ayrıca, Dünya Bankası raporlarında Çin’in GSYH 
bakımından ABD’den sonra ikinci olduğu, Japonya 
ve Rusya’ya kıyasla da daha yüksek seviyede yer 
aldığı; Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları 

Enstitüsü (SIPRI) raporlarına göre askeri harcamalar 

bakımından da ABD’den sonra ikinci sırada 

bulunduğu görülmektedir.5 

3 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.3. 
4 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.3. 
5 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Military 
xpenditures by Countries 1988-2018, s.18, Erişim:14.01.2020, 
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20
countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20
%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf

“Ticaret savaşları iki veya daha  
fazla devletin, stratejik ürünlerin  
pazar rekabetinden cari 
dengelerin sağlanmasına 
kadar değişen farklı sebeplerle, 
karşılarına çıkan ticaret engellerine 
yanıt vermek ve misilleme yapmak 
amacıyla tek yönlü ya da karşılıklı 
olarak yeni ticaret engelleri ve 
tarifeler uygulamasıdır.”
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Son 20 yıllık süreçte Çin’in ekonomik büyümesi 

hep yukarı yönlü olmuş ve ülkede %4’ün altında 

bir ekonomik büyüme gerçekleşmemiştir. Özellikle 

1986 yılında DTÖ’ye -o zamanki adıyla Gümrük 

Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)- üye 

olmak için başvurması ve 2001 yılında üye olması, 

ekonomik anlamda gözle görülür bir gelişme 

sağlamıştır. Çin’in dış ticarete dayalı ekonomi 

politikasının pozitif sonuçları da bu gelişmeler 

kapsamında dikkate değerdir.6 Özellikle, Çin’in 

yabancı şirketlerin erişimine açılması ve bu 

şirketlerin hukuki anlamda güvence altında olması, 

ithalatta gümrük vergilerinin ciddi boyutta ve kalıcı 

bir şekilde düşürülmesi, doğrudan yatırımlar için 

öngörülebilir bir ortam yaratılması, ticaret rejiminin 

daha adil ve şeffaf hale getirilmesi ve henüz 

gelişmekte olan sigorta ve telekomünikasyon 

gibi sektörlerde yabancı şirketlerin faaliyet 

gösterebilmesi gibi gelişmelerin, Çin’in ekonomik 

büyümesine katkı sağladığı belirtilmektedir.7

6 Şimşek, M., “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne 
(WTO) Üyeliğinin Ekonomik Etkileri ve Çin’in Geleceğine İlişkin 
Senaryolar”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:12, S:2, 2005, s.79, 
Erişim:09.01.2020,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/145898
7 Karayel,  İ., “Ticaret Savaşları ve Makroekonomik Etkileri”, s.426.

Grafik 1’de Çin’in GSYH’sinin 40 yıllık 
dönemdeki gelişimi gösterilmektedir. 1990’lı 
yıllardan sonra GSYH’sinin bu denli hızlı 
büyümesinin sebebi, Çin’in dünya ekonomisine 
entegre olması ve dış ticaret politikalarını 
bu yönde geliştirmesi olmuştur. Tablo 1’de 
ise, GSYH bakımından en büyük 5 ülke ile 
kıyaslamasına yer verilmiştir. Tablo 2’de Çin’in 
yalnızca ekonomik olarak büyümediği, askeri 

harcamalarını da artırdığı gösterilmektedir.

Kaynak: Pikrepo, Erişim:10.11.2020,  
https://www.pikrepo.com/fyzam/united-states-and-china-engaged-in-a-trade-

war-illustration-concept

Son 20 yıllık süreçte Çin’in 
ekonomik büyümesi hep yukarı 

yönlü olmuş ve ülkede %4’ün 
altında bir ekonomik büyüme 

gerçekleşmemiştir. Özellikle 
1986 yılında DTÖ’ye -o zamanki 

adıyla Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşması (GATT)- 

üye olmak için başvurması 
ve 2001 yılında üye olması, 

ekonomik anlamda gözle 
görülür bir gelişme sağlamıştır. 

Çin’in dış ticarete dayalı 
ekonomi politikasının pozitif 

sonuçları da bu gelişmeler 
kapsamında dikkate değerdir.



129

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ARMER BÜLTEN

Grafik 1. Çin’in Son 20 Yıllık Süreçteki Gelişimi
(1978-2018) (trilyon dolar)

Tablo 1. GSYH’si En Büyük 5 Ülke  
(milyar dolar) (2018)

Ülke GSYH

ABD 20.544

Çin 13.608

Japonya 4.970

Almanya 3.940

İngiltere 2.850

Kaynak: World Bank (Dünya Bankası), “Gross Domestic Product”, 
Erişim:14.01.2020,  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_
value_desc=true

Tablo 2. En Çok Askeri Harcama Yapan 5 Ülke 
(milyar dolar) (2018) 

Ülke Miktar

ABD 648,8

Çin 250

Suudi Arabistan 67,5

Hindistan 66,5

Fransa 63,8

Kaynak: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 
“Military Expenditures by Countries 1988-2018”, s.17-21, 

Erişim:14.01.2020,     
https://www.sipri.org/sites/default/files/Data

Kaynak: World Bank (Dünya Bankası), “Worldbank National Accounts Data Files – China’s GDP”, Erişim:14.01.2010 , 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?contextual=default&end=2018&locations=CN&start=1978&view=chart
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Çin’in 21. yüzyıldaki ekonomik yükselişi özellikle 

gelişmiş ülkeler tarafından yakından takip 

edilmektedir. Çin’in 1978 yılında yaklaşık 150 

milyar dolar olan GSYH’sinin 2018 yılında yaklaşık 

9 kat artarak 13,6 trilyon dolara yükselmesi, 1978 

yılında yaklaşık olarak 307 dolar olan kişi başına 

düşen GSYH’sinin 2018 yılında yaklaşık 25 kat 

artarak 7.800 dolara yükselmesi diğer ülkelerin 

Çin’e olan ilgisini daha da artırmıştır.8

1980’li yıllardan bu yana Çin’in ekonomik 

anlamdaki gelişimi dış ticaret alanında da kendini 

göstermiştir. Uluslararası ticaret bağlamında en 

yüksek ticaret hacmine sahip ülke olması bunun 

bir göstergesidir.9 Çin ekonomisinin yükselişine 

kısaca değindikten sonra ABD’nin Çin’e karşı olan 

tutumunu ortaya koyabilmek için çalışmanın 

bundan sonraki kısmında iki ülke arasındaki ticari 

ilişkiler incelenecektir.

3.	ABD	VE	ÇİN	ARASINDAKİ	
TİCARİ	İLİŞKİLER

3.1. Çin ve ABD’nin Dış Ticaret 
Kompozisyonları
Uluslararası ticaret bağlamında, 1980’li yıllardan 

itibaren Çin’in dış ticaret hacmi artmaktadır. İhracat 

fazlası vermesi ülke ekonomisini temelde olumlu 

yönde etkilemiştir. 2018 yılı itibarıyla dış ticaret 

fazlası 351 milyar dolar civarındadır. Ülkenin ihracatı 

yaklaşık 2,5 trilyon dolar; ithalat miktarı ise 2,14 

trilyon dolar değerindedir.10 İhracat kalemlerinde 

en büyük üç kategori bilgisayar, haberleşme 

8 Dünya Ticaret Örgütü, “International Trade Statistics”, Erişim:15.04.2020,  
https://timeseries.wto.org/
9 Dünya Ticaret Örgütü, “International Trade Statistics”.
10 Statista İnternet Sitesi, “China: merchandise trade balance from 
2008 to 2018”, Erişim:16.04.2020,  
https://www.statista.com/statistics/263632/trade-balance-of-china/ 

teknolojisi ve cep telefonudur.11 İthalat kısmında 

ise entegre devreler, petrol ürünleri, demir cevheri, 

ham plastik ve motorlu araçlar ağırlıktadır.12

Dünya ticaretine entegre olmasının ardından 

Çin’in ticaret hacmi artış göstermiş, nüfus ve 

teknoloji avantajlarını kullanarak ihraç ettiği 

mal ve hizmetler artmıştır. Grafik 2’de ABD ve Çin 

arasındaki 40 yıllık dış ticaret miktarları verilmiştir. 

Burada Çin’in DTÖ’ye katılımının ardından, 

ABD ile dış ticaret ilişkisindeki artış dikkat  

çekmektedir. 

Uluslararası ticaret bağlamında ABD, 1975 yılından 

bu yana cari açık veren bir ülkedir. Temelde ithalat 

kaynaklı olan bu açık, 2019 yılı itibarıyla mal ve 

hizmetler kapsamında 616 milyar dolar civarında 

olup ülkenin ithalatı yaklaşık 3,1 trilyon dolar; 

ihracat miktarı ise 2,5 trilyon dolar değerindedir.13

Dış ticaret açığının bu kadar yüksek olması mal 

ithalatının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

2018 yılı itibarıyla, ülkeden yaklaşık 1,7 trilyon 

dolar mal ihraç edilirken, ülkeye 2,5 trilyon 

dolar civarında mal ithal edilmiştir. Yaklaşık 866 

milyar dolarlık bu açık sadece mallar üzerinden 

yapılan ticaretten kaynaklanmaktadır.14 İhracat 

kalemlerinde en büyük üç kategori ticari uçaklar, 

otomobiller ve gıda ürünleri iken ithalat kısmında, 

otomobiller, petrol ürünleri ve cep telefonları  

ağırlığı oluşturmaktadır.

11 Statista İnternet Sitesi, “China: export of goods from 2008-2018”, 
Erişim:16.04.2020,  
https://www.statista.com/statistics/263661/export-of-goods-from-china/
12 Statista İnternet Sitesi, “Imports to China – Statistics and Facts”, 
Erişim:16.04.2020,  
https://www.statista.com/topics/1471/imports-to-china/
13 United States Census Bureau, “US International Trade in Goods and 
Services”, Erişim:13.01.2020,  
https://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/current_press_
release/exh1.pdf
14 United States Census Bureau, “US International Trade in Goods and 
Services”. 
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3.2. ABD ve Çin Arasındaki Dış Ticaret 
İlişkisi
ABD’nin dış ticaret ilişkisinin olduğu ülkelere 

bakıldığında, en çok ithalat yaptığı ülkelerin 

başında Çin’in yer aldığı görülmektedir. İki ülkenin 

toplam ticaret hacmi 2019 yılı verilerine göre 

yaklaşık 560 milyar dolardır. Çin’den ithal edilen 

mal ve hizmetler toplamı ise yaklaşık 452 milyar 

dolardır. Bu tutar ABD’nin toplam dış ticaret 

hacminin yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır. Çin’le 

yapılan ticaret sonucunda ABD’de yaklaşık 346 

milyar dolar tutarında dış ticaret açığı oluşmuştur. 

Çin kaynaklı dış ticaret açığı, ABD’nin toplam 

dış ticaret açığının %57’sini oluşturmakta ve bu 

açık her geçen gün artmaktadır. Açığa sebep olan 

başlıca ticaret kalemleri tüketici elektroniği, tekstil 

ürünleri ve makineler olarak ortaya çıkmaktadır.15

15 The Balance İnternet Sitesi, “Us Trade Deficit by Country With 
Current Statistics and Issues”, 26 Şubat 2020, Erişim:11.04.2020, 
https://www.thebalance.com/trade-deficit-by-county-3306264

ABD ve Çin arasındaki dış ticaretin 

kompozisyonu incelendiğinde, 

ABD’nin Çin’den yapmış olduğu 

ithalatta ilk üç sırayı 64 milyar 

dolar ile cep telefonları, 61 milyar 

dolar ile bilgisayarlar ve 58 milyar 

dolar ile tekstil ürünleri ve benzeri 

eşyalar oluşturmaktadır.16 Çin’e 

yapılan ihracatta ise ilk üç sırada 

yaklaşık 10,5 milyar dolar ile ticari 

16 US Census Bureau, “U.S. Imports from China by 5-digit End-Use 
Code 2010-2019”, Erişim:11.04.2020,  
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/
imports/c5700.html

Kaynak: BBC, “US Trade with China”, Mayıs 2019, Erişim:14.01.2020,
https://www.bbc.com/news/business-48196495

Grafik 2. ABD’nin Çin ile Dış Ticaret Kompozisyonu  
(1980-2018) (milyar dolar)

ABD’nin dış ticaret ilişkisinin 
olduğu ülkelere bakıldığında, 

en çok ithalat yaptığı ülkelerin 
başında Çin’in yer aldığı 

görülmektedir. İki ülkenin 
toplam ticaret hacmi 2019 yılı 

verilerine göre yaklaşık 560 
milyar dolardır. Çin’den ithal 

edilen mal ve hizmetler toplamı 
ise yaklaşık 452 milyar dolardır. 

Bu tutar ABD’nin toplam dış 
ticaret hacminin yaklaşık 
%26’sını oluşturmaktadır.
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uçaklar, 8 milyar dolar ile soya fasulyesi ve 7,2 milyar 

dolar ile otomobiller yer almaktadır.17 ABD’nin Çin’e 

ihraç ettiği malların toplam değerinin, Çin’den ithal 

edilen bilgisayar ve cep telefonu gibi sadece iki mal 

grubu üzerinden yapılan ticaretin değerinden düşük 

olması, iki ülke arasındaki ekonomik gerginliğin 

anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.18

ABD’nin Çin’den aldığı gümrük vergisine tabi 

ürünler içerisinde teknoloji ürünleri ağırlıktadır. Çin 

ise, bu kategoride tarımsal ürünleri daha çok ithal 

etmektedir. Bu sebeple, uygulanacak bir gümrük 

vergisinin ABD’de endüstriyel üretimi ve ulaşım 

sektörünü etkilemesi daha muhtemel görünürken; 

Çin’de tarım ve enerji sektörünün daha çok 

etkileneceği öngörülmektedir.19 

3.3. ABD ve Çin Arasındaki Borçluluk 
İlişkisi ve ABD’nin Ekonomik Durumu
ABD ile Çin arasındaki ABD aleyhine olan borçluluk 

ilişkisi, Çin’e olan dış ticaret açığının yanı sıra 

kamu borcundan da kaynaklanmaktadır. ABD’nin 

yabancı ülkelere olan kamu borcunun %28’i Çin’edir. 

Dolayısıyla Çin, ABD Hazine Bakanlığının dış 

borçları bakımından da en büyük paya sahip olan 

ülkedir. Ekim 2019 itibarıyla, Çin’in elinde ABD’ye 

ait yaklaşık 1,17 trilyon dolar değerinde hazine 

bonosu bulunmaktadır.20 Çin, elinde bulunan ABD 

varlıkları ile doların değerine etki edebilecek 

güçtedir. Çünkü Çin para birimi yuanı dolar kurunu 

17 US Census Bureau, “U.S. Imports from China by 5-digit End-Use 
Code 2010-2019”, Erişim:11.04.2020,  
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/enduse/
exports/c5700.html
18 The Balance İnternet Sitesi, “US Trade Deficit with China and Why 
It’s So High”, Ocak 2020, Erişim:13.01.2020,  
https://www.thebalance.com/u-s-china-trade-deficit-causes-effects-
and-solutions-3306277
19 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.13. 
20 US Department of the Treasury, “Major Foreign Holders Of Treasury 
Securities”, Aralık 2019, Erişim:13.01.2020,  
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

etkileyecek şekilde devalüe edebilmekte, böylece 

sahip olduğu rekabet avantajını koruyabilmektedir. 

Sabit kur rejimi uygulayan ülkelerin kendi 

ulusal para birimlerinin değerini yabancı 

para birimlerine karşı düşürmesi devalüasyon 

olarak tanımlanmaktadır.21 Çin’in korumacılık 

21 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Ekonomik Terimler Sözlüğü”, 
Erişim:13.01.2020,  
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/
Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-Akademik/Terimler+Sozlugu/

ABD ile Çin arasındaki ABD 
aleyhine olan borçluluk ilişkisi, 

Çin’e olan dış ticaret açığının 
yanı sıra kamu borcundan da 
kaynaklanmaktadır. ABD’nin 

yabancı ülkelere olan kamu 
borcunun %28’i Çin’edir. 

Dolayısıyla, Çin, ABD Hazine 
Bakanlığının dış borçları 

bakımından da en büyük 
paya sahip olan ülkedir. Ekim 

2019 itibarıyla, Çin’in elinde 
ABD’ye ait yaklaşık 1,17 

trilyon dolar değerinde hazine 
bonosu bulunmaktadır.
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stratejisi çerçevesinde başvurduğu 
devalüasyon yöntemi de ekonomik 
büyümesinin temel lokomotifi 
olan dış ticaret hacminin artışını 
sağlamaktadır.22 Böylelikle, ABD ile 
olan ticaret hacmini artırabilmekte, 
dış ticaret fazlası vererek de 

ekonomisini büyütmektedir. 

ABD ekonomisinin içerisinde 

bulunduğu sarmalın tek sebebi Çin 

değildir. Kendi yapısal problemleri 

de ülke ekonomisini kırılgan hale 

getirmektedir. Hanehalkı tüketiminin 

yüksek olması ve yüksek bütçe açığı 

da ülkenin ekonomik durumunu 

etkilemektedir. Ancak, ABD yönetiminin üçlü 

açık olarak tarif edilen (cari açık, bütçe açığı ve 

tasarruf açığının birlikte var olması)23 bu durumu 

değiştirmeye yönelik bir girişimi bulunmamaktadır.24

Ekonomik Danışmanlar Konseyi (Council of Economic 

Advisors) eski başkanı ve Harvard Üniversitesi iktisat 

Profesörü Martin Feldstein bu durumu şu şekilde 

dile getirmektedir:

“Herhangi bir ekonomi öğrencisi, her ülkenin 

cari işlemler dengesinin aşırı bütçe açıklarından 

ve hanehalkı tüketim alışkanlıklarından 

kaynaklandığını bilir veya bilmelidir.”25

Uzmanların da belirttiği gibi ABD, hem bütçe 

açığı hem dış ticaret açığı hem de tasarruf açığı 

bulunan bir ülke olması sebebiyle, tüketimini gelir 

22 SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Yeni 
Korumacılık ve Ticaret Savaşları, Ocak 2018, s.24, Erişim:13.04.2020, 
https://setav.org/assets/uploads/2018/01/A228_.pdf
23 İpek, E., Kızılgöl, Ö., “Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık”, Ege 
Akademik Bakış, C:16, S:3, Temmuz 2016, s.425, Erişim:01.03.2020, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/561028 
24 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.20. 
25 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.19. 

ve tasarruf üzerinden değil borç üzerinden yapan 

bir ekonomik dinamiğe sahiptir. Başka bir deyişle, 

Amerikan ekonomisi büyük ölçüde yüksek hanehalkı 

harcamalarına dayandığı için borçlanma kaçınılmaz 

bir sonuçtur. Bu sebeple, ABD ekonomisi sürekli cari 

açık vermekte ve bunu dış kaynaklardan finanse 

etmeye çalışmaktadır. Yani, diğer ülkelerin ABD’nin 

cari açığını ve hanehalkı ile kamu harcamalarından 

oluşan açığı finanse ettiği anlaşılmaktadır. ABD’deki 

brüt tasarruf oranının 2017’de %19 gibi düşük bir 

seviyede olması da bunun göstergesidir.26 

ABD’nin ekonomik durumu ve Çin ile olan dış ticaret 

kompozisyonunun ardından iki ülke arasındaki 

siyasi ve ekonomik ilişkileri daha ayrıntılı 

incelemek, iki ülke arasında ekonomik anlamdaki 

çıkar çatışmalarının sebeplerini daha iyi analiz 

etmeye yardımcı olacaktır. Bu sebeple, çalışmanın 

4.  bölümünde ABD ile Çin’in ticaret savaşına giden 

süreç ele alınacaktır.

26 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, 
s.20. 

Kaynak: Pixabay, Erişim:10.11.2020,  
https://pixabay.com/photos/blur-chart-computer-data-finance-1853262/
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4.	ABD	VE	ÇİN	ARASINDAKİ	
TİCARET	SAVAŞINA	GİDEN	
SÜREÇ	VE	ABD’NİN	ÇİN’E	KARŞI	
TUTUMU

4.1. Çin ile ABD Arasındaki Gerginlik
Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde 2008 yılında 

yaşanan küresel kriz oldukça etkili olmuştur. Krizin 

ardından ülkelerarası dış açık ve dengesizliklerin 

azaltılması gerekliliği anlaşılmış ve ABD ile Çin 

arasında para değerleri üzerinden ticari bir avantaj 

yakalamak üzere kurgulanan bir “kur savaşı” 

başlamıştır. “Kur savaşları”, serbest piyasa ekonomisi 

koşullarında Merkez Bankalarının kurlara müdahale 

ederek piyasa mekanizmasının işleyişini aksatan, 

haksız kazançların ortaya çıkmasını sağlayan bir 

korumacılık yöntemidir.27 Kur savaşları, ülkeler 

arasında bir “ticaret savaşına” dönüşebilmekte ve 

ülkelerin ekonomilerini etkileyebilmektedir.28

ABD, 2008 krizinin etkilerinin uzun süreceğini 

öngörerek Çin’den para biriminde bir düzeltme 

yapmasını istemiştir. Ancak Çin, dış ticaret alanında 

sahip olduğu avantajı kaybetmemek için eski 

tutumunu devam ettirmiştir. 2011 yılının sonunda, 

yuanın dolara olan sabit endeksini kaldırıp piyasa 

koşullarına bırakmıştır. Bu dönemde sahip olduğu 

2,5 trilyon doları aşan dolar rezervi ile de kurlara 

müdahale etmiş ve bu rezervi ticaret hacmini 

arttırmak için kullanmaya devam etmiştir. ABD 

tarafında ise, Amerikan Merkez Bankası (FED), 

ABD ekonomisini canlandırmak ve deflasyonu 

engellemek amacıyla parasal genişleme politikası 

(quantitative easing) uygulamıştır. 2010 yılının 

27 Ertürk, N., “Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, 
Fiscaoeconomia, C:5, S:2, Şubat 2017, s.103, Erişim:13.04.2020,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305557
28 Ertürk, N., “Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, 
Fiscaoeconomia, s.89.
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Ekim ayı başında 600 milyar dolarlık 

kamu borçlanma kağıdını piyasadan 

geri almıştır. 2011 yılı itibarıyla bu 

miktar 2,3 trilyon dolara ulaşmış 

ve para miktarındaki bu artış 

doların değerinin azalmasına sebep 

olmuştur.29

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 

Çin’in dış ticaret alanındaki gücü 

daha net ortaya çıkmıştır. Özellikle 

parasının değerini düşürerek dış 

ticaret alanında elde ettiği avantaj, 

FED’in genişleyici bir parasal politika 

uygulamasına neden olmuştur. Bu 

avantaj diğer ülkelerin pazardan çekilmesine dahi 

sebep olmuştur.30 

Çin’in dünya ekonomisinde sahip olduğu avantajı 

önlemek amacıyla ABD tarafından birçok önlem 

alınmıştır. Bunlardan en önemlisi, ABD Temsilciler 

Meclisinde “Kur Reformu Yoluyla Adil Ticaret 

Geliştirme Yasası” olarak gösterilmektedir. Bu 

yasa, Çin’in kur politikası yoluyla ABD’ye karşı adil 

olmayan bir avantaj sağlaması halinde, ABD Ticaret 

Bakanlığına Çin’in diğer ülkelerden ithal ettiği 

mallara vergi getirme hakkını vermektedir. Bu 

yasanın ABD’nin korkularını ortaya çıkardığı iddia 

edilmiştir.31 Dolayısıyla ABD ve Çin arasındaki ticari 

ilişkiler ise bu dönemle birlikte sıkıntılı bir sürece 

girmiştir.

Çin’in ekonomik anlamda büyüme için kullandığı 

yöntemlerin ve büyüme stratejilerinin eleştirilmesi, 

ABD başkanlık seçimlerinde de yer bulmuştur. 

29 Ertürk, N., “Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, 
Fiscaoeconomia, s.103.
30 Ertürk, N., “Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, 
Fiscaoeconomia, s.105.
31 Ertürk, N., “Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri”, 
Fiscaoeconomia, s.105.

Donald Trump, 2016 yılında ABD Başkanlığı seçim 

kampanyası sırasında, “Amerikan teknolojisinin ve 

fikri mülkiyetinin Çin’e haksız transferini durdurmak 

ve Amerika’daki iş piyasasını korumak için ABD’de 

ticaret fuarı yapma” sözü ile Çin’e karşı olan 

tutumunu dile getirmiştir. Başkan olduktan sonra 

da Donald Trump, “Çin, Amerikan teknolojisini, 

Amerikan işlerini çaldı ve ABD şirketlerinin Çin 

pazarına erişiminin kısıtlanması söz konusu 

olduğunda ise kirli bir oyun oynadı.” diyerek bu 

konudaki sert duruşunu yinelemiştir.32

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler incelendiğinde, 

21. yüzyılın başından itibaren ekonomik avantajın 

Çin’de olduğu görülmektedir. Finansal varlıkların 

sahipliği, cari denge ve kur konularında oluşan bu 

avantaj ABD tarafından bilinmekle birlikte, buna 

yönelik olarak 2016 yılına kadar ekonomik ya da 

hukuki olarak çok büyük bir adım atılmamıştır. Ancak, 

Donald Trump 2016’da seçim kampanyasındaki 

konuşmasının ardından, 2017 yılında Ulusal 

32 Miao, C., “The Us-China Trade War”, The University of Texas 
Information Technology Services, Aralık 2018, Erişim:13.01.2020,  
https://sites.utexas.edu/longhornglobalbiznet/the-us-china-trade-war/

Kaynak: Pixabay, Erişim:10.11.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/trend-curve-hand-presentation-euro-1445464/
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Güvenlik Stratejisini (National Security Strategy) 

tanıtırken, Çin’in Amerika’nın stratejik “rakibi (rival)” 

hatta “düşmanı (adversary)” olduğunu aktarmış ve 

Beyaz Saray’daki konuşmasında Çin’e karşı olan 

tutumunu şu şekilde dile getirmiştir:

“Son yıllarda ABD politikası, Çin’in yükselişine ve 

savaş sonrası uluslararası düzene entegrasyonuna 

verilen desteğin Çin’i serbestleştireceği inancına 

dayanıyordu. Umutlarımızın aksine, Çin gücünü 

başkalarının egemenliği pahasına genişletti. 

Çin’in askeri modernizasyonu ve ekonomik 

genişlemesinin bir kısmı, Amerika’nın birinci 

sınıf üniversiteleri de dâhil olmak üzere ABD’nin 

inovatif ekonomisine erişiminden kaynaklanıyor.”33 

4.2. ABD’nin Çin’e Karşı Olan Tutumunun 
Sebepleri
ABD’nin Çin’e karşı uygulamış olduğu politikalar 

gelişigüzel oluşturulmamıştır. Daha öncesinde 

Avrupa ülkeleri de böyle bir girişimin gerekli 

olacağını öngörmüştür. Almanya eski Şansölyesi 

Helmut Schmidt, ABD ve Çin arasındaki bu ticaret 

savaşı başlamadan önce Çin’in ekonomik, bilimsel 

ve teknolojik alanlardaki gelişimi üzerine şu sözleri 

dile getirmiştir;

“Batılı politikacılar Çin’in ekonomik, bilimsel ve 

teknolojik yükselişinin durdurulamaz olduğunu 

anlamalı ve bunu bir yaşam gerçeği olarak kabul 

etmelidir. Çin’e karşı durmanın tek yolu onunla 

rekabet etmektir.”34

Çin’in fikri mülkiyet hakları konusunda yüksek 

hassasiyet taşımaması ABD açısından rahatsızlığa 

33 White House, National Security Strategy of the United States, Aralık 
2017, s.25, Erişim:13.01.2020,  
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-
Final-12-18-2017-0905-2.pdf
34 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, 
s.18.

neden olmaktadır. 2017 yılının Ağustos ayında 

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi (U.S. Trade 

Representative) Emmet Lighthizer’den Çin’in fikri 

mülkiyet uygulamaları hakkında bir soruşturma 

açmasını istemiştir. Lighthizer, 1980’lerde 

Japonya’nın yükselişine karşı kullanılan 1974 tarihli 

Ticaret Kanununun (Trade Act) 301. Bölümünün 

Çin’e karşı da kullanılabileceğini dile getirmiştir. 

Trump yönetimi de bunu “adil ve serbest ticarete 

geri dönüş” olarak görmüş ve Amerikan yeniliğini 

“Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığından kurtarma” çabası 

şeklinde adlandırmıştır. Kongreden destek gören bu 

görüş hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanat 

tarafından savunulmaktadır.35 

Amerikan Mülkiyet Hakları İhlal Komisyonu 

(Commission on the Theft of American Intellectual 

Property- IP Commission) ABD’den fikri mülkiyet 

ihlali kapsamında, sahte mallar, korsan yazılımlar 

ve ticari sırların çalınması konusunda yılda 225 

milyar dolar ile 600 milyar dolar arasında yasa dışı 

işlemin yapıldığını belirtmektedir.36

ABD, ithalat tarifeleri ve kotalar yoluyla mal 

ithalatını azaltarak 346 milyar dolarlık ticaret 

açığını da azaltmayı amaçlamaktadır. ABD “Made 

in America” sloganı ile yalnızca ithal malların 

yerli üretimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda 

devletin bütçe gelirlerini artırmayı ve yeni 

işler yaratmayı ve ABD’nin ithal ettiği malları 

üretebilecek rekabetçi firmaları güçlendirmeyi 

de amaçlamaktadır.37 Burada hükümetin ABD iç 

35 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, China 
Quarterly of International Strategic Studies, C:4, S:4, Ekim 2018, s.528, 
Erişim:13.01.2020,  
https://www.researchgate.net/publication/332623631_US-China_
Trade_War_and_Its_Global_Impacts
36 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, s.529.
37 The Balance İnternet Sitesi, “President Donald Trump’s Economic 
Plan”, 19 Aralık 2019, Erişim:13.01.2020,  
https://www.thebalance.com/donald-trump-economic-plan-3994106
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talebini destekleyerek, ABD vatandaşlarının iş 

bulma konusundaki sıkıntısını gidermek istediği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca yönetim, Çin’de üretim 

yapan ABD firmalarının ABD’ye geri dönmelerini  

desteklemektedir.

Bunun yanı sıra, Çin’deki çok uluslu şirketlerin 

düşük maliyetli üretim stratejisi ve inovatif 

üretim tekniklerini kullanmak için yoğun çaba 

sarf ettikleri bir dönemde ABD tarafından sert bir 

tepkinin gelmesi, Çin’in ABD’de yer alan yenilikçi 

ve kârlı firmalarla rekabet halinde olduğunun 

göstergesidir. Çin menşeli çok uluslu şirketlerin 

belirli ürünleri taklit etmekten memnun olmaması 

ve maliyet avantajı ile teknolojik imkânlarını 

kullanarak yenilikçi bir üretim stratejisi izlemesi 

ABD’deki firmalarla olan rekabeti artırmıştır. Bu 

durum ABD’nin çıkarlarıyla uyuşmamaktadır. Çin’in 

ABD’nin ekonomik ve uluslararası arenada sahip 

olduğu gücü zayıflatma ihtimali de siyasi bir etki 

mekanizması oluşturmuş ve ABD’nin Çin’in aleyhine 

pozisyon almasına yol açmıştır.38

Özetle, ABD yönetimini Çin’e karşı tutum almaya 

sevk eden üç temel endişe söz konusudur:

1. Çin’in kronik olarak her geçen gün artan 

dış ticaret fazlasının ABD’de istihdam 

piyasası ve kurlar üzerinde baskı yaptığı  

endişesi,

2. Çin’in ABD teknolojisini yoğun bir 

şekilde kullanması ve bunu kullanırken 

maliyeti azaltmak amacıyla yasa 

dışı ve haksız yöntemler kullandığı  

iddiası,

38 Steinbock D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, s.531.

Çin’in ABD’nin ulusal güvenliğini ve uluslararası 

konumunu zayıflatmaya çalıştığına dair kaygı.39

39 Liu, T., Woo, W. T., “Understanding the U.S.-China Trade War”, China 
Economic Journal, Ekim 2018, s.2,  Erişim:13.01.2020, 
 http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/woo/Woo-Articles%20
from%202012/2018.Liu-Woo.Understanding%20the%20U%20S%20
China%20Trade%20War.pdf

Özetle, ABD yönetimini Çin’e 
karşı tutum almaya sevk 
eden üç temel endişe söz 
konusudur: Çin’in kronik 

olarak her geçen gün 
artan dış ticaret fazlasının 

ABD’de istihdam piyasası 
ve kurlar üzerinde baskı 

yaptığı endişesi, Çin’in ABD 
teknolojisini yoğun bir 

şekilde kullanması ve bunu 
kullanırken maliyeti azaltmak 

amacıyla yasa dışı ve haksız 
yöntemler kullandığı iddiası 

ve Çin’in ABD’nin ulusal 
güvenliğini ve uluslararası 

konumunu zayıflatmaya 
çalıştığına dair kaygı.
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5.	ABD’NİN	DIŞ	TİCARET	
POLİTİKASI,	ÇİN’İN	
REAKSİYONU	VE	ABD	VE	 
ÇİN’E	EKONOMİK	ETKİLERİ	

5.1. ABD’nin Uyguladığı Dış Ticaret 
Politikası ve Çin’in Buna Tepkisi
2018 yılının Mart ayında Başkan Trump’ın Çin’den 

ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergisi tarifesi 

uygulanacağını dile getirmesiyle bir anlamda 

ticaret savaşları başlamıştır.40 Ardından, aynı yılın 

Temmuz ayında Çin’den ithal edilen 34 milyar 

dolarlık ürün grubu için %25 oranında yeni bir 

gümrük vergisi tarifesi yürürlüğe girmiştir. Ağustos 

ayında ise, 16 milyar dolarlık ithalata konu başka 

bir ürün grubu için %25 oranında yeni bir gümrük 

vergisi daha uygulanmıştır.41 

Çin, ABD’den ithal edilen mallara yönelik, 2018 

yılının Haziran ayında 34 milyar dolarlık kısım 

için %25 oranında gümrük vergisi uygulamış ve 

aynı yılın Ağustos ayında 16 milyar dolarlık kısım 

için de %25 gümrük vergisi uygulayarak ABD’ye 

karşılık vermiştir. Böylece, iki devlet arasındaki 

“ticaret savaşları” resmen başlamıştır. ABD’nin Çin’e 

karşı uyguladığı başka bir yaptırım ise, yeni bir 

gümrük vergisi koymak yerine, Çin’den ithal edilen 

200 milyar dolarlık ürün grubu için vergi oranını 

artırmak şeklinde gerçekleşmiştir. Vergi oranını 

%10’dan %25’e çıkartan bu düzenleme 2019 yılının 

40 U.S. Department of Commerce, “U.S. Department of Commerce 
Announces Steel and Aluminium Tariff Exclusion Process”, Mart 2018, 
Erişim:31.01.2020,  
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/03/
us-department-commerce-announces-steel-and-aluminum-tariff-
exclusion.
41 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, s.525.

başlangıcında yürürlüğe girmiştir. Buna cevap 

olarak Çin, ABD’den ithal edilen 60 milyar dolarlık 

kısım için %5 ila %10 arasında ek bir gümrük vergisi 

uygulamıştır.42  

2019 yılının Eylül ayında ABD yönetimi Çin’den 

ithal edilen 300 milyar dolar ürün grubuna %15 

oranında gümrük vergisi koyacağını belirtmiştir. Çin 

de buna 75 milyar dolarlık bir ürün grubu için %5-

10 arasında değişkenlik gösteren bir vergi oranıyla 

karşılık vermiştir.43 

2018 ilkbaharından bu yana ABD, Çin’den yapılan 

ithalata Ticaret Kanununun 301. Bölümündeki 

tarifeler uyarınca dört adet gümrük vergisi 

uygulamıştır. 2018 yılının sonuna doğru Çin, 

ABD’den ithal edilen malların 110 milyar dolarlık 

kısmına gümrük tarifeleri koyarak karşılık vermiştir. 

Yani, toplamda Çin, ABD’den aldığı ürünlerin yaklaşık 

%92’sine gümrük tarifesi uygulamıştır. 2019 yılı 

itibarıyla da ek 75 milyar dolarlık bir gümrük vergisi 

koymuştur. Çin’in aynı zamanda, ABD’nin ekonomik 

çıkarlarını da zora sokacak şekilde, Çin’deki ABD 

firmalarının düzenleyici denetimlerinin artırılması 

gibi yollara da başvurarak karşılık verdiği 

belirtilmiştir.44 

Söz konusu vergi oranlarında yaşanan değişiklikler 

Tablo 3’te özetlenmektedir.

42 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, s.524. 
43 Ticaret Bakanlığı, “ABD-Çin’in Karşılıklı Gümrük Vergisi Artırımlarına 
İlişkin Duyuru”, Ekim 2019, Erişim:31.01.2020,  
https://ticaret.gov.tr/blog/ekonomi-haberleri/abd-cinin-karsilikli-
gumruk-vergisi-artirimlarina-iliskin-duyuru
44 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts,” s.525. 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere ABD, “ticaret savaşı” 

olarak adlandırılan bu senaryoda aktif rol oynayan 

taraftır. ABD, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük 

vergisini ilk koyan ülke olmuştur. Çin, ABD’nin 

izlediği politikalara göre pozisyon almaktadır. 

Uygulanan politikaların iki ülke ekonomisine de 

olumsuz etkilerinin olacağı belirtilmektedir. 

5.2. Uygulanan Politikaların ABD ve Çin 
Ekonomilerine Etkisi
ABD yönetimi, uygulamış olduğu gümrük vergilerinin 

fiyatlar ve refah politikaları kapsamında ülkesi için 

olumsuz bir durum olduğunu düşünmemiştir. Ancak, 

2018’in ikinci yarısında uygulanmış olan dış ticaret 

politikaları incelendiği zaman, sadece 6 aylık 

bir süreçte uygulanan tarifeler ABD’de yaşayan 

bireyleri olumsuz yönde etkilemiş ve ABD’nin 

reel gelirinde aylık 1,4 milyar dolarlık bir düşüş 

yaratmıştır. Çin tarafında da bireyler olumsuz yönde 

etkilenmiş ancak reel gelirlerindeki düşüş, ABD’de 

yaşayan bireylere kıyasla daha az olmuştur. Ayrıca, 

yüksek ithalat maliyetlerinin tüketici ve üretici 

açısından büyük kayıplara yol açtığı görülmektedir. 

Bunun da ABD için 7,8 milyar dolarlık bir refah 

kaybına dönüşerek ABD ekonomisine zarar 

verdiği anlaşılmaktadır. Ancak, ABD hükümetinin 

gündeminde teknoloji inovasyonu ve fikri 

mülkiyet hakları konularının ön sıralarda yer aldığı, 

Tablo 3. ABD’nin Çin’den İthal Ettiği Ürünlere Uyguladığı Gümrük Vergileri ve Çin’in Reaksiyonu

Tarih Vergiye Tabi İthalat 
Tutarı

Gümrük Vergisi Oranı Çin’in Tepkisi

6 Temmuz 2018 34 milyar dolar
15 Ekim 2019’a kadar 
%25, ardından %30’a 
çıkartılmıştır.

%25 

23 Ağustos 2018 16 milyar dolar
15 Ekim 2019’a kadar 
%25, ardından %30’a 
çıkartılmıştır.

%25

24 Eylül 2018 200 milyar dolar
1 Haziran 2019’a kadar 
%10, ardından %25’e 
çıkartılmıştır.

1 Haziran 2019’a kadar 
60 milyar dolarlık kısım 
için %5-10 arasında 
ek gümrük vergisi 
uygulanmış ardından 
bu oran %10-25’e 
çıkartılmıştır.

1 Eylül 2019 300 milyar dolar %15
75 milyar dolarlık kısım 
için %5-10 arasında ek 
gümrük vergisi

Toplam 550 milyar dolar

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, “ABD-Çin’in Karşılıklı Gümrük Vergisi Artırımlarına İlişkin Duyuru”, Erişim: 14.04.2020,  
https://ticaret.gov.tr/blog/ekonomi-haberleri/abd-cinin-karsilikli-gumruk-vergisi-artirimlarina-iliskin-duyuru
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dolayısıyla ABD’nin gelir kaybına razı olduğu, bu 

sebeple de Çin’den ithal edilen mal ve hizmetlere 

yönelik gümrük vergilerini uygulamada kararlı 

olduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır.45

ABD dış ticaret politikasının amaçları arasında, 

gümrük vergisi uygulanan alanlarda istihdamı 

artırma ve dış ticaret açığını azaltma öne 

çıkmaktadır. Ancak, ticaret savaşının ülkelerin 

iş piyasaları üzerindeki etkisinin olumsuz 

olacağı beklenmektedir. Çin ile ticaret ilişkisi 

bağlamında ithal edilen ürünlere uygulanan 

gümrük tarifelerinin, ABD’de yer alan iş kollarını 

etkileyeceği tahmin edilmektedir. Demir-çelik 

sektörü dışındaki bütün sektörlerde işsizlik 

oranlarının artacağı; hizmet, ticaret, dağıtım ve 

inşaat sektörlerinin ise bu savaştan önemli ölçüde 

etkileneceği öngörülmektedir.46 Ayrıca, ABD’nin 

uygulamaya çalıştığı gümrük politikalarının başarılı 

olma ihtimali de düşük görülmektedir. Zira, ithalata 

getirilen ek bir yük pek çok ABD şirketi açısından ara 

malların pahalılaşması anlamına gelmektedir. Bu 

durum, ABD’li şirketlerin rekabetçi yapısını bozacağı 

için gümrük vergisi gibi korumacı politikaların ABD 

ekonomisine zarar vereceği belirtilmektedir.47

ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı gümrük politikaları 

Çin’in dünya ekonomisinde artan etkisini 

azaltmaya yöneliktir. Fakat ABD Ticaret Odası (US 

Chamber of Commerce) tarafından yaptırılan ve 

Rodyum Grubu tarafından yürütülen bir araştırma, 

uygulanan gümrük tarifelerinin ABD’nin GSYH, 

istihdam ve yatırımını önemli ölçüde azalttığını, 

45 Steinbock, D., “U.S.-China Trade War and Its Global Impacts”, s.528. 
46 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, 
s.14.
47 Çekin, S.E., Nuroğlu, E., “Ticaret Savaşlarının Uluslararası Ticaret ve 
Reel Ekonomiye Etkisi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 
C:1, S:27, Şubat 2020, s.77, Erişim:14.04.2020,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1041387

gümrük vergilerinin fiyatların artmasına yol açtığını 

göstermektedir. Bu durum da ABD’de üretilen 

malların ve sunulan hizmetlerin rekabetçi özelliğini 

kaybettiğini ve yerli ürünlerin de Amerikalı 

müşteriler için daha pahalı hale geldiğini ortaya 

koymaktadır.48

Öte yandan, ABD’nin dış ticaret açığının yüksek iç 

taleple de doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Bu açığın oluşumunda ABD vatandaşlarının tüketim 

alışkanlıkları ve yatırım ve tasarruf ilişkileri de 

önemli rol oynamaktadır. Bireylerin tasarruf ederek 

değil de borç alarak tüketim yapması sebebiyle 

tüketim mallarının alımının düşmesi büyümeyi 

negatif olarak etkilemektedir. Bu bağlamda ABD 

yönetimi ekonomik büyümenin lokomotifi olan 

tüketimi kısmayı istememektedir. Bu sebeple de 

ABD, ülke içerisindeki işsizliği arttırıp, tüketimi 

azaltabilecek her türlü denklemin karşısında 

durmaktadır.49 

Ticaret savaşının Çin açısından muhtemel etkileri 

değerlendirildiğinde, Çin’deki pek çok sektörün de 

ABD tarafından uygulanacak vergiler nedeniyle 

olumsuz etkileneceği düşünülmektedir. Ülkeler 

arasındaki karşılıklı ticaret kalemleri dikkate 

alındığında, toplam katma değer içerisinde önemli 

paya sahip olan ve ABD ile ticaretinde büyük bir yer 

kaplayan otomotiv ve buna bağlı sanayi, elektronik 

teçhizat, giyim eşyası ve deri ürünleri, ahşap ve kâğıt 

ürünleri gibi sektörler “savaştan” en çok etkilenecek 

sektörler olarak tahmin edilmektedir.50 Dolayısıyla, 

Çin’in GSYH’nin, imalat sanayiindeki istihdamın ve 

dış ticaret hacminin olumsuz anlamda etkileneceği 

aktarılmaktadır.51

48 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.18.
49 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, s.20.
50 Karayel, İ., “Ticaret Savaşları ve Makroekonomik Etkileri”, s.435. 
51 Çekin, S.E., Nuroğlu, E., “Ticaret Savaşlarının Uluslararası Ticaret ve 
Reel Ekonomiye Etkisi”, s.77.
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6.	ABD	VE	ÇİN	ARASINDAKİ	
TİCARET	SAVAŞININ	DÜNYA	
EKONOMİSİNE	MUHTEMEL	
ETKİLERİ
ABD ekonomisinin genel yapısı, Çin’e karşı uygulanan 

dış ticaret politikası ve dünya ekonomisinin büyük 

ölçüde küreselleşmesi hususları dikkate alındığında, 

ABD ve Çin arasındaki “ticaret savaşının” etkilerinin 

iki ülke ile sınırlı kalmayacağı öngörülmektedir. 

Çünkü ABD yönetiminin uygulamış olduğu gümrük 

politikaları birer korumacı ekonomi politikası 

örneğidir ve bu politikalar tüm dünya ülkelerini 

etkileyebilmektedir.52

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, dünyada 

korumacılık politikalarının daha yaygın bir şekilde 

uygulanmasına yol açmıştır. Bu durum da ticaret 

savaşına dahil olmayan gelişmekte olan ülkelerin, 

iki ülke arasındaki ticaret savaşından olumsuz 

etkilenmesine ve büyümelerinin yavaşlamasına 

neden olmuştur. Ayrıca ticaret savaşının bu 

ülkelerin para birimlerine baskı yaptığı ve ticaret 

hacmini küçülttüğü belirtilmektedir. OECD 

ekonomilerinin 2018 yılında ortalama %2,5 

büyüme gerçekleştirmesi beklenirken, uluslararası 

ticaret alanındaki belirsizlikler sonucu bu oranın 

2019-2020 yılında %2 olacak şeklinde yenilenmesi 

bu endişeleri haklı çıkarmaktadır. AB ülkeleri için 

2019-2020 yılları itibarıyla %1,5 büyüme beklentisi 

ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika 

gibi ülkelerde de büyüme oranının azalacak 

olması ticaret savaşının olumsuz etkilerini ortaya 

koymaktadır.53 Ayrıca, ABD ve Çin’in karşılıklı olarak 

gümrük vergileri koyması, ABD’ye yönelik yatırımları 

52 SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Yeni 
Korumacılık ve Ticaret Savaşları, s.20.
53 Çekin, S.E., Nuroğlu E., “Ticaret Savaşlarının Uluslararası Ticaret ve 
Reel Ekonomiye Etkisi”, s.78.

azaltacağı, bu yatırım kararlarının da ABD’nin yakın 

ticaret ilişkisi içinde olduğu Kanada, Meksika ve AB 

ülkelerinin kararlarını etkileyeceği öngörülmektedir. 

ABD’nin yatırımcısını ülkesine davet eden ve başka 

ülkelerdeki yatırımların azalmasını isteyen anlayışı 

diğer ülkeleri de etkileyecektir. ABD bu anlayışı 

devam ettirdiği takdirde, diğer ülkelerin de benzer 

şekilde davranması ve ticaret savaşlarının hem reel 

ABD ve Çin arasındaki 
ticaret savaşı, dünyada 

korumacılık politikalarının 
daha yaygın bir şekilde 

uygulanmasına yol açmıştır. 
Bu durum da ticaret savaşına 

dahil olmayan gelişmekte 
olan ülkelerin, iki ülke 

arasındaki ticaret savaşından 
olumsuz etkilenmesine ve 

büyümelerinin yavaşlamasına 
neden olmuştur. Ayrıca ticaret 

savaşının bu ülkelerin para 
birimlerine baskı yaptığı ve 
ticaret hacmini küçülttüğü 

belirtilmektedir.
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hem de finansal anlamda korumacı politikalarda bir 

artış eğilimi yaratması beklenmektedir.54

ABD yönetimi tarafından uygulanan korumacı 

politikalar, Çin ve Meksika gibi ülkelere kaptırılan 

üretim tesislerinin geri alınması ve istihdam 

potansiyelini canlandırma amacı taşımaktadır. 

Bunu yaparken de ABD tarafından Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi dış 

ticaret alanlarında kolaylık sağlayan anlaşmalar 

kısıtlanmak istenmektedir. Bunun “Önce Amerika 

(America First)” söylemi üzerinden yönlendirildiği ve 

uygulanan milliyetçi ekonomi politikalarının da birer 

korumacılık örneği olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu söylemler küresel ekonomide endişe ile 

karşılanmakta ve bu durumun devam ettirilmesi 

halinde dünya çapında bir ticaret savaşının 

tetiklenebileceği belirtilmektedir.55

54 Çekin, S.E., Nuroğlu E., “Ticaret Savaşlarının Uluslararası Ticaret ve 
Reel Ekonomiye Etkisi”, s.78.
55 SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Yeni 
Korumacılık ve Ticaret Savaşları, s.19-20. 

Uluslararası ticaret teorileri incelendiğinde, 

dış ticareti negatif yönde etkileyecek 

olan politikaların toplam ticaret hacmini 

düşürdüğü, fiyatları artırdığı, toplam 

refahı azalttığı ve tüketimi düşürdüğü 

bilinmektedir.56 Bu olumsuz etkiler 

nedeniyle, uygulanan politikaların 

beklenen faydayı göstermeyeceği 

düşünülmektedir. Söz konusu politikalara 

küresel düzeyde bakıldığı zaman 

da bu politikalar refah kaybına yol 

açabilmektedir. Bununla ilişkili olarak, 

IMF’nin 2019 yılında yayımlanan Dünya 

Ekonomik Görünüm (World Economic 

Outlook) Raporuna göre ABD yönetiminin uygulamış 

olduğu gümrük tarifelerinin 2023 yılına kadar 

ABD üretimini %0,6 oranında düşüreceği tahmin 

edilmektedir. Çin tarafında ise bu oranın aynı yıla 

kadar %1 oranında olacağı öngörülmektedir. GSYH 

açısından dünya ekonomisinde ilk iki sırayı alan bu 

ülkelerin üretimlerinin azalması, diğer ülkeleri de 

etkilemekte ve küreselleşen piyasa ekonomisinde 

etkisi hissedilir düzeyde olmaktadır. Bu bağlamda, 

Raporda söz konusu ticaret sınırlandırmaları 

devam ettiği takdirde dünya üretiminin 2020-2021 

yıllarında %0,8 düşeceği, 2023 yılına kadar ise 

üretimde toplamda %0,6’lık bir düşüş yaşanacağı 

öngörülmektedir.57

Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından “ABD-

Çin Ticaretinin Etkisi” konusunda yayımlanan 

bir çalışmada, ABD-Çin ticaret savaşındaki tarife 

56 Seyidoğlu, H., Uluslararası İktisat Teori, Pratik ve Uygulama, 15.Baskı, 
Güzem Yayınları, İstanbul, Mart 2003, s.138. 
57 IMF, World Economic Outlook- Global Manufactuing Downturn, Rising 
Trade Barriers, Ekim 2019, s.32-33, Erişim:03.02.2020,  
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2019/October/
English/text.ashx

Kaynak: Pixabay, Erişim:10.11.2020,  
https://pixabay.com/photos/entrepreneur-idea-competence-vision-1340649/
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zamlarının diğer ticaret ortakları üzerindeki olası 

etkileri araştırılmıştır.58 Çalışmaya göre, yakın 

ticaret ilişkileri nedeniyle AB ülkeleri, Kanada ve 

Meksika, ABD’nin Çin ithalatına yönelik uyguladığı 

tarifelerden ekonomik anlamda etkilenmiştir. 

Tarifelerin bahsi geçen ülkelere 500 milyon 

ile 1 milyar dolar arasında ek bir yük getirdiği 

düşünülmektedir. Bu durum, üçüncü ülkelerin de 

ABD ve Çin arasındaki ilişkilerden etkilendiğini 

göstermektedir.59

DTÖ’ye göre, ülkelerin küresel değer zincirine 

katılım oranı, bir ülkenin dış ticaret hacmine 

göre belirlenmektedir. Yani, bir ülkenin dış ticaret 

hacminin yüksek olması, dünya ekonomisine 

katkısının da yüksek olacağı anlamına gelmektedir. 

Bununla birlikte, ekonomileri genel anlamda dış 

ticarete dayanan ülkelerin kırılganlıkları daha 

fazla olmaktadır. Dolayısıyla, ticaret savaşı gibi 

küresel ekonomiyi etkileyen bir husus olduğu 

zaman en çok dış ticaret hacmi yüksek ülkeler 

etkilenmektedir. Özellikle Çin ve ABD gibi ülkelerle 

dış ticaret ilişkisi yüksek olan ülkeler, ticaret savaşı 

sebebiyle yükselen fiyatlardan, ticaret hacimlerinin 

azalmasından ve üretim düşüşünden daha çok 

etkilenmektedir.60

Dış ticaret hacimleri milli gelirlerini aşan 

ülkelerin (Hindistan, Lüksemburg, Tayvan, Slovakya, 

Macaristan gibi) ticaret savaşlarından daha çok 

etkilenmesi muhtemeldir. Türkiye gibi dış ticaret 

hacmi, milli gelirini aşmayan ülkelerin ise, bu 

58 Yılmaz, B., “The Us-China “Trade War”: The War Nobody Can Win”, 
s.22. 
59 Mao, H., Görg, H., “Friend like this: The Impact of the US-China 
Trade War on Global Value Chains”, KCG Working Paper, S:17, Ağustos 
2019 s.15, Erişim:03.02.2020, 
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/201399/1/1670022242.pdf
60 Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Statistical Review 2018, Ekim 
2018, s.22-23, Erişim:03.02.2020,  
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf

durumdan etkilenseler bile ekonomisi dış ticarete 

dayalı ülkelere kıyasla daha az etkileneceği 

tahmin edilmektedir. Türkiye’de dış ticaret 

hacminin GSYH’ye oranının %41 olduğu göz 

önüne alındığında, Türkiye’nin bu bağlamda ticaret 

savaşlarından anılan ülkeler kadar etkilenmeyeceği 

öngörülmektedir.61

7.	ABD	VE	ÇİN’İN	GERGİNLİĞİ	
AZALTMA	GİRİŞİMLERİ
ABD yönetimi yukarda bahsi geçen endişelere 

rağmen 2020 yılının Ocak ayında Çin ile arasındaki 

ticari gerginliği sona erdirecek bir adım atmış ve 

“birinci safha” olarak adlandırılan (Economic And 

Trade Agreement Between The Government Of The 

United States Of America And The Government Of The 

People’s Republic Of China) anlaşmayı Çin ile birlikte 

imzalamıştır.62

Başkan Trump 2020 yılı içinde Çin’e giderek “İkinci 

Safha” anlaşmasının görüşmelerini başlatacağını 

ilan etmiştir. Anlaşma, ekonomik anlamda 

dünyanın en büyük iki ülkesi arasındaki gerginliğin 

tırmanması olasılığını azaltması bakımından 

uluslararası düzeyde bir rahatlama sağlamıştır. 

Ancak, anlaşmaya göre iki ülke arasında ticaret 

savaşlarının başladığı 2018 yılında karşılıklı olarak 

uygulanan gümrük tarifelerinde önemli bir düşüş 

olmayacaktır. İmzalanan bu anlaşmanın içeriği 

61 Kaya, M., “ABD-Çin Ticaret Savaşları ve Türkiye”, Türkiye Mesleki 
Sosyal Bilimler Dergisi, C:1, S:2, Kasım 2019, s.24-25, Erişim:09.01.2020, 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/852435
62 “Economic and Trade Agreement Between the Government of 
the United States of America and the Government of the People’s 
Republic of China 15 January 2020”, Office of the United States Trade 
Representative, Erişim:01.03.2020,  
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20
one%20agreement/Economic_And_Trade_Agreement_Between_The_
United_States_And_China_Text.pdf
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genel olarak ABD yönetiminin kaygılarına yöneliktir. 

Bunlar;

Fikri Mülkiyet konusu, Anlaşmanın 1. kısmında 

ilk 18 sayfasında düzenlenmiştir. Anlaşmanın 

1. kısmının 9. maddesinde Çin’in, fikri mülkiyet 

konusunda ABD’nin kaygılarını kabul ettiği, ABD’li 

şirketlerin bu konuda yapacakları şikâyetleri 

dikkate alacağı, ayrıca ABD menşeli firmaların 

ticari sırlarını saklayacağını taahhüt ederek 

patent ve marka konularında titiz davranacağı  

belirtilmiştir.

Teknoloji Transferi konusunda karşılıklı 

yükümlülükler anlaşmanın 2. kısmında 3 sayfa 

olarak düzenlenmiştir. Anlaşmada teknoloji 

transferinin, ancak pazar koşulları altında, gönüllü 

ve karşılıklı rızaya dayanması koşulu ile olabileceği 

belirtilmiştir.

Gıda ve Tarım konusu gayet kapsamlı olarak 

ekleri ile birlikte anlaşmanın 3. kısmında 23 

sayfa olarak düzenlenmiştir. Anlaşmanın 3. 

kısmının 1. maddesinde ürün bazında süt ürünleri, 

güçlendirilmiş süt, bebek mamaları, kümes 

hayvanları, et, canlı hayvan, domuz eti ile ilgili ABD 

tarafının raporlarının geçerlik süreleri, bu ürünlerin 

denetimi, elektronik ortamda belgelenmesi, su 

ürünleri, pirinç, bitki sağlığı, kurutulmuş ürünler, 

katkı maddeleri, hayvan yemi, tarife kotaları, iç 

destekler, tarımsal bioteknoloji, gıda güvenliği 

konularında süre de belirtilmek suretiyle tarafların 

yükümlülükleri sayılmıştır.

Finans Hizmetleri konusu anlaşmanın 4. kısmında 4 

sayfa olarak düzenlenmiştir. Anlaşmanın 4. kısmının 

ilk 7 maddesinde bankacılık hizmetleri, kredi 

değerlendirme, elektronik ödeme, varlık yönetimi 

ve sigorta konularında Çin’in kendi iç pazarını 

ABD’ye açmayı taahhüt ettiği belirtilmiştir. ABD’nin 

de karşılık olarak bu hizmetleri ayrımcılığa tabi 

tutmadan Çin sermayesine açmayı kabul ettiği 

Anlaşmada yer almaktadır.

Satın Almalar konusunda ise, 2017 yılı esas alınmak 

üzere iki yıl içinde Çin, ABD’den 200 milyar dolar 

tutarında ilave ürün satın alacağını taahhüt etmiştir. 

Çin’in satın alacağı; 

• 78 milyar dolar (uçak, otomobil, çelik, makine 

ve kimya maddeleri gibi) mamul ürünü, 

• 52 milyar dolar (ham petrol, sıvı gaz gibi) 

enerji ürünü, 

• 32 milyar dolar (yağ tohumları, et, süt, su 

ürünleri gibi) tarımsal ürün, 

• 38 milyar dolar (bulut bilgi işlemleri, turizm 

ve finansal hizmetler gibi) hizmet ürünü 

Anlaşmada yer almıştır.

Anlaşmazlıkların Çözümü konusunda anlaşmada 

ABD’de Ticaret Temsilcisi ile Çin’de Başbakan 

Yardımcısının başkanlık edeceği bir Ticaret Çerçeve 

Grubu (Trade Framework Group) mekanizmasının 

kurulması kararlaştırılmıştır. Başkanların 

görevlendirdiği yetkililerin herhangi bir şikâyeti 

çözememesi durumunda altı ayda bir toplanacak 

olan ABD Ticaret Temsilcisi ve Çin Başbakan 

Yardımcısı konuyu ele alacaktır. Şikâyetlerin kısa 

zamanda çözüme kavuşturulamaması durumunda 

tarafların cezalandırıcı önlem alabileceği ve 

önlemin “iyi niyetle” olması durumunda tarafların 

buna karşılık vermekten sakınacağı hükme 

bağlanmıştır.
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8.	SONUÇ
Küreselleşen dünyada ticaret, sadece ekonomik 

bir kavram olmaktan çıkmış, sosyal ve politik 

karar mekanizmalarını etkileyebilen bir olguya 

dönüşmüştür. Ticaretin bu kadar önemli olduğu bir 

düzende de her ülke kendi fayda maksimizasyonu 

için hareket etmektedir. Bu sebeple, ülkeler gerekli 

gördükleri hallerde “kur savaşına” girmekten 

kaçınmamaktadır. Kur savaşları ülkeler arasındaki 

ekonomik ve siyasi ilişkileri olumsuz anlamda 

etkileyebilmekte hatta bu durum bir “ticaret savaşına” 

dönüşebilmektedir. Bu savaşlarda ekonomik olarak 

kullanabilecek birçok araç bulunmaktadır. Bu 

araçlardan biri de gümrük vergisidir. Ülkeler bu 

gümrük vergilerini uygulayarak üretilen mal ve 

hizmetlerin fiyatlarını yükseltmekte, bu durum da 

ekonomide bir durgunluk yaratabilmektedir. 

Ekonomik amaçların yanında sosyal ve politik 

sebepler de “ticaret savaşlarının” ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. ABD’nin fikri mülkiyet hakları 

ve ulusal güvenlik konularında sahip olduğu kaygılar 

buna verilebilecek örneklerdendir. Bu sebeplerden 

ötürü de ABD yönetimi Çin’e karşı birtakım önlemler 

almak istemiştir. Çin’in genişleyen ekonomisine ve 

uygulamış olduğu politikaya yönelik olarak ABD 

yönetimi tarafından birtakım tedbirler alınmıştır. 

ABD Başkanlığı seçim kampanyası sırasında ve 

başkan olduktan sonra Donald Trump da kaygılarını 

dile getirmiştir. Donald Trump, ABD’nin Çin ile olan 

ticari ilişkilerini tekrar gözden geçirip gümrük 

vergisi veya kota uygulaması gibi politikalarla 

hareket ederek bu durumdan avantaj sağlamaya  

çalışmıştır.

ABD yönetiminin Çin üzerine uyguladığı gümrük 

vergilerine rağmen ABD’nin dış ticaret açığının 

büyüklüğü göz önüne alındığında ABD’ye 

yansımasının olumlu olmadığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, uygulanan gümrük vergilerinin 

Çinli firmaların ABD’ye daha fazla mal ihraç 

etmelerini engellemediği hatta iç piyasada fiyatların 

artması sebebiyle ABD ekonomisinin dış ticaret 

açığını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. 

Ancak, ABD’nin ekonomik anlamda dünyada en 

önemli güç olmayı sürdürme isteği, fikri mülkiyet 

hakları konusundaki yaklaşımı ve ulusal güvenlik 

anlamındaki duruşu, ABD ile Çin arasındaki ticari 

ilişkileri olumsuz yönde etkilemiş ve ABD yönetimi 

ekonomi zarar görse bile uyguladığı gümrük 

politikalarını devam ettirmiştir.

2020 yılı itibarıyla ABD ve Çin arasında bu 

gerginliği sona erdirmeye yönelik birtakım 

adımlar atılmıştır. Bu çabaların ticaret savaşlarını 

sona erdirip erdirmeyeceği ilerleyen zamanlarda 

görülecektir. Bununla birlikte ABD ve Çin arasındaki 

ticaret savaşının sonucu hakkında da net bir 

öngörü bulunmamaktadır. Bu ticaret savaşının 

kazananının olmayacağı, savaşın iki ülke açısından 

da maliyetli olacağı tahmin edilmektedir. ABD 

ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığı 

zaman bu daha net anlaşılmaktadır. Ayrıca, bu 

durumun sadece ABD ve Çin arasında kalmayacağı, 

üçüncü tarafların da bu durumdan etkileneceği  

belirtilmektedir.
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1.	GİRİŞ
Günümüz siyasetinin merkezinde yer alan seçimler 

aynı zamanda demokrasi için hayati öneme sahiptir. 

Seçimler demokrasinin önemli yapı taşlarından 

biridir. Seçimlerin modern demokrasilerde temel 

işlevi devlet yönetimi sorumluluğunu üzerine 

alan, halk adına temsil görevini yerine getiren 

kişilerin yani temsilcilerin belirlenmesidir. Başka 

bir ifadeyle doğrudan demokrasi uygulaması 

neredeyse imkânsız olduğundan, temsili demokrasi 

günümüzdeki çoğu devletin kullandığı bir 

demokrasi türüdür.1 Bu bağlamda, halk adına 

yönetme yetkisini kullanacak kişilerin seçiminin 

hangi koşullar altında gerçekleştiği önem 

kazanmaktadır. Söz konusu koşulların demokratik 

değerleri veya kriterleri haiz olması tüm dünyada 

arzu edilmekte ve ayrıca teşvik edilmektedir. 

Uluslararası seçim gözlemi bu noktada devreye 

girerek demokrasinin tesisindeki ilk aşamalardan 

olan seçim sürecini ve idaresini takip etmekte, 

bunlara dair değerlendirmelerde bulunmaktadır. 

Seçim süreçleri, uluslararası kuruluşlarca veya 

uluslararası sivil toplum örgütlerince ulusal 

1 Encyclopaedia Britannica Online, “Election” maddesi, 
Erişim:10.03.2020,  
https://www.britannica.com/topic/election-political-science 

mevzuat ve adalet, hukuk, temel hak ve hürriyetlere 

ilişkin ilkeleri içeren uluslararası standartlar 

doğrultusunda analize tabi tutulmaktadır. 

Sonrasında hazırlanan gözlemci raporları, 

seçimlerin meşruiyeti konusunda uluslararası 

toplum ve vatandaşlar tarafından önemli bir 

gösterge olarak kabul edilmektedir.

Bu çalışmada demokrasiler için olmazsa olmaz olan 

seçimlerin uluslararası gözlemine ilişkin konular ele 

alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle uluslararası seçim 

gözlemi olgusunun kavramsal çerçevesi, tarihçesi, 

demokratik katkıları ve yöneltilen bazı eleştiriler 

incelenecektir. İkinci bölümde bu olgunun tarihsel 

sürecine yani uluslararası bir norm hâline dönüşmesine 

ve bunun sonucunda ortaya çıkan Birleşmiş Milletler 

Uluslararası Seçim Gözlem İlkeleri Beyannamesine 

(2005) değinilecektir. Son bölümde ise bu alanda aktif 

faaliyet gösteren ve lider olarak kabul edilen Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) uluslararası 

seçim gözlemciliği faaliyeti genel hatlarıyla 

anlatılacaktır. Çalışmanın kapsamı parlamento ve 

başkanlık seçimleri ile referandumlardaki uluslararası 

seçim gözlemciliğiyle sınırlıdır ve diğer seçim 

gözlemcilikleri (vatandaş gözlemciliği, yerel seçim 

gözlemciliği) kapsam dışındadır.

ULUSLARARASI

SEÇİM GÖZLEMİ

Alper Mahmut Kaysal, Yasama Uzman Yardımcısı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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2.	ULUSLARARASI	SEÇİM	
GÖZLEMİ	HAKKINDA	GENEL	
BİLGİLER

2.1. Tanım ve Kapsam
Uluslararası seçim gözlemi2 (international election 

observation – USG) yeni sayılabilecek bir olgu olarak 

uluslararası siyasetin konularından biridir. Özellikle 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni 

demokrasilerin geçiş süreçlerini kolaylaştırma ve bu 

ülkelerin sağlam temeller üzerinde demokrasilerini 

inşa edebilmesine yardımcı olma işlevi USG’yi 

dünya genelinde yaygın bir uygulama hâline 

getirmiştir.3 Kısaca USG, seçimlere ilişkin olarak 

ev sahibi ülke tarafından davet edilen yabancı 

delegasyonların gözlemde bulunması ve seçim 

sürecine dair rapor hazırlamasıdır. Söz konusu 

yabancı delegasyonlar (hükümetlerarası/bölgesel) 

uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası sivil 

toplum kuruluşlarından (STK) görevlendirilmektedir. 

2 Çalışmada çoğunlukla “gözlem (observation)” tabirini kullanan 
kaynaklardan yararlanmakla birlikte “izleme (monitoring)” tabiri kullanan 
kaynaklardan da faydalanılmıştır. Bu sebeple, çalışmada, her iki tabir 
birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte bazı 
kaynaklarda seçime ilişkin benzer faaliyetler arasında ayrım yapılmaktadır. 
Buna göre, uluslararası “gözlem” seçim sürecinin güvenirliği, meşruluğu ve 
şeffaflığı hakkında yurt dışı kuruluşlarınca –oy verme ve sayım işlemlerine 
somut olarak müdahil olmadan– toplanan bilgiler veya yerinde bulgular 
üzerinden karar verilmesi iken “izleme” seçim sürecindeki oy kullanma 
ve sayma işlemlerinde gözlenen eksiklikleri yetkililere bildirmek için 
genellikle yurt içindeki kuruluşların sürece ilişkin bilgi toplaması, 
incelemesi ve değerlendirmesidir. The Electoral Institute of Southern 
Africa, Principles for Election Management, Monitoring, and Observation in 
the SADC Region, Johannesburg, Kasım 2003, s.30, Erişim:10.03.2020,  
http://www.eods.eu/library/EISA.Principles%20for%20Election%20 
Management,%20Monitoring,%20and%20Observation%20in%20the 
%20SADC%20Region.pdf; Buna ek olarak, başka bir kaynağa göre ise 
seçime ilişkin beş faaliyet türü vardır: “Teknik yardım (technical assistance)”, 
 “arabuluculuk (mediation)”, “gözetim (supervision)”, “izleme (monitoring)” ve  
 “gözlem (observation)”. Seçime ilişkin bilgilerin toplanmasından ve bunlara 
bağlı kararlardan oluşan gözlem faaliyetinden farklı olarak gözetim ve 
izleme faaliyetleri daha fazlasını içermektedir. Bu durumda, gözetim/
izleme faaliyetlerine katılanlar –gözlemcilere nazaran– çok daha geniş 
yetkilere sahip olduğundan daha katı kurallara tabidir. Ayrıca, öne çıkan 
farklı bir nokta da, gözetim/izleme faaliyetleri seçim sürecine müdahil 
olabilmektedir. International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA), Code of Conduct: Ethical and Professional Observation of 
Elections, Stockholm, 1997, s.8-10, Erişim:10.03.2020,   
http://aceproject.org/main/samples/po/pox_m027.en.pdf 
3 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International Election 
Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis of OSCE/ODIHR 
Reports”, Nordic Journal of Human Rights, C:35, S:4, Aralık 2017, s.362.

USG delegasyonları, görev sınırlarının dışına 

çıkmadan seçim sürecini ve niteliklerini dikkate 

almak suretiyle bu sürecin kalitesinin artırılmasına 

yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.4 Ev sahibi 

ülkenin seçimlere ilişkin iç hukuk düzenlemeleri 

ile uluslararası taahhütleri, USG delegasyonları 

tarafından yapılan değerlendirmelerde dikkate 

alınan ölçütlerdir.5

Uluslararası gözlemcilerin seçim süreçlerine 

müdahalesi söz konusu değildir. Yalnızca sürecin 

takibi yapılmakta ve elde edilen bilgi ve bulgular 

neticesinde seçimin demokratik standartlar 

bakımından uygun ve geçerli olup olmadığına dair 

değerlendirmeler yapılmaktadır.6 Bununla birlikte, 

hâlihazırda devletlerin egemen aktör olma vasfının 

önem arz etmesi nedeniyle delegasyonların, seçim 

süreci takip edilecek ülkenin resmî makamları 

tarafından davet edilmesi gerekmektedir. 

Bu anlamda USG bir hak veya uyulması 

zorunlu uluslararası bir standart olarak kabul 

edilmemektedir.7 Buna karşın USG, uluslararası 

camiada demokrasinin gelişimi açısından önemli bir 

aşama olarak görülmektedir.8 Zira gözlem sonrası 

raporlar sadece o ülkenin hükümeti veya kamuoyu 

4 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation Became 
an International Norm, Cornell University Press, New York, 2011, s.34.
5 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
Electoral Management Design, Stockholm, 2014, s.400, 
Erişim:10.03.2020, 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-
management-design-2014.pdf 
6 Şayet herhangi bir arabuluculuk veya teknik yardım faaliyetine 
dâhil olunmuş ise ana gözlem sorumluluklarını tehlikeye atmaması 
gerekmektedir. International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, Code of Conduct: Ethical and Professional Observation of 
Elections, s.10.
7 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal 
Framework of Elections, Stockholm, 2002, s.91, Erişim:10.03.2020, 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-
electoral-standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-
elections.pdf 
8 Carothers, T., “The Observers Observed”, Journal of Democracy, C:8, 
S:3, 1997, s.19, Erişim:10.03.2020,  
https://carnegieendowment.org/files/Carothers_-_The_Observers_
Observed.pdf 
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tarafından değil diğer ülkeler (özellikle o ülkenin 

kalkınması için yardımda bulunan) tarafından da 

dikkate alınmaktadır.9

Devletleri (özellikle bağımsızlığına yeni kavuşan 

veya demokratik rejime yeni geçen) ve uluslararası 

kuruluşları USG’yi benimsemeye sevk eden birçok 

gerekçe bulunmaktadır. “Demokratik süreçlerin 

ve kurumların güçlenmesine yönelik çalışmaların 

desteklenmesi ile seçimlerin güvenilir sonuçlara 

sahip olacak nitelikte, uluslararası standartlara 

uygun şekilde ve huzur içerisinde yürütülmesinin 

desteklenmesi” en başta gelen gerekçelerdir. Bir 

başka önemli gerekçe, gözlemcilerin seçim günü 

mevcudiyetlerinin, seçmenlerin bazı endişelerini 

(güvenli ve gizli oy verme, seçim usulsüzlüğü 

gibi) gidermesine yardımcı olmasıdır.10 Bunların 

yanında, seçimlere ilişkin yasal düzenlemeler, 

seçimlerin idaresi, mevcut siyasi koşullar ve 

adayların medyadaki görünürlükleri hususlarında 

bağımsız bir bakış açısı sunması; gözlem yapılan 

ülkeye dış ekonomik yardımda bulunulmasında 

kolaylık sağlaması; hukuki altyapının ve seçim 

uygulamalarının (uluslararası çapta kabul görecek 

biçimde) geliştirilmesine kurumsal destek 

sağlaması diğer gerekçeler olarak sıralanabilir.11

Bu sayılan gerekçelere rağmen devletler açısından 

USG ile doğrudan ilişkili, zorlayıcı veya bağlayıcı 

herhangi bir uluslararası kuralın olmaması, her 

ülkenin kapısını gözlemcilere açmamasına neden 

olmaktadır. Ancak, yalnızca davet edilmiş olmak 

9 Vollan, C., “International Election Observation and Standards for 
Systems of Representation: A Critical View”,  Nordic Journal of Human 
Rights, C:35, S:4, Aralık 2017, s.344.
10 The Carter Center, Observing Elections, Erişim:10.03.2020,  
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/factsheets/elections-
facts.pdf 
11 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International 
Election Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis 
of OSCE/ODIHR Reports”, s.362.

Uluslararası Seçim Gözlemi 

(USG), seçimlere ilişkin olarak 

ev sahibi ülke tarafından 

davet edilen yabancı 

delegasyonların gözlemde 

bulunması ve seçim sürecine 

dair rapor hazırlamasıdır. Söz 

konusu yabancı delegasyonlar 

(hükümetlerarası/bölgesel) 

uluslararası kuruluşlardan 

veya uluslararası sivil 

toplum kuruluşlarından 

görevlendirilmektedir. 

USG delegasyonları, görev 

sınırlarının dışına çıkmadan 

seçim sürecini ve niteliklerini 

dikkate almak suretiyle 

bu sürecin kalitesinin 

artırılmasına yönelik 

tavsiyelerde bulunmaktadır.
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da gözlem misyonları için tek ve yeterli bir şart 

değildir. Faaliyetlerini kolaylıkla yürütebilmesi 

için gözlemcilere gerekli zeminin sağlanması 

şarttır. Bunun için, genellikle, seçim öncesi 

gönderilecek bir misyon, gözlemciler için uygun 

ortamın olup olmadığını tespit eder. Ciddi güvenlik 

riski bulunan veya temel insan haklarının açıkça 

ihlâl edildiği ülkelerde gözlem faaliyeti yerine 

getirilememektedir. Ayrıca, ev sahibi ülkede seçim 

sistemi ne kadar etkin ve işler olsa bile gözlem 

misyonlarının kısıtlı mali ve insan kaynağı da 

USG’ye bir engel oluşturabilmektedir.12

2.2. Tarihçe
Seçimlerin uluslararası bir misyon tarafından 
izlenmesinin ilk örneğine 19. yüzyılın ikinci 
yarısında rastlanmaktadır. Boğdan’ın birleşmesi 
için düzenlenen seçime hile karıştığı iddia edilmiş 
ve Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni seçim 
sonuçlarının geçersiz olduğunu ilan etmeye 
zorlamıştır. Sonrasında ise Paris Antlaşması (1856) 
kapsamında bir komisyon kurulmuş ve 1857’deki 
birleşme seçimleri bu komisyonca takip edilmiştir.13 

12 Norris, P., Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral 
Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions, HKS 
Working Paper No. RWP12-010, s.19.
13 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails, Princeton University Press, 
Princeton/New Jersey, 2012, s.36.

Günümüzdeki anlamıyla seçimleri konu alan 

gelişmeler ise 2. Dünya Savaşının bitimiyle beraber 

başlamıştır. Bu dönemde içerisinde seçimlere 

ilişkin hususların da yer aldığı, uluslararası 

toplumda bağlayıcılığı bulunan yeni hukuki ve 

siyasi düzenlemeler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında kabul 

edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 

(1948) demokratik yönetimlerin kurulmasının ve 

yaygınlaşmasının desteklendiği açıklanmıştır: 

“Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, 

gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil 

bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme 

yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle 

ifade edilir” (m.21/3). Benzer şekilde, başka bir 

bağlayıcı sözleşme olan Kişisel ve Siyasal Haklar 

Uluslararası Sözleşmesinin14 (1966) “Siyasal Haklar” 

başlığı altında, BM’nin seçimlerle ilgili temel 

şartlarının neler olduğu vurgulanmıştır.15

Vesayet yönetimine tabi ülkelerin bağımsızlıklarına 

kavuşma ve kendi egemenliklerini inşa etme 

süreçlerinde (dekolonizasyon) BM’nin seçimlerdeki 

gözlem ve denetim misyonları önemli rol oynamıştır. 

Buralarda küçük çaplı seçim gözlem misyonlarının 

görev alması, USG için kurumsal anlamda atılan ilk 

adım olmuştur. Bu kapsamda, BM Genel Kurulunun 

Kore yarımadasındaki iki ayrı idareyi birleştirme 

çabası doğrultusunda, 1948’de (ABD kontrolündeki) 

güney kısımda düzenlenen ara seçimlere BM 

gözlemcileri nezaret etmiştir. Benzer şekilde, 1956 

ve 1958 yıllarında sırasıyla İngiliz Togoland’ın Gana 

14 Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 1972 yılında 
yürürlüğe girmiştir.
15 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation, Erişim:10.03.2020,  
https://aceproject.org/ace-en/focus/international-election-
observation/onePage 

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/vote-voting-voting-ballot-box-3569999/
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ile entegrasyon referandumu16 ve Fransız Togoland’ın 

parlamento seçimi BM temsilcileri nezaretinde 

gerçekleştirilmiştir.17 Benzer faaliyetler egemen 

olmayan devletlerde 1950’li yıllardan itibaren 

1980’li yıllara değin sürmüştür.18 Sonraki zamanlarda 

ise, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığına 

yeni kavuşan ülkelerde, seçimlerin gözlemlenmesi 

yönünde BM’nin öncülük etmesine ilişkin taleplerde 

yoğunluk yaşanmıştır. Ancak, “devletlerin egemenlik 

ve iç işlerine karışılmaması” prensipleri üzerinde 

bir ihtilaf doğurduğu gerekçesiyle, BM’nin USG 

faaliyetleri batılı olmayan diğer devletlerce olumsuz 

karşılanmıştır. Bu sebeple, seçimlere ilişkin yetkisini 

oldukça sınırlı tutan BM, seçime ilişkin faaliyetlerini 

barışı koruma ya da kalkınma gibi programlar 

içerisinde uygulamaktadır.19

Bölgesel çaplı uluslararası kuruluşlar ise BM’nin 

boş bıraktığı seçim gözlemi alanını doldurup 

üye ülkelerin çıkarları doğrultusunda, USG’yi 

kendi sorumlulukları/görevleri altına almaya 

başlamıştır.20 Uluslararası kuruluşlar, ciddi güvenlik 

16 İlk kez bir seçim sonrası değerlendirme raporunda “serbest ve 
adil” ( freeandfair) ibaresine yer verilmiştir. Elklit, J. ve Svensson, P., 

“What Makes Elections Free and Fair?”, Journal of Democracy, C:8, S:3, 
Temmuz 1997, s.33, Erişim:10.03.2020,  
https://www.researchgate.net/profile/Jorgen_Elklit/
publication/235351533_What_Makes_Elections_Free_and_Fair/
links/5819f81d08ae3c82664c0e65/What-Makes-Elections-Free-and-
Fair.pdf?origin=publication_detail 
17 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
18 Bu süre zarfında çok sayıda davet gelmesine karşın BM, üye 
devletlerin egemenlik haklarına ve iç meselelerine müdahale söz 
konusu olabileceğinden dolayı bu ülkelerde seçim gözleminde 
bulunmamıştır. Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why 
Election Observation Became an International Norm, s.18.
19 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, Perspectives on 
Politics, C:7, S:1, Mart 2009, s.60-61, Erişim:10.03.2020,  
https://www.researchgate.net/publication/231803368_The_More_
the_Merrier_The_Effects_of_Having_Multiple_International_Election_
Monitoring_Organizations; 1990 yılındaki Nikaragua başkanlık ve 
parlamento seçimlerinde (davet üzerine) BM, seçim günüyle sınırlı 
kalmadan sürecin tamamında bulunup seçimin değerlendirmesini 
yapmıştır. Fakat egemen bir devlette ilk kez böyle bir uygulamaya 
gidilmesi BM’ye üye birçok devlet tarafından çekince ile karşılanmıştır. 
Elklit, J. vd., “What Makes Elections Free and Fair?”, s.33.
20 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.61. 

tehdidi bulunmayan veya büyük çapta bir faaliyet 
gerektirmeyen yerlerde seçim gözlemi yapabilmek 
için kurumsal kapasite artırımına gitmiştir.21 
Amerikan Devletleri Örgütü (Organization of 
American States – OAS) bu uygulamayı hayata geçiren 
ilk kuruluş olmuştur.22 1962 yılında, teknik yardım 
çerçevesinde, Kosta Rika’da bir misyon görev alarak 
seçim bütünlüğüne23 (electoralintegrity) ilişkin bir 
rapor hazırlamıştır.24 Diğer önemli uluslararası 
kuruluşlar arasında yer alan AGİT, İngiliz Milletler 
Topluluğu Sekretaryası (Commonwealth Secretariat) 
ve Avrupa Konseyi (Council of Europe) de kendi üyeleri 
arasında serbest seçimleri teşvik amacıyla seçim 
gözlemi üzerinde durmuşlardır.25 Bu kuruluşlar 
sayesinde eski Sovyet ve Latin Amerika ülkelerinde 
demokratik değerlerin yeşertilmesi ve bu ülkelerin 
uluslararası sisteme katılımları kolaylaşmıştır. USG 
bu noktada önemli bir vasıta olmuştur.

Bu gelişmelerle beraber süreç içerisinde, uluslararası 
kuruluşlar kendi kıstaslarını ve yöntemlerini 
belirlemiştir.26 USG’ye yönelik kurumsal ölçekte 
kabiliyet artışı ve yeni bir anlayış geliştirilmiştir. 
1989 yılında OAS Genel Kurulu seçim gözlemine 
ilişkin tavsiye kararı almıştır.) 1990 yılında da Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK 1994 yılında 
AGİT ismini almıştır.) üyeleri seçim gözlemcilerini 
devamlı olarak davet etmeyi kararlaştırmıştır. Takip 
eden yıllarda, gözlemlenen seçim sayısında belirgin bir 

21 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails, s.59.
22 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation 
Became an International Norm, s.18.
23 Seçim bütünlüğü (electoral integrity), seçim sürecinin demokratik 
ilkelere bağlı olarak işlemesidir. Buna göre, seçimler evrensel oy 
hakkını ve siyasi eşitliği haiz olmalıdır; bunun yanında uzmanlık, 
tarafsızlık ve şeffaflık seçim süreçlerine hâkim olmalıdır. Seçim 
bütünlüğü için bkz. http://aceproject.org/ace-en/topics/ei/default
24 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
25 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.61.
26 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
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artış gerçekleşmiştir. Bununla beraber USG’nin faaliyet 
alanlarında da genişleme yaşanmıştır. Bir başka 
deyişle, misyonların faaliyetleri seçim öncesi dönemi 
de içerecek şekilde genişlemiş ve seçim günü faaliyet 
gösteren gözlemcilerin sayısı giderek artmıştır.27

USG’nin yaygın bir pratik kazanmasında yalnızca 
uluslararası kuruluşların değil uluslararası ölçekte 
etkin olan sivil toplum kuruluşlarının da payı vardır. Bu 
kuruluşlar, seçim gözlemciliğini 1980’lerde uygulamaya 
başlamış ve giderek bu alanda uzmanlık kazanmıştır. 
İlk olarak, ABD merkezli kuruluşlar (Carter Center, 
International Human Rights Law Group, International 
Democratic Institute, International Republican Institute 
vb.) sonrasında ise diğer bölgelerdeki kuruluşlar seçim 
gözlemlerine başlamıştır.28

Demokrasinin kurumsallaştığı ülkelerde USG’nin 
diğer ülkelere oranla çok daha seyrek gerçekleşiyor 
olması günümüzde bir tartışma konusudur. Söz 
konusu ülkelerin demokrasiye bağlılıkları ve 
seçim sistemlerine güvenleri USG’ye ihtiyaç 
duymamalarına gerekçe teşkil etmektedir. Bununla 
birlikte, gözlemciliğin tüm dünyada kabul gören 
bir uygulama hâline gelmesi ve bu uygulamaya 
kapılarını açan devletlerin kendilerine çifte standart 
yapıldığına yönelik eleştirileri nedeniyle, Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika ülkeleri de artık yabancı gözlem 
misyonlarına davetlerde bulunmaya başlamıştır.29 
Ancak, söz konusu ülkeler sadece küçük çaplı 
gözlem misyonlarına kapılarını açmakta ve seçim 
süreçlerinin baştan sona değerlendirilmesine sıcak 
bakmamaktadırlar.30 Öte yandan, son seçimlerde 
yaşanan bazı usulsüzlük iddiaları, başa baş seçim 

27 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails,, s.36-37.
28 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.61.
29 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation 
Became an International Norm, s.40.
30 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails, s.38.

Demokrasinin kurumsallaştığı 
ülkelerde USG’nin diğer 

ülkelere oranla çok daha 
seyrek gerçekleşiyor olması 

günümüzde bir tartışma 
konusudur. Söz konusu 

ülkelerin demokrasiye 
bağlılıkları ve seçim 

sistemlerine güvenleri USG’ye 
ihtiyaç duymamalarına 

gerekçe teşkil etmektedir. 
Bununla birlikte, gözlemciliğin 

tüm dünyada kabul gören 
bir uygulama hâline gelmesi 
ve bu uygulamaya kapılarını 
açan devletlerin kendilerine 

çifte standart yapıldığına 
yönelik eleştirileri nedeniyle, 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkeleri de artık yabancı 

gözlem misyonlarına 
davetlerde bulunmaya 

başlamıştır.  
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sonuçları ve geniş tabanlı siyasi memnuniyetsizlikler 

USG’nin gelişmiş demokrasiler için de önem teşkil 

edebileceğini ortaya koymaktadır. USG’nin iç hukukta 

tanınması başta olmak üzere bazı hukuki adımların 

atılmasıyla söz konusu olumsuz gelişmelerin önüne 

geçilebileceği düşünülmektedir.31

2.3. Uluslararası Seçim Gözleminin 
Demokrasiye Katkısı
Pratik bağlamdaki sonuçları itibarıyla USG’nin, 

demokratik değerlerin güçlendirilmesi ve 

korunması gibi demokratik gelişmişliğe birçok 

yönden katkısı vardır. Bu katkılar seçim kampanyası 

süreci ve seçim gününün yanı sıra seçim sonrasında 

da görülmektedir. Daha somut bir şekilde, gözlem 

misyonlarının seçim sürecine ilişkin katkıları 

şunlardır: 

• Yerel ve uluslararası kamuoyuna sunulan 

raporlarla daha adilane bir seçim süreci 

sağlamak ve böylelikle seçimlere olan 

itimadı artırarak daha katılımcı bir seçim 

kampanyasının yolunu açmak; 

• Siyasi partiler veya seçmenler ile 

yönetim arasında meydana gelebilecek 

anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak; 

• Hem kampanya sırasında hem de 

seçim gününde yaşanabilecek hileleri, 

usulsüzlükleri ve idarenin gözden kaçan 

hatalarını önlemek ve tespit etmek; 

• Oyların sayımına ve tasnifine iştirak ederek 

resmî sonuçların doğrulanması bakımından 

tarafsız bir kaynak olmak; 

31 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International 
Election Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis 
of OSCE/ODIHR Reports”, s.365-66.

• Seçim sonu değerlendirme raporuyla seçimin 
meşruiyetini ortaya koyarak partilerin 
seçime ilişkin rızalarına ya da itirazlarına 
dayanak oluşturmak.32 

Seçim sürecini idare eden kurumların şeffaflık ve 
hesap verebilirlik kriterlerini yerine getirmesine 
yardımcı olan USG, buna ek olarak, barışı koruma 
projeleri çerçevesinde her kesime kendilerini 
ifade edebilme fırsatı tanıyarak serbest rekabet 
ortamı yaratan seçimlerin yürütülmesine destek 
olabilmektedir. Böylelikle, şiddet olaylarının 
azalarak iktidarın barışçıl yöntemlerle (seçimlerle) 
el değiştirebilmesi ve istikrar ortamının 
yaratılabilmesi mümkün hâle gelmektedir.33

Seçim gözlemine katılan misyon sayısının, dolaylı 
bir yoldan da olsa, demokrasiye katkılarından 
söz edilebilir. Seçimler, genellikle birden fazla 
gözlem misyonunca takip edilmektedir. Bu durum, 
bir seçimin değerlendirilmesinde birçok kriteri, 
yöntemi ve bakış açısını beraberinde getirmektedir. 
Birbirleriyle iletişime geçen misyonların, 
seçim gününde daha fazla sandıkta gözlemci 
bulundurabilmeleri, seçim sürecini ele almaya 
yönelik fikir alışverişi yapabilmeleri ve seçime 
ilişkin birbirini destekler raporlar hazırlayabilmeleri, 
söz konusu çokluğun olumlu yansımalarının 
başında gelmektedir. Bu kapsamda, koordinasyon 
kurulduğu takdirde misyonlar, seçim gözlemini 
ortak bir merkezden yönetebilmekte ve ortak bildiri 
yayımlayabilmektedir. Örneğin, 1994 Güney Afrika 
genel seçimlerinde dört seçim gözlem misyonu 

ortak hareket etmiştir. 

32 National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 
Handbook: How Domestic Organizations Monitor Elections (An A to Z 
Guide), 1995, s.2, Erişim:10.03.2020,  
https://www.ndi.org/sites/default/files/Domestic-Election-
Monitoring-AtoZ-ENG.pdf 
33 European Commission, Handbook for European Union Election 
Observation, 2008, s.5, Erişim:10.03.2020,  
http://eeas.europa.eu/archives/docs/eueom/pdf/handbook-eueom-
en-2nd-edition_en.pdf 
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Ayrıca, gözlem sırasında kullanılan normlarda 

uzlaşının olması ve yayımlanan raporların birbiriyle 

uyuşması hâlinde hükümetin muhtemel eleştirilere 

karşı direnme imkânı ortadan kalkabilmektedir. Başka 

bir deyişle, seçime katılan gözlem misyonlarının 

benzer biçimlerde seçimin meşruluğuna dair 

olumsuz raporlar düzenlemesi halkı ve uluslararası 

toplumu harekete geçirebilmektedir. Örneğin, 2004 

Ukrayna başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı 

birçok gözlem misyonunun raporunda yer almıştır. 

Hemen sonrasında, artan baskılar hükümete 

seçimleri yeniletme kararı aldırtmış; yenilenen 

seçimler sonucunda hükümet el değiştirmiştir. 

Son olarak, çok sayıdaki organizasyon varlığının 

hükümetlere organizasyonlar arası tercih imkanı 

doğurduğu söylenebilir. Böylelikle, seçim gözlemine 

kuşkuyla bakan bir hükümet bile gözlemci 

organizasyonlar arasından mutlaka bir tanesini 

seçimlere davet edebilmektedir. Şayet seçim 

gözlemini yapan yalnızca bir uluslararası kuruluş 

olsaydı, bazı hükümetler bu kuruluşun kendilerine 

karşı ön yargılı davrandığını düşünebilir, dolayısıyla 

USG’nin yapılmasına izin vermeyebilirdi.34

2.4. Uluslararası Seçim Gözlemine İlişkin 
Bazı Eleştiriler
USG kategorik olarak eleştiriye tabi tutulmamakla 

birlikte uygulamada ortaya çıkan demokratik ilkeler 

açısından olumsuz görülebilecek kimi durumlar 

USG’ye birtakım eleştiriler yönetilmesine neden 

olmuştur. Sorun alanları hükümetlerin, uluslararası 

kuruluşların ve gözlem misyonlarının birtakım 

yanlış veya eksik pratiklerinden kaynaklanmaktadır. 

Öncelikle, USG, esas amacı dışında kullanılarak, 

hem ev sahibi devletlerin hem de uluslararası 

34 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.61.

kuruluşların çeşitli çıkarları için tercih ettiği bir yol 

olabilmektedir. Örneğin, USG’nin yaygınlaşmasına 

da öncülük eden gelişmekte olan ülkelerin 

liderleri demokratikleşme yolunda ilerlediklerini 

uluslararası topluma gösterme konusunda USG’yi 

kullanışlı bir araç olarak görmüşlerdir. Bu durumun 

ortaya çıkmasına ise gelişmiş ülkelerin, 1960’lı 

yıllarda başlayan ve 1980’li yıllarda açıkça görülen, 

demokratik yönetimleri destekleme politikaları 

neden olmuştur. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin 

liderleri, iktidarda bir değişim getirmeyen gözlem 

misyonlarını davet etmenin yeterli olacağını 

düşünerek seçimlerin muhalefet tarafından 

kazanılması veya kabul edilmesi gibi çok daha 

net gelişmeler yaşanmasına izin vermemişlerdir. 

Seçimlerin izlenmesiyle demokratik yeterliliklerin 

yerine getirildiği zannedilmiştir.35

Benzer şekilde, uluslararası kuruluşlar USG’yi, 

kendilerine özgü hedefler için bir araç olarak 

35 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation 
Became an International Norm, s.13.

USG kategorik olarak eleştiriye 
tabi tutulmamakla birlikte 
uygulamada ortaya çıkan 

demokratik ilkeler açısından 
olumsuz görülebilecek kimi 

durumlar USG’ye birtakım 
eleştiriler yönetilmesine neden 

olmuştur. 
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kullanabilmektedir. Örneğin, önde gelen 18 

gözlem misyonunun hazırladığı 1984-2004 yılları 

arasındaki toplam 591 raporu inceleyen J. Kelley; 

ülkelerin siyasi ve toplumsal şartlarının yanı sıra 

gözlem misyonlarının kendi kurumsal kaygılarının 

seçim gözlemi üzerinde baskı oluşturduğunu 

söylemektedir. Buna göre, uluslararası (bölgesel) 

kuruluşlar –özellikle daha az sayıda demokratik 

üyeye sahip olanlar– STK’lara nazaran seçimleri 

daha fazla oranda uygun bulmaktadır. Zira söz 

konusu kuruluşlar, seçimlerin uygun bulunmaması 

hâlinde ileride kendilerine yönelebilecek 

eleştirilerin ve bölgedeki demokratik geçiş 

sürecine sekte vurabilecek durumların önüne 

geçmek istemekte, bunun için raporlarında daha 

müsamahakâr olmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlara benzer biçimde, STK’ların 

da bazı kurumsal kaygıları seçim sonrası raporlarına 

yansımıştır. Bu durum ise şu şekilde ortaya 

çıkmaktadır: STK’lar faaliyetlerini bağışçılarının 

maddi destekleri ile yürütmekte, aynı zamanda bu 

bağışçılar, (seçim gözleminin yapıldığı) ülkelere mali 

yardımda bulunan gelişmiş ülkeler veya uluslararası 

kuruluşlar olmaktadır. Gözlem misyonları, seçim 

normlarını uygulamayı ve böylece güvenirliklerini 

korumayı sürdürürken dış yardım alan ülkenin ve 

kendilerine mali kaynak sağlayanların desteklerine 

muhtaçtır. Çünkü STK’lara maddi destek sağlayanlar, 

gözlem raporlarının olumlu olup olmamasını 

dikkate almaktadır. Bu durum ise STK’lar için bir 

ikilem yaratmaktadır.36

Demokrasiye geçişin ilk koşullarından olan çok 

partili seçimlerin gerçekleşmesi uluslararası 

36 Kelley, J., “D-Minus Elections: The Politics and Norms of 
International Election Observation”, International Organization, C:63, 
S:4, Ekim 2009, s.772,782, Erişim:10.03.2020,  
https://www.researchgate.net/publication/46545111_D-Minus_
Elections_The_Politics_and_Norms_of_International_Election_
Observation 

ekonomi kuruluşlarının (Dünya Bankası, IMF, 

OECD vb.) yakından takip ettiği bir konudur. 

Zira geçiş sürecindeki ülkelerin serbest piyasa 

sistemine entegre olabilmeleri ve söz konusu 

kuruluşlardan dış yardım alabilmeleri bu koşulu 

yerine getirmelerine bağlıdır. Ancak bu durum, 

Batılı devletlerin, ekonomik ve siyasi amaçlarına 

uygun olduğu gerekçesiyle gözlem misyonlarını 

desteklediği yönünde eleştirileri beraberinde 

getirmektedir.37

Kelley, söz konusu çalışmasında, seçim analizi 

yapılırken gözlemcilerin ülkenin içinde olduğu 

siyasi ve sosyal konjonktürü de dikkate aldığını 

iddia etmektedir. Bu bağlamda, demokratikleşmekte 

olan ülkelerde, seçime ilişkin geçmişe nazaran 

–standartların altında olsa bile– bir ilerleme 

görüldüyse gözlemciler çoğu kez o seçimi uygun 

bulmaktadır. Böylece gözlemciler, sonraki seçimlerin 

daha kaliteli olması yönünde hükümetleri 

teşvik etmektedir. Keza, seçimlerin şiddet ortamı 

içerisinde gerçekleştiriliyor olması gözlemci 

raporları üzerinde etkili olmaktadır. Normların tam 

olarak uygulanması ile seçimin uygun bulunması 

arasında kalan gözlemciler genellikle şiddet 

ortamının yatışması adına seçimlerin uygunluğunu 

kabul etmektedir. Tüm bunları dikkate alan Kelley 

son olarak, gözlem raporlarını şekillendiren şeyin 

sadece seçime ilişkin normlar olmayıp diğer 

faktörlerin de etkili olduğundan hareketle, gözlem 

raporlarının tek başına akademik araştırmalar 

için doğru veri ve bilgi kaynağı olamayacağını da 

belirtmiştir.38

Gözlemcilerin yöntemsel ve kurumsal bazı 

aksaklıkları da eleştiri konusu yapılmıştır. 

37 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
38 Kelley, J., “D-Minus Elections: The Politics and Norms of 
International Election Observation”, s.782-84.
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Raporların kaleme alınış tarzları fazlasıyla resmî 

olabilmektedir.39 Buna ek olarak, objektiflik yitirildiği 

takdirde siyasi önyargılar, raporların güvenirliğini 

ve doğruluğunu tartışmalı hâle getirmektedir.40

Son olarak, gözlem misyonlarının çoğalmasıyla 

ortaya çıkan birtakım sorunlar eleştiri konusu 

olmaktadır. En temel eleştiri, gözlem misyonlarının 

farklı metotları ve standartları kullanmasıyla bazı 

durumlarda ortaya çıkan, halkın seçim gözlemine 

olan güvenini zedeleyen seçimin uygunluğuna 

ilişkin raporlardaki tutarsızlıklardır.41 Bunun 

yanında, misyonlar arasındaki koordinasyon ve 

bilgi paylaşımı alanındaki yetersizlikler USG’nin 

daha etkin şekilde gerçekleşmesine engel 

olabilmektedir. Benzer şekilde, misyonlar kendi 

aralarında, seçim gözlemini en iyi kendisinin yaptığı 

iddiasıyla rekabete girişebilir; zira bunu kanıtlayan 

organizasyonlar (çoğunlukla STK’lar) daha fazla 

maddi kaynak temin edebilmekte ve bölgesel 

uluslararası kuruluşların desteğiyle faaliyette 

bulundukları yerleri genişletebilmektedir. 

Gözlem yapan kuruluşların sayısının artmasına 

bağlı olarak gündeme gelen bir başka eleştiri 

ise, ülkelerin gözlem misyonları arasından tercih 

yapabilme şansının olmasıdır. Bu durumdan 

istifade eden bazı ülkeler, seçimlerini geçerli kabul 

edeceğini öngördüğü uluslararası kuruluşları 

davet etmektedir. Örneğin, 1992 Kenya başkanlık 

seçimine, Moi hükümeti kendisine yakın gördüğü 

39 Parliamentary Assembly of The Council Of Europe (PACE), 
Parliamentary Conference on Implementation of the Right to Free 
Elections, Temmu+z 2015, s.7, Erişim:10.03.2020,  
https://www.venice.coe.int/files/e-conferenceparis4-5june2015.pdf 
40 Arceneaux, C., Leithner, A., “International Monitors”, Election 
Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity içinde, Norris P. & 
Nai A. Ed., Oxford University Press, New York, 2017, s.31. 
41 Parliamentary Assembly of The Council Of Europe (PACE), 
Parliamentary Conference on Implementation of the Right to Free 
Elections, s.7.

Commonwealth Secretariat’ı davet etmiş; ABD ile 

arası açık olduğundan dolayı, ABD merkezli Carter 

Center ile National Democratic Institute gibi STK’ların 

gözlem talebini kabul etmemiştir.42

3.	BİR	NORM	OLARAK	
ULUSLARARASI	SEÇİM	GÖZLEMİ

3.1. Uluslararası Seçim Gözleminin 
Yaygınlaşmasıyla Ortaya Çıkan Ortak 
Norm İhtiyacı
Soğuk Savaş sonrası dünya genelindeki 

demokratikleşme sürecine paralel olarak, 

demokratik kriterlere uyduklarını kanıtlamak için 

hükümetlerin, uluslararası kuruluşları ve STK’ları 

seçimlere davet etmesi de yaygınlaşmıştır. İnsan 

hakları ve demokrasi gibi hususlarda artan 

uluslararası baskılar, liderleri bu konularda önemli 

bazı taahhütler vermeye itmiştir. Bu kapsamda 

hükümetler taahhütlerin yerine getirilmekte 

olduğuna dair bir gösterge olarak uluslararası 

topluma USG’nin kendi ülkelerinde gerçekleşmesini 

sunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, USG’nin bir 

norm olarak gelişmesi ve yaygınlık kazanmasında 

liderlerin söz konusu siyasi kaygıları önemli bir rol 

oynamıştır.43

Yaygınlaşmaya başlayan USG, farklı metotları 

ve değerlendirme kriterlerini kullanan gözlem 

misyonlarını da beraberinde getirmiştir. Çeşitlenen 

metotlar ise, kaçınılmaz olarak, aynı seçime 

ilişkin birbiri ile çelişen birçok gözlem raporu 

doğurmuştur.44 Örneğin, raporlarda yer alan “serbest 

42 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.62.
43 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation 
Became an International Norm, s.40.
44 Davis-Roberts, A. ve Carroll, D.J., “Using International Law to Assess 
Elections”, Democratization, C:17, S:3, Haziran 2010, s.418.
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ve adil” ibaresinin yanında, “uluslararası standartları 

karşıladı” veya “uluslararası yükümlülükleri yerine 

getirdi” ifadeleri yer almış fakat tüm bu ifadelerden 

hangi standartlar ve yükümlülüklerin referans kabul 

edildiği tam olarak anlaşılamamıştır.45 Bununla 

beraber, başta gözlemcilerin farklı metodoloji ve 

standartları kullanması olmak üzere gözlemci 

kurumların farklı siyasi ön yargılar, gündemler ile 

sahip oldukları farklı maddi güçler 1980-2004 

yılları arasındaki toplam 577 seçim değerlendirme 

raporunda kendisini göstermiştir. Buna göre, en 

az bir gözlem misyonu seçimlerin 56’sını geçersiz 

ilan ederken, diğer misyonlar söz konusu 56 

seçimin 22’sini uygun bulmuş, 34’ünde ise kararsız 

kalmıştır.46

Seçim raporlarının birbirleriyle çatışmasında 

etkili olan bir başka unsur da, seçimlere ve insan 

haklarına dair uluslararası normların, seçimler 

analiz edilirken gözlemcilerin kullandığı esaslar 

arasında yeteri kadar yer almıyor olmasıdır. Bu 

bağlamda, mevcut uluslararası kamu hukukunun 

(özellikle uluslararası insan hakları hukuku) USG’ye 

ilişkin oluşturulacak ortak birtakım kriterlerin 

çerçevesini belirleyebileceği öne sürülmüştür.47 

(BM çatısı altındaki 169 ülkenin imzaladığı Kişisel 

ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesinin (1966) 

demokratik seçimlerle ilgili bağlayıcı hükümler 

içeren başlı başına bir belge olduğu kabul 

edilmektedir.)48 Ancak, bunun yerine gözlemciler 

raporlarını, devletleri siyasi taahhütler altına sokan 

ve (gözlemcilerin geliştirdiği) iyi bir gözlemin 

45 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
46 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.62.
47 Davis-Roberts, A. ve Carroll, D.J., “Using International Law to Assess 
Elections”, s.417, 419.
48 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International 
Election Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis 
of OSCE/ODIHR Reports”, s.366.

nasıl olacağına dair kuralları içeren belgelere göre 

hazırlamaktadırlar.49

Giderek artan USG faaliyetleriyle beraber ortaya 

çıkan sorun alanlarını çözme ihtiyacı gözlemcileri 

49 Vollan, C., “International Election Observation and Standards for 
Systems of Representation: A Critical View”, s.342.

Başta gözlemcilerin farklı 

metodoloji ve standartları 

kullanması olmak üzere 

gözlemci kurumların farklı 

siyasi ön yargılar, gündemler 

ile sahip oldukları farklı maddi 

güçler 1980-2004 yılları 

arasındaki toplam 577 seçim 

değerlendirme raporunda 

kendisini göstermiştir. Buna 

göre, en az bir gözlem 

misyonu seçimlerin 56’sını 

geçersiz ilan ederken, diğer 

misyonlar söz konusu 56 

seçimin 22’sini uygun bulmuş, 

34’ünde ise kararsız kalmıştır. 
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ortak standardizasyon ve tanım oluşturma 
girişimlerine sevk etmiştir. Bu doğrultuda, 1984 
yılında, Uluslararası İnsan Hakları Hukuk Grubu 
(International Human Rights Law Group)50 tarafından 
Uluslararası Seçim Gözlemi Kılavuzu adında bir 
çalışma yayınlanmıştır. Bu alanda ilk olma vasfı 
taşıyan çalışmada, seçimlerin değerlendirilmesinde 
sıklıkla atıf yapılan “serbest”, “gerçek” ve “düzenli” 
seçimlerin tarif edilmesinde insan haklarına 
ilişkin uluslararası mevzuatın eksik kalması ve 
bu durumun gözlem misyonlarının raporları 
arasında tutarsızlığa yol açmasından bahsedilmiştir. 
Çalışmada ayrıca, gözlem yapılacak yerlerin, 
misyon kompozisyonlarının ve görev sürelerinin, 
raporlamaların ve “adil ve serbest” seçimlerin asgari 
şartlarının ne olması gerektiği gibi hususlarda 
öneriler getirilmiştir.51 Bu gelişmenin sonrasında, 
benzer şekilde, birçok kuruluş52 seçim gözlemine 
dair hedeflerini ve yöntemlerini içeren belgeler 
yayınlamıştır.

3.2. Birleşmiş Milletler Uluslararası Seçim 
Gözlem İlkeleri Beyannamesi (2005)
Özellikle, gözlemciler arasında seçimlerin 

“serbest ve adil” olma koşulunu hangi unsurların 
sağladığına dair mutabakatın olmayışının ve kriter 
olarak kabul ettikleri noktaların muğlak ve kendi 
aralarında uyumsuz oluşunun USG’nin itibarına 

ve güvenirliğine zarar verdiği görülmüştür.53 

50 Uluslararası İnsan Hakları Hukuk Grubu (International Human 
Rights Law Group) 20’yi aşkın ülkeden avukatların, insan hakları 
savunuculuğu ve eğitimiyle meşgul hukukçuların bir araya geldiği 
kar amacı gütmeyen insan hakları örgütüdür. Örgütün misyonu insan 
haklarını korunma kapsamın genişletilmesi için faaliyet gösteren 
avukatları desteklemek ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde 
insan haklarına ilişkin standartların ve usullerin tesisinde geniş 
ölçekli katılımı teşvik etmektir. Ayrıntılı bilgi için bkz.  
http://www.hrlawgroup.org/
51 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
52 National Democratic Institute, AGİT, The Inter-Parliamentary Union, 
International IDEA. Ace Project: The Electoral Knowledge Network, 
International Election Observation.
53 Davis-Roberts, A. ve Carroll, D.J., “Using International Law to Assess 
Elections”, s.418.

Hatta bazı yazarlar, “serbest ve adil” ifadesinin 

tek başına bir anlam ifade edemeyeceğini iddia 

etmiştir. Zira uluslararası bir standardın yokluğu 

ve seçim sürecinin karmaşıklığı herhangi bir 

tanım yapmayı zorlaştırmaktadır.54 Bu konudaki ve 

yukarıda zikredilen diğer konulardaki sorunların 

ele alınması, tartışılması ve tüm kesimlerin mutabık 

olduğu bir düzenlemeye gidilmesini arzulayan 

BM, uluslararası gözlemci kuruluşları bir araya 

getirerek USG’ye doğrudan müdahil olmuştur.55 

Bunun sonucunda, 2005 yılında, Uluslararası Seçim 

Gözlem İlkeleri Beyannamesi ve Uluslararası Seçim 

Gözlemcileri Davranış Kuralları (Declaration of 

Principles for International Election Observation and 

Code of Conduct for International Election Observers) 

başlıklı belge USG kuruluşları tarafından kabul 

edilmiştir. Kabul törenine eski ABD Başkanı J. Carter, 

BM Genel Sekreteri K. Annan ve eski ABD Dışişleri 

Bakanı M. Albright eş başkanlık etmiştir. Tarafsız ve 

profesyonel gözlem faaliyetinin temel esaslarını 

konu alan bu Beyanname ilk önce toplam 22 STK 

ve uluslararası kuruluş tarafından imzalanmış, 

sonrasında ise bu sayı 49’a yükselmiştir.56

Uluslararası Seçim Gözlem İlkeleri Beyannamesinde, 

öncelikle, seçimlerin, gerçek anlamda ne ifade 

ettiğinin ve temel insan hakları açısından öneminin 

üzerinde durulmuştur. Buna göre, demokratik 

seçimler bir hükümetin kendi halkından aldığı 

yetkiyi ve meşruiyetini yansıtma aracıdır; ayrıca 

bir egemenlik göstergesidir. Düzenli ve demokratik 

seçimlerde seçme ve seçilme hakkının yerine 

getirilmesi prensibi de evrensel insan haklarına 

54 Elklit, J. ve Svensson, P., “What Makes Elections Free and Fair?”, s.43.
55 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.63.
56 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
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dâhildir. Bununla birlikte, gerçek manada demokratik 
seçimler yapılacaksa, öncesinde diğer birçok 
insan hakkının ve temel özgürlüğün tesis edilmiş 
olması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı 
demokratik seçimler, esas itibarıyla uluslararası 
organizasyonların ilgi alanına girmektedir. 
Beyannameye göre gözlemciler, seçimlerin 
güvenirliğine ve meşruiyetine ilişkin nihai ve esas 
karar merciinin halk olduğunu dikkate alarak seçim 
sürecinin uluslararası prensiplere ve iç hukuka 
uygunluğunu saptamaktadır. Doğru ve tarafsız 
bir gözlem ise ancak güvenilir bir metodolojinin 
yanında gözlem yapılan ülkenin yetkili organları, 
siyasi tarafları, yerel gözlemci organizasyonları 
ve diğer uluslararası misyonlarla iş birliğiyle 
mümkündür.

Beyannamede, USG’nin temel faaliyet usulü, seçimle 

alakalı her türlü mevzuat, işleyiş ve konu hakkında 

sistematik, kapsayıcı ve hatasız bir şekilde bilgilerin 

toplanması ve bunun üzerinden objektif ve tutarlı 

bir analizin üretilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bu 

bağlamda seçim süreci; seçim öncesi, seçim günü ve 

seçim sonrası olarak üç dönemde ele alınmaktadır. 

Gözlemciler ise, tespit ve genel değerlendirmeler 

dışında seçimin bütünlüğünü ve verimliliğini 

geliştirmek amacıyla tavsiyelerde bulunabilir, 

raporlarını sadece kamuoyu ile değil hükümet 

yetkilileri ve konu ile ilgili diğer kuruluşlarla 

paylaşabilir. Nitekim gözlem misyonları seçmenlerin 

ve uluslararası toplumun yararına hareket etmektedir. 

Beyannameye imza atan uluslararası kuruluşlar 

ve uluslararası STK’lardan bazı hususlara dikkat 

etmeleri istenmektedir. Bu doğrultuda kuruluşlar, 

katkılarını en üst seviyeye çıkarmak için iş birliğine 

açık olmalıdır.  Bununla birlikte, seçim süreci boyunca 

söz konusu kuruluşlar USG kapsamındaki eylem ve 

işlemlerinde “ülkelerin egemenlik haklarına saygı” 

prensibini ihlal etmemelidir. Ayrıca Beyannamede, 

başta ev sahibi ülkeden herhangi bir davet veya 

talep gelmesi olmak üzere etkin ve güvenilir bir 

USG için belli başlı koşulların sağlanması gerektiği 

belirtilmektedir.57

Genel itibarıyla Beyannamenin öne çıkan özelliği, 

resmî bir bağlayıcılığı bulunmamasına karşın 

birtakım kriterler sunuyor olmakla birlikte belirli bir 

uygulama türü ortaya koymamış olmasıdır. Ayrıca 

diğer benzer belgelerden farklı olarak yeni bir 

gelişme yaşanmış, imzacı kuruluşlar Beyannamenin 

işleyişi ve USG’ye ilişkin (ilki 2006 yılında Londra’da 

57 United Nations, Declaration of Principles for International 
Election Observation and Code of Conduct for International Election 
Observers, New York, Kasım 2005, s.1-4, Erişim:10.03.2020,  
https://www.osce.org/odihr/16935?download=true

2005 yılında, Uluslararası 
Seçim Gözlem İlkeleri 
Beyannamesi ve Uluslararası 
Seçim Gözlemcileri Davranış 
Kuralları (Declaration of 
Principles for International 
Election Observation 
and Code of Conduct for 
International Election 
Observers) başlıklı belge USG 
kuruluşları tarafından kabul 
edilmiştir. 
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olmak üzere) vakit kaybetmeden yıllık toplantılar 
düzenlemeye başlamıştır.58

Beyanname ile birlikte kabul edilen Uluslararası Seçim 
Gözlemcileri İçin Davranış Kuralları, seçim gözlemine 
katılan her görevliden uyulması beklenen bir dizi temel 
kuralları düzenlemektedir. Ana hatlarla gözlemciler; 
ülkelerin egemenliklerine ve insan haklarına, ülke 
kanunlarına ve seçimi idare eden kurumlara, gözlem 
misyonun kurumsal bütünlüğüne saygı duymalı, her 
daim tarafsızlığını korumalı, seçim sürecine herhangi 
bir şekilde engel olmamalı, kimliklerini ulusal 
makamlara doğru ibraz etmeli, rapor hazırlanırken 
uzmanlık ve doğruluktan şaşmamalı, misyon resmi 
beyanatta bulunmadan kamuoyu ile herhangi bir 
yorum paylaşmamalı, diğer gözlemcilerle iş birliği 
yapmalı ve son olarak, kişisel tutumlarına dikkat 
etmelidir. Bunların yanında Davranış Kuralları’nda, 
söz konusu kuralların ihlali halinde gözlem 
misyonlarından soruşturma başlatılması istenmekte, 
her görevliden bu kurallara uyacağına dair taahhütte 
bulunması gerektiği belirtilmektedir.59 

Tüm bu düzenlemelere rağmen ortaya çıkan 
uygulamalar dikkate alındığında Beyannamenin, 
USG’ye dair en geniş tabanlı düzenleme olması 
açısından olumlu bir gelişme olduğu fakat bazı 
yönlerden eksik ve yetersiz kaldığı ileri sürülmüştür. 
Örneğin Beyanname, gözlem raporlarına dayanak 
teşkil edecek uluslararası standartlar oluşturmaya 
girişmemiş, ortak bir gözlem metodolojisi 
oluşturmamıştır. Bu sebeple de günümüzde 
her kuruluş kendi değerlendirme metodunu 
kullanmaktadır.60 Ayrıca Uluslararası Seçim Gözlem 
İlkeleri Beyannamesi ile getirilen düzenlemeler, 

58 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
59 United Nations, Declaration of Principles for International 
Election Observation and Code of Conduct for International Election 
Observers, s.1-3.
60 Carroll, D.J. ve Davis-Roberts, A., “The Carter Center and Election 
Observation: An Obligations-Based Approach for Assessing Elections”, 
Election Law Journal, C:12, S:1, 2013, s.88, Erişim:10.03.2020,  
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_
publications/democracy/elj.2013.pdf

tarafsız olması gereken kuruluşların kendi siyasi 
kaygıları yönünde değerlendirme yapmalarını 
engelleyememiştir.61 Bir başka yetersiz kalınan 
nokta ise demokratik seçimlere ilişkin açık ve net bir 
tanımın yapılmamış olmasıdır. Bilhassa uluslararası 
kuruluşlar, demokratik meşruiyet ve egemenlik 
bağlamında taşıdıkları bazı soru işaretleri nedeniyle, 
Beyannamenin öngördüğü seçim ve değerlendirme 
kriterlerini uygulamakta çekimser kalmıştır.62 
Son olarak, gözlemciler arasındaki rekabetin iş 
birliğine dönüştürülüp seçim raporlarının birbiriyle 
çelişmesinin önüne geçilerek daha verimli bir USG 

yürütülmesinde fazla başarılı olunamamıştır.63

4.	ULUSLARARASI	SEÇİM	
GÖZLEMCİLİĞİNE	İLİŞKİN	BİR	
PRATİK:	AVRUPA	GÜVENLİK	VE	
İŞBİRLİĞİ	TEŞKİLATI	(AGİT)

4.1 Tarihsel Süreç ve Genel Esaslar
Dünyada uluslararası seçim gözleminde AGİT’in64 

öncü bir kurum olduğu kabul edilmektedir.65 Zira 

AGİT seçim gözlemciliğini, demokratik seçimlere 

ve insan haklarına ilişkin birtakım yüksek 

standartlara bağlamış, bunun yanında etkin bir 

gözlem faaliyetinde bulunarak en fazla misyon 

görevlendiren kuruluş olmuştur. 1990’larda geçiş 

dönemi yaşayan eski Sovyet ülkelerinde seçimler 
dikkatle takip edilmiş ve AGİT misyonları 1991-2004 

61 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails, s.82.
62 Davis-Roberts, A. ve Carroll, D.J., “Using International Law to Assess 
Elections”, s.418.
63 Kelley, J., “The More the Merrier? The Effects of Having Multiple 
International Election Monitoring Organizations”, s.63.
64 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) güvenlik, insan hakları, 
azınlıklar, demokratikleşme, ekonomik ve çevresel faaliyetler ile ilgili 
meselelerin ele alındığı bir platformdur. Avrupa, Asya ve Amerika 
kıtalarından 57 katılımcı ülkenin eşit statüye sahip olduğu AGİT’te 
kararlar oy birliğiyle alınmasına karşın bağlayıcı değildir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz.  
https://www.osce.org/whatistheosce
65 Boda, M.D., “Judging Elections by Public International Law: A 
Tentative Framework”, Represantation, C:41, S:3, 2005, s.225. 
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yılları arasında toplam 124 seçimde görev almıştır. 

Bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 

Bürosu (Office for Democratic Institutions and Human 

Rights – DKİHB) ve parlamenter asamble (AGİTPA) 

eliyle bu misyonları teşekkül ettiren AGİT, USG’yi 

demokratik kurumların tesisi ve işleyişinde önemli 

bir araç olarak görmektedir.66

AGİT seçim gözlemciliğini esas olarak, 

kendisinin bir alt kurumu olan DKİHB kanalıyla 

uygulamaktadır. AGİK’in kendi faaliyet kapsamına 

dâhil ettiği demokratik seçimlerin üyeler arasında 

yaygınlaştırılması ve bununla bağlantılı olarak 

seçimlere ilişkin bilgi alışverişi ile gerekli 

irtibatların sağlanması amaçlarıyla DKİHB 1990 

yılındaki Paris Zirvesi’nde kurulmuş, çok geçmeden 

de küçük çaplı seçim gözlemlerine67 başlamıştır.68 

Aynı yıl, AGİK’e katılımcı/üye devletlerce Kopenhag 

Belgesi (Copenhagen Document) kabul edilmiştir. 

Bu doğrultuda devletler, seçimlere dair hususların 

da yer aldığı insan hakları ve temel özgürlüklere 

ilişkin birçok yükümlülüğü yerine getirmeyi 

taahhüt etmiştir. Bu bağlamda imzacı devletler, 

çeşitli demokratik ilkelere uyarak seçimleri 

bu ilkeler çerçevesinde yapma ve uluslararası 

gözlemcileri seçimlere davet etme taahhüdü 

vermiştir.69 AGİT açısından USG’ye temel referans 

noktası teşkil eden bu belgede ayrıca, demokratik 

66 Kelley, J.G., Monitoring Democracy: When International Election 
Observation Works, and Why It Often Fails, s.57.
67 Ancak AGİT, ilk kapsamlı seçim gözlemini 12 Kasım 
1995’teki Azerbaycan parlamento seçimi ve anayasa referandumunda 
BM ile müşterek gerçekleştirmiştir. AGİT arşiv belgeleri sorgulama 
adresi için bakınız: 
https://www.osce.org/resources/documents/?filters=+im_taxonomy_
vid_3:(120)&solrsort=ds_date_en%20asc&rows=50
68 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, Varşova, 2010, s.15, 
Erişim:10.03.2020,  
https://www.osce.org/odihr/elections/68439?download=true 
69 Hyde, S., The Pseudo-Democrat’s Dilemma : Why Election Observation 
Became an International Norm, s.101.

seçim kriterlerinin korunması ve geliştirilmesine 

katkı noktasında seçim gözlemcilerine ihtiyaç 

olduğu vurgulanmıştır.70 Belgenin ihlali söz konusu 

olduğunda ise AGİT, o seçimin meşruluğunu 

tartışmaya açmaktadır.71

70 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.
71 Hall, T., “Show Me the ID: International Norms and Fairness in 
Election Reforms”, Public Integrity, C:10, S:2, Nisan 2008, s.100.

AGİT seçim gözlemciliğini 
esas olarak, kendisinin bir 

alt kurumu olan Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları 

Bürosu (DKİHB) kanalıyla 
uygulamaktadır. AGİK’e 

katılımcı/üye devletlerce 
Kopenhag Belgesi kabul 

edilmiştir. Bu doğrultuda 
devletler, seçimlere dair 

hususların da yer aldığı insan 
hakları ve temel özgürlüklere 

ilişkin birçok yükümlülüğü 
yerine getirmeyi taahhüt 

etmiştir.
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“Kopenhang Belgesinden (1990) başka, AGİT’in 

seçim gözlemini içerik ve kapsam bakımından 

şekillendiren birçok kaynak söz konusudur. Örneğin, 

bazı AGİT belgelerinde ve kararlarında72 USG’ye 

atıfta bulunulmuş, gözlemin gerekliliğine dikkat 

çekilmiştir. Yine, standartların oluşturulmasında 

evrensel insan haklarıyla ilgili uluslararası 

düzenlemelere73 de atıfta bulunulmuştur. Buna ek 

olarak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin kararları 

gibi, AGİT’e üye ülkelerin taraf oldukları bölgesel 

çapta insan haklarını içeren belgeler de seçim 

değerlendirme kıstaslarına dâhil edilmiştir.74 Tüm 

72 Yeni Avrupa Paris Şartı (1990), 4. AGİK Bakanlar Konseyi Toplantı 
Belgesi (1993-Roma), Budapeşte Zirvesi Belgesi (1994), İstanbul 
Zirvesi Belgesi (1999) ve 14. Bakanlık Konseyi Kararı (2006-Brüksel). 
The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.13.
73 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948), Kişisel ve Siyasal Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (1976), Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Yok Edilmesi Sözleşmesi (1979), Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (1969).
74 Ace Project: The Electoral Knowledge Network, International 
Election Observation.

bu kaynaklardan yararlanılarak DKİHB tarafından 
belirlenen demokratik seçimlere dair bazı temel 
ilkeler aşağıda yer almaktadır:

• Düzenli seçimler: Parlamento seçimlerinin 
arası fazla uzun tutulmamalıdır. Seçimlerin 
yenilenmesi için makul süre en fazla 5 yıldır.

• Gerçek (genuine) seçimler: Seçimin başından 
sonuna kadarki sürece temel özgürlükler 
ve siyasi çoğulculuk hâkim olmalıdır. 
Seçimlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığın 
etkin olmasının yanında, seçmenler, gerçek 
anlamda, kendi iradelerini temsil edecek 
adaylar bulabilmelidir.

• Serbest seçimler: Serbest seçimler, ancak, 
her bir vatandaşa tanınmış temel hakların 

(ifade, dernek kurma, barışçıl toplanma ve 

dolaşım özgürlüğü) kullanılabildiği ortamda 

gerçekleşebilir. 

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi gözlemcileri, 21 Nisan 2019 Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Üsküp’te bir sandık 
merkezini ziyaret ederken.” Kaynak: OSCE/Maria Kuchma, Erişim: 27.12.2020,  

https://www.osce.org/odihr/elections/north-macedonia/424961
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• Adil seçimler: Seçimlerde yarışan tüm 

kesimler eşit şartlara tabi olmalıdır. AGİT 

taahhütleri ile diğer uluslararası standartlar 

iç hukukta düzenlenmeli ve ilgili mevzuat 

adil ve tarafsız şekilde herkes için  

uygulanmalıdır.

• Genel oy: Uygun şartları taşıyan herkes oy 

kullanabilmeli ve aday olabilmelidir. Bu 

hakkın kısıtlanması ancak adli bir kararla 

olmalıdır.

• Eşit oy: Her bir vatandaşın kullandığı oy 

eşit değere sahip olmalıdır. Bunun yanında 

nispi temsil sisteminde, seçim çevrelerinin 

nüfusları veya seçmen sayıları ile çıkarılan 

vekil sayılarının oranı ülke genelinde 

denk; çoğunluk oylama sisteminde ise 

belirlenen her seçim çevresinin nüfusu veya 

seçmen sayısı birbirlerine neredeyse eşit  

olmalıdır.

• Gizli oy kullanma: Vatandaşlar oy 

pusulalarını özel bir kabin içerisinde tek 

başına (engellilik, okuma yazma bilmeme 

gibi özel durumlar hariç) işaretleyebilmelidir. 

Kullanılan oylar sayıma geçilmeden önce 

asla dışarıdan gözükmemeli ve hangi 

seçmenin hangi adaya oy kullandığı asla  

anlaşılmamalıdır.

• Dürüst sayım ve sonuçların bildirimi: 

Oyların sayımını yapan yetkililerin işlemleri 

ile oyların sayım tutanaklarına geçirilme 

usulleri tarafsız, verimli ve doğru bir şekilde 

yürütülmelidir.75

75 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.22-23.

4.2. Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Bürosunun (DKİHB) Seçim Gözlemciliği 
Faaliyetleri
Üye ülkelerce davet edilmek koşuluyla DKİHB, 

devletin asli organlarını doğrudan şekillendiren 

seçimlerde (parlamento ve başkanlık seçimleri) ve 

ayrıca sınırlı sayıda da olsa bölgesel ve yerel ölçekli 

seçimler ile bazı referandumlarda seçim gözlem 

faaliyeti yürütmektedir. Üye ülkeler arasında aynı 

yıl içerisinde birden fazla seçim olmasından dolayı 

DKİHB, insani ve mali kaynakları etkili kullanmak 

için seçim öncesi bir İhtiyaç Analizi Misyonunu 

(needs assessment mission – İAM) söz konusu 

ülkeye göndermektedir. Bu doğrultuda İAM, o seçim 

için uygun gözlem türünü, biçimini, süresini ve 

kapsamını saptamaktadır.76

Gözlemci talep eden ülkenin yazılı daveti sonrası 

DKİHB, seçime birkaç ay kala o ülkeye, seçim öncesi 

ortamın değerlendirilmesi ve seçim gözleminin 

veya seçime ilişkin diğer gözlem faaliyetlerinin 

gerekli olup olmadığının tespiti amacıyla bir İAM 

gönderir. DKİHB bu aşamada AGİT Parlamenter 

Asamblesini (AGİTPA) bilgilendirmekte ve bazen 

de AGİTPA bu misyona iştirak etmektedir. İAM’ın 

irtibata geçtiği kişi ve kurumlar ise çoğunlukla 

şunlardır: Seçim idaresinden sorumlu yetkililer ile 

hükümet makamları (Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri 

veya Yerel Yönetimler Bakanlıkları, azınlıklar 

ve insan haklarıyla ilgilenen kurumlar gibi 

seçimlerde görev alan diğer kurumlar); siyasi parti, 

medya, STK temsilcileri; AGİT saha misyonları; 

AGİT’in o ülkedeki temsilcileri; diğer uluslararası  

kuruluşlar.

76 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.15-16.



163

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ARMER BÜLTEN

Seçime ilişkin hangi gözlem faaliyeti gerektiğini 

tespit aşamasında DKİHB aşağıdaki kriterleri esas 

almaktadır:

• Etkili, güvenilir ve profesyonel bir seçim 

gözlemine imkân veren asgari şartların var 

olması,

• Seçim sürecine siyasi çoğulculuğun hâkim 

olması,

• Temel özgürlüklere saygı duyulması,

• Halkın seçim sürecine güveninin olması,

• Seçim sürecinin şeffaf bir şekilde işlemesi,

• Medyada farklı görüşlere yer verilmesi,

• DKİHB’nin gelecek seçimin takibine yönelik 

bir önceki seçime ait tavsiye kararlarının 

olması,

• Gerçekleştirilecek olan seçim gözleminin 

getireceği katma değer.

Bu kriterlerin yanı sıra, ülkenin mevcut durumuna 

bağlı ihtiyaçları ile gözlem sonrası ortaya çıkacak 

muhtemel katma değerin de dikkate alınması 

neticesinde seçim gözlemine ilişkin dört faaliyet 

türünden biri kesin olarak belirlenir: seçim gözlem 

misyonu (full-scale election observation mission – 

EOM); sınırlı seçim gözlem misyonu (limited election 

observation mission – SSGM); seçim değerlendirme 

misyonu (election assessment mission – SDM); 

uzman ekibi (expert team).77

4.2.1. Seçim Gözlem Misyonu 
(Election Observation Mission)
Seçim gözlem misyonu (SGM), DKİHB’nin seçimlere 

dair en kapsamlı ve en işlevsel asli seçim gözlem 

faaliyetidir. Seçimin yapılacağı ülkede seçimde yer 

alan paydaşlarca seçim idaresine, seçim öncesi 

sürece ve seçim gününe ait işlemlere duyulan 

güvenin az olması; bununla birlikte SGM varlığının 

bu güveni arttırabileceğine dair İAM’de kanaat 

oluşması, İAM’nin seçim gözlemi tavsiyesinde 

bulunmasına etken olmaktadır. SGM bu doğrultuda, 

seçim yönetiminin AGİT taahhütlerine, diğer 

uluslararası demokratik standartlara ve ulusal 

mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirmekte, 

seçim yönetiminin gelecek seferde daha iyi olması 

için bazı somut önerilerde bulunmaktadır. Standart 

77 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.26-27.

Üye ülkeler arasında aynı yıl 
içerisinde birden fazla seçim 
olmasından dolayı DKİHB, 
insani ve mali kaynakları 
etkili kullanmak için seçim 
öncesi bir İhtiyaç Analizi 
Misyonunu  (İAM) söz konusu 
ülkeye göndermektedir. Bu 
doğrultuda İAM, o seçim 
için uygun gözlem türünü, 
biçimini, süresini ve kapsamını 
saptamaktadır. 
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SGM; ana ekip78, uzun dönem gözlemciler79 ve kısa 

dönem gözlemcilerden80 müteşekkildir.

Seçim gününe 6 ila 8 hafta kala ülkeye giden 

SGM seçim sürecinin tüm kritik yönlerini 

gözlemlemektedir: Yasal çerçeve, aday ve seçmen 

kayıtları, seçim kampanyaları, medyanın rolü, 

seçim idaresi, seçime yönelik uyuşmazlıkların 

çözümü, kadınlar ile ulusal azınlıkların katılımı, 

seçim günündeki oylama, oy sayımı ve oy sayım 

78 Ana ekip (core team), gözlem misyonunun kapsamına ve seçimin 
şartlarına bağlı olarak 10 ile 15 kişi arasında değişen bir uluslararası 
analizci grubudur. Başkan ve yardımcısı/yardımcıları dışında grupta 
görev alanlar: Seçim, yasal mevzuat, siyaset, medya, toplumsal cinsiyet, 
ulusal azınlıklar, elektronik oylama, seçmen kaydı, istatistik konularında 
analizciler, uzun dönem gözlemciler koordinatörü ile parlamenter 
irtibat memurudur. The OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.37.; 
Ayrıca ana ekibe tercümanlık ve idari destek 
sağlayacak bir ulusal asistan bulunmaktadır. 
Aynı şekilde uzun ve kısa dönem gözlemciler 
kendilerine tercümanlıkta ve ulaşımda 
yardımcı olacak bir asistanı da beraberinde 
getirmektedir. Ancak söz konusu ulusal 
destek personeli (national support staff) 
gözlemci statüsünde sayılmaz. The OSCE 
Office for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR), Election Observation Handbook, 
s.47-48.
79 Uzun dönem gözlemciler (long-
termobservers), seçim öncesi dönem 
ve seçimin hemen akabindeki dönemde 
gözlemlerde bulunarak DKİHB’nin somut 
bulgulara dayalı kapsamlı ve titiz raporunu 
hazırlamasını sağlar. Bunun yanında, 
seçim günü faaliyetlerinin hazırlanması 
ve desteklenmesi de görevleri arasındadır. 
AGİT, diğer üye ülkelerden, seçim idaresiyle 
ilgili veya seçim gözlemciliği tecrübesine 
sahip kişiler talep etmesiyle bu gözlemcileri 
toplar; gözlemcilere ait masrafların çoğu 
söz konusu ülkelerce karşılanır. Bununla 
birlikte, gözlemciler kendi ülkelerinin değil 
sadece AGİT’in temsilcisidir. The OSCE Office 
for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.44.
80 Kısa dönem gözlemciler (short-term 
observers), seçim günü görev alır ve görevli 
oldukları yerlerde seçim günü prosedürlerini 
takip ederek gözlemlerini doğru ve etkili 
biçimde misyonun bulunduğu merkeze iletir. 
AGİT’e üye diğer ülkelerin gönderdikleri 
tecrübeli ve nitelikli kişilerden oluşan bu 
gözlemci grubunun tüm masrafları söz konusu 
ülkeler tarafından karşılanır. Bununla birlikte, 
gözlemciler bu ülkelerin resmi temsilcileri 
değildir. The OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (ODIHR), Election 
Observation Handbook, s.46.

tutanaklarının birleştirilmesi, şikayetler ve itirazlar. 

SGM, seçime az bir süre kala “ara raporunu” (interim 

report) açıklar ve seçimden çok kısa bir süre sonra 

–genellikle diğer misyonlarla (AGİT PA, AKPM gibi) 

müşterek olarak– “ilk bulgular ve sonuçlarla ilgili 

raporunu” (statement of preliminary findings and 

conclusions) yayınlar. Nihai raporunu ise seçim 

sürecinin bitiminden yaklaşık 2 ay sonra kamuoyuna 

duyurur. Bu raporda, yukarıda bahsedilen seçime 

ilişkin tüm yönler ayrı ayrı başlıklar altında ele 

alınır ve seçim sürecinin daha iyi hâle gelmesi için 

somut önerilere yer verilir.81 

81 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.29-30.

13 Ekim 2019 Polonya Parlamentosu seçimlerine ilişkin AGİT nihai gözlem raporunun 
“İÇİNDEKİLER” bölümü. Kaynak: AGİT, Erişim:10.03.2020,  

https://www.osce.org/odihr/elections/poland/446371?download=true
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4.2.2. Sınırlı Seçim Gözlem Misyonu 
(Limited Election Observation Mission)
Sınırlı seçim gözlem misyonu (SSGM), kısa dönem 
gözlemcilerin, başka bir ifadeyle seçim günü 
görev alacak olan gözlemcilerin bulunmadığı 
bir seçim faaliyetidir. İAM raporundaki, seçim 
günü oy kullanılacak yerlerde ciddi ve yaygın 
problemlerin yaşanmasının öngörülmediği fakat 
seçim süreci boyunca uzun dönem gözlemcilerin 
mevcudiyetinin faydalı olacağı tespitine binaen 
SSGM görevlendirilmektedir. Bunun yanında 
genellikle söz konusu raporda, halkın seçimlere olan 
güveninin üst seviyede olduğuna ve seçim günü 
işlemlerinde sistematik sorunların yaşanmasının 
muhtemel olmadığına yer verilmektedir. Ana ekibin 
ülkenin başkentinde, uzun dönem gözlemcilerin 
ise ülkenin çeşitli yerlerinde görevlendirildiği 
ancak kısa dönem gözlemcilerin yer almadığı 
SSGM süreci, seçimleri baştan sona tüm yönleriyle 
AGİT taahhütlerine, diğer uluslararası demokratik 
standartlara ve ulusal mevzuata uygunluğu 
bakımından incelemesinden ötürü standart SGM 
ile benzerlik gösterir.82

4.2.3. Seçim Değerlendirme Misyonu 
(Election Assessment Mission)
Seçim değerlendirme misyonu (SDM), yalnızca, 
İAM’ın belirlediği sorun olabilecek bazı konular 
üzerine görevlendirilmekte, seçimin tamamı 
üzerinde kapsamlı bir gözlem yapmamaktadır. 
Başka bir ifadeyle SDM, seçimleri AGİT taahhütleri, 
diğer uluslararası demokratik standartlar ve ulusal 
mevzuat uyarınca ayrıntılı biçimde incelemek 
ve değerlendirmek yerine sadece belli başlı 

sorun alanlarını takip etmektedir. Yaklaşık 12 

kişiden oluşan SDM ancak, seçime katılan tüm 
paydaşlarca demokratik seçim gereklerinin yerine 

82 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.30.

getirildiğine dair görüş bildirilmesiyle ve İAM’ın 
seçim gözlemine ihtiyaç olmadığına dair tavsiyede 
bulunmasıyla gündeme gelebilmektedir. Seçim 
gününü de içine alacak şekilde ve 2 hafta gibi kısa 
bir sürede faaliyetlerini yürüten SDM’nin, seçim 
öncesi ve seçimin hemen sonrasında herhangi bir 
raporu veya açıklaması yoktur. Bununla birlikte, 
seçimden yaklaşık 2 ay sonra nihai raporunu 
yayınlamaktadır.83

4.2.4 Uzman Ekibi (Expert Team)
Uzman ekibi, bir seçim için yukarıda bahsedilen 
faaliyetlerden herhangi birinin uygulanması 
söz konusu olmadığında (Avrupa Parlamentosu 
seçimleri gibi uluslar üstü seçimler) veya seçim 
gözleminin yapılmadığı (ara seçimler gibi) 
durumlarda devreye girmektedir. Seçimlere birkaç 
gün kala gözlem yapılacak ülkeye gidip seçim 
gününün hemen sonrası ülkeden ayrılan uzman 
ekibi genellikle herhangi bir rapor yayınlamamakta 
ve yorumda bulunmamaktadır. Bununla beraber, 
bulgular neticesinde somut öneriler de içeren bir 
rapor yayınlayabilmektedir.84

4.3. AGİT Seçim Gözlemciliğine Yönelik 
Bazı Eleştiriler
AGİT’in seçim gözlemciliğine ve USG’yi bir norm 
olarak gündeme getiren Batı Avrupalı ülkelere 
bazı eleştiriler yöneltilmektedir. USG’nin gelişmiş 
demokrasilerde neredeyse hiç uygulanmaması ile 
AGİT’e üye çoğu ülkenin kendi iç mevzuatlarında 

USG’ye ilişkin yasal düzenlemeye gitmemesi 
eleştirilen noktalardır. İlk eleştiri konusu olan 
USG’nin Doğu Avrupa ülkeleri ile sınırlı kalması hâli, 
AGİT içerisinde “çifte standart” uygulandığına yönelik 
itirazları yükseltmiştir. Bu durumu iyileştirmek 

83 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.31.
84 The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR), Election Observation Handbook, s.32.
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için AGİT, 2002 yılında yeni bir anlayış benimseyerek  
gelişmiş demokrasileri de seçime ilişkin faaliyetler 
kapsamına almıştır. Ancak bu faaliyetlerin tamamı 
standart seçim gözlem misyonu (SGM) değil seçim 
değerlendirme misyonu (EDM) biçiminde gerçekleşmiştir. 
Bu kapsamda, Batı Avrupa’da seçim gözlemine ilişkin 
ilk faaliyet 2002 yılında Fransa’da gerçekleşmiştir. 
Söz konusu seçimlerde seçim gözlem misyonu yerine 
teknik konularda yardımcı olması için personel 
gönderilmiştir. Aynı yıl benzer şekilde, 2000 yılındaki 
başkanlık seçimlerindeki oy verme işlemlerinde ortaya 
çıkan bazı aksaklıkları takip amacıyla ABD’ye bir EDM  
görevlendirilmiştir.85

Eleştirilen ikinci bir konu, gerek uluslararası 
belgelerde gerekse AGİT’in Kopenhag Belgesinde 
düzenlenen USG’ye dair hükümlerin, az sayıda 
ülkenin iç hukukunda yer alması ve AGİT’in bu 
noktada etkisiz kalmasıdır. Demokratik sisteme 
geçiş yapan birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi iç 
hukuk düzenlemelerine giderek USG’ye ilişkin 
gerekli uyumu göstermişken birçok Batı Avrupa 

85 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International 
Election Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis 
of OSCE/ODIHR Reports”, s.368.

ülkesinde bu durum söz konusu değildir. Çünkü 
Batı Avrupa ülkelerinin kendi seçim süreçlerine 
(tüm paydaşların) duydukları güvenin yanı sıra 
USG’nin de yapılmaması bu ülkelerde yasal 
reform sürecini yavaşlatmaktadır. Benzer şekilde, 
tüm üye ülkeler için seçim sonrası hazırlanan 
gözlem raporlarında, AGİT gerekli görülen yasal 
düzenlemeleri86 tavsiyeler olarak sıralamakta fakat 
tavsiyelerin hayata geçirilmesinde hükümetler 
pasif kalmaktadır.87 

2017 yılına ait çalışmada, Avrupa’da yer alan 32 
AGİT üyesi ülkesini incelenmiş ve 16 ülkenin iç 
hukukunda USG’nin düzenlenmediğini saptanmıştır. 
Düzenleme yapmayan ülkeler arasında birçok Batı 
Avrupa ülkesinin (Almanya, Fransa, İspanya, İsveç 
gibi) bulunması dikkat çekmektedir. Ayrıca, tüm üye 
ülkelerin AGİT’ten seçim sonrası tavsiyeler almasına 
karşın, Kopenhag Belgesinin (1990) tanımladığı 
ve güçlü bir şekilde tavsiyede bulunduğu seçim 
gözlemine ilişkin önemli düzenlemeler (vatandaş 
seçim gözlemi de dâhil) ise sadece 5 üye ülke 
tarafından yasal çerçeveye konmuştur. Bahsedilen 
bu eleştirilerin neticesinde ortaya çıkan tablo 
şudur: Batılı ülkelerin USG’yi uluslararası alanda 
desteklemesi fakat kendi sınırları içerisinde USG’ye 
ilişkin hükümleri uygulamada isteksiz davranması 
çelişkili bir durum yaratmakta, bu durum USG’nin 
meşruiyetine halel getirmemesine rağmen, dış 
kaynaklı bir faaliyet olan USG’nin uluslararası 
bir standart veya norm olarak kabul görmesini 

geciktirmektedir.88

86 Sadece uluslararası seçim gözlemini değil bunun yanında vatandaş 
gözlemini (citizen observation) de içermektedir.
87 European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission), Summary of Recommendations on an Internationally 
Recognised Status of Election Observers, Strasbourg, Haziran 2009, 
s.3,5, Erişim:10.03.2020,  
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2009)026-e 
88 Lidauer, M., vd., “Mapping Legislation for Citizen and International 
Election Observation in Europe: A Comparative Analysis on the Basis 
of OSCE/ODIHR Reports”, s.372-73.

USG’nin gelişmiş 
demokrasilerde neredeyse 
hiç uygulanmaması ile AGİT’e 
üye çoğu ülkenin kendi iç 
mevzuatlarında USG’ye ilişkin 
yasal düzenlemeye gitmemesi 
eleştirilen noktalardır. 
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1.	GİRİŞ
Dijital çağda teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken 
özel hayatın gizliliği ve buna bağlı olarak kişisel 
verilerin nasıl korunacağı hususu sık sık gündeme 
gelmektedir. İnternetin hayatın her alanına girdiği 
düşünüldüğünde kişisel verilerin ne kadarının üçüncü 
kişilere açık olduğu, nasıl ve ne şekilde işlendiği, 
nasıl depolandığı ve nasıl korunduğu, sonuç olarak 
da silinmesi ve yok edilmesi istenildiğinde bunun 
mümkün olup olmadığı ve bu işlemlerin ne şekilde 
yapılabileceği birer sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, gerek iradi olarak paylaşılan gerekse 
kullanılan iletişim araçlarının özellikleri gereği 
paylaşılmak durumunda kalınan kişisel verilerin, 
gerektiğinde silinebilmesini talep edebilme, önce 
mahkeme kararlarında daha sonra da mevzuatta yeni 
karşılaşılan “unutulma hakkı” kavramıyla gündeme 
gelmektedir.

Bu çalışmanın ana konusu olan unutulma hakkı, 
kavramın ortaya çıkışı, hukuk sistemindeki yeri ve 
kapsamı bakımından detaylı olarak anlatılacaktır. Konu, 
iki ana başlığa ayrılarak işlenecek olup ilk başlık kişisel 

verilerin korunması, ikinci başlık ise unutulma hakkıdır. 

Kişisel verilerin korunması hakkı etraflıca anlatıldıktan 

sonra unutulma hakkının kişisel verilerin korunması 

hakkı içerisindeki yeri, tanımı ve kapsamı açıklanacaktır. 

İki başlık altında önce normatif düzenlemelere, 

ardından konuyla ilgili içtihatlara yer verilecektir. Daha 

sonra temel sistematikten ayrılmadan yine her iki ana 

başlıkta önce uluslararası düzenlemeler, ardından iç 

hukuk düzenlemeleri ifade edilecektir. Çalışmada son 

olarak, unutulma hakkının nispeten yeni bir hak oluşu 

ve geleceği üzerinde durulacaktır.

2.	KİŞİSEL	VERİLERİN	
KORUNMASI	HAKKI

2.1. Kavram ve Tanım
Doktrinde kişisel veri, verinin kendisinden kime 

ait olduğu ayırt edilebilen, yaşayan bir gerçek kişi 

hakkındaki bilgiler olarak tanımlanır.1 

1 Peat, Marwick, Mitchell & Co., The Data Protection Act Handbook, 
Bourne Press Limited, Great Britain, 1984, s.7’den aktaran Bozkurt 
Yüksel, A.E., Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması (Personal Data 
Protection in Cloud Computing), Yetkin Yayınları, Ankara, 2016, s.92.

DİJİTAL ÇAĞDA
KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
VE	UNUTULMA	HAKKI

Duygu Ünal, Yasama Uzman Yardımcısı 
Hukuk Bölümü
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Türk iç hukukunda kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nda “kimliği belirli 

veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” 

şeklinde tanımlanmaktadır.2 

Uluslararası alanda Avrupa Konseyi’nin “108 Sayılı 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 

Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Uluslararası 

Sözleşmesinde” kişisel veri kavramı; “Kişisel veriler; 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi 

(ilgili kişi) hakkındaki tüm bilgileri ifade eder.” 

şeklinde açıklanmaktadır.3 

Avrupa Birliği müktesebatında kişisel veri ve veri 

öznesi kavramları, Genel Veri Koruma Tüzüğünde 

“...tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile 

ilişkili her türlü bilgidir (Veri Öznesi-Data Subject). 

Tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir isim, kimlik 

numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı 

ya da söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, 

2 “24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, 
Mevzuat Bilgi Sistemi, Madde 3/1-d, Erişim:06.09.2019,  
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
3 “28.1.1981 tarihinde kabul edilen Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme”, Madde 2/a, Erişim:26.11.2019, 
https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2016/03/29/
KisiselVerilerinOtomatikIslemeTabiTutulmasiKarsisindaBireylerin 
KorunmasiSozlesmesi.pdf

genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya toplumsal 

kimliğine özgü bir ya da daha fazla sayıda faktöre 

atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak 

tanımlanabilen bir kişidir” olarak ifade edilmiştir.4 

Bu bilgiler, belli bir kimsenin kimliğine, etnik 

kökenine, fiziksel özelliklerine veya sağlık, öğrenim 

ve istihdam durumuna ilişkin olabileceği gibi, bir 

kişinin bireysel ve aile içi yaşantısına ilişkin bilgiler 

ve başkaları ile gerçekleştirdiği haberleşmeler de 

kişisel veri niteliği taşımaktadır. Benzer şekilde, bir 

kimsenin ikamet, emniyet ve kredi kartı bilgileri 

ile kişisel düşünce ve inançları ve hatta alışveriş 

alışkanlıklarına ilişkin bilgileri de kişisel veri 

kapsamında yer almaktadır.5 Örnek olarak; kişinin 

adı, adresi, doğum tarihi, medeni hali, tabiiyeti, 

mesleği, görüntüsü, kanaatleri, fotoğrafı, e-posta 

adresi, banka bilgileri, kimlik, emeklilik, kurum sicili 

ve vergi numarası, parmak izi, eğitim bilgileri, sağlık 

verileri, telefon mesajları, telefon rehberi, e-posta 

ile veya Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım 

sitelerinde yazdığı veya paylaştığı yazı, fotoğraf, ses 

veya görüntü kayıtları kişisel verileri olarak kabul 

edilmektedir.6 

Yukarıda belirtilen tanımlardan anlaşılacağı 

üzere kişisel veri kavramı ancak gerçek kişiye 

ait olabilmekte, tüzel kişilere ait kişisel veriler 

iç hukukta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında korunmamaktadır. Tanımda kişisel 

veri kavramının kapsamı oldukça geniş tutulmuş 

olup kişiye ait her türlü bilgi bu kapsamda 

4 “27.04.2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri 
Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation)”, Kişisel 
Verilerin Korunması Platformu, Madde 4/1, Erişim:10.12.2019,  
https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/wp-content/uploads/ 
2017/09/GDPR-T%C3%BCrk%C3%A7e-%C3%87eviri-AB-Bakanl%C4% 
B1%C4%9F%C4%B1.pdf
5 Aksoy, H. C., Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel 
Verilerin Korunması, 1.Bası, Çakmak Yayınevi, Ankara, Mart 2010, s.1. 
6 Akgül, A., Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 
Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Beta Yayınları, İstanbul, 2014, s.9.

Kaynak: Pixabay, Erişim:02.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
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değerlendirilmektedir. Bilgi kavramının kapsamına 

dijital veriler de dahil olmakla birlikte kişinin dijital 

ortamda iradesiyle paylaştığı bilgiler ile dijital 

platformlara girmekle irade dışı paylaşmış olduğu 

bilgiler de kişisel veri kapsamına dahil edilmektedir. 

Bahse konu kişisel veriler, çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde ele alınacak olup unutulma hakkının 

da konusunu oluşturmaktadır.

2.2. Tarihsel Gelişim
Kişisel verilerin korunması her ne kadar teknolojinin 
gelişmesiyle gündeme gelmiş gibi görünse de tarihi 
2500 yıl kadar geriye uzanmaktadır. Belirli meslekleri 
haiz kişilere yüklenen sır saklama yükümlülüğü, 
aslında kişisel verilerin korunması kavramının ilk 
görünümü olarak ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, 
önce Hipokrat yemini ile doktorların, daha sonra 
kilisede günah çıkarma sırasında din adamlarının, 
ileride de avukatların, memurların ve bankacıların 
sır saklama yükümlülükleri doğmuştur. İlerleyen 
dönemde vergiye ilişkin kayıtların tutulması ve 
nüfus sayımlarına ilişkin verilerin korunmasında, 
devletle birey arasında kişisel verilerin korunması 
ilişkisi kurulmaya başlanmıştır.7

Modern anlamda kişisel verilerin korunması 
kavramı 20. yüzyılda, 1960’lı yıllarda Amerika’da 
gündeme gelmiştir. Bu dönemlerde bilgisayarın 
günlük yaşama dahil olmasıyla kişisel verilerin 
teknolojik gelişmeler karşısında nasıl korunacağı 
sorgulanmaya başlanmıştır. Ülke çapında tüm 
vatandaşlara ait bilgilerin tek bir merkezde 
toplanması fikri ortaya atılmış, özel hayatın 
gizliliğine ilişkin endişe ve tartışmalar toplumda 
artmıştır. Bu tartışmalar sadece Amerika’da 
gündeme gelmemiş, devletlerin vatandaşlara ait 
kişisel verileri gizli olarak toplayıp, kategorize 

7 Şimşek, O., Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, 
Beta Yayınları, 2008, s.5-12.

edip depoladığı haberleri yayılmaya başlamıştır. 
Bu dönemde bireye ilişkin çok sayıda veri içeren 
dosyaların kamusal makamlar bünyesinde 
bulunduğuna dair ortaya çıkan haberler, 
kamuoyunda bilgisayar, telefon dinleme, kamera 
vb. araçlar vasıtasıyla kamusal organlar tarafından 
kişisel yaşam alanlarına müdahale edilebileceğine 
yönelik bir korkuya neden olmuştur. Toplumsal 
düzeyde özel yaşamın gizliliğinin ve kişisel verilerin 
korunmasına dair bilincin oluşması neticesinde 
1960’lı yıllarda merkezi veri bankası kurulmasına 

yönelik girişimler pek de başarılı olamamıştır.8

1970’li yıllardan sonra teknolojik gelişmeler hızla 
ilerlemiş, devasa bilgisayarların yerini küçük 

8 Tinnefeld, M. T., Ehmann, E., Gerling, R. W., Einfuhrung in das 
Datenschutzrecht (Veri koruma yasasına giriş), 4. Baskı, Münih, 2005, 
s.190 ve s. 80 vd.’dan aktaran Şimşek, O., Anayasa Hukukunda Kişisel 
Verilerin Korunması, 1. Baskı, Beta Yayınları, 2008, s.5-12.

Kişisel verilerin korunması 
her ne kadar teknolojinin 

gelişmesiyle gündeme gelmiş 
gibi görünse de tarihi 2500 yıl 

kadar geriye uzanmaktadır. 
Belirli meslekleri haiz kişilere 

yüklenen sır saklama 
yükümlülüğü, aslında 

kişisel verilerin korunması 
kavramının ilk görünümü 

olarak ortaya çıkmaktadır.
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bilgisayarlar almaya başlamıştır. Bu dönemde kişisel 
verilerin korunması hakkı, yurttaşlar bakımından 
subjektif bir savunma hakkı şekline dönüşmüştür.9 
Teknolojik gelişmeler karşısında gerek devletlerin 
gerekse özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerinin 
kişisel verilere ve özel hayata müdahale imkanı 
oldukça artmış, buna karşı koruma sağlanması 
amacıyla 70’li yıllarda her ülke kendi iç hukukunda 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasalar 
çıkarmaya başlamıştır. Akabinde Avrupa Konseyi 
tarafından 28.01.1981 tarihinde kabul edilen 

“108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 
Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair  
Uluslararası Sözleşme” bu alanda ilk uluslararası 
metin olmuştur.10 Çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde kişisel verilerin korunması hakkına 
ilişkin normatif düzenlemeler gerek uluslararası 

hukuk, gerekse iç hukuk bağlamında anlatılacaktır.

2.3. Kişisel Verilerin Korunması Hakkına 
İlişkin Düzenlemeler

2.3.1. Uluslararası Alandaki Düzenlemeler
Uluslararası düzeyde kişisel verilerin korunması 

hakkı Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi 

(AK), Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) başta olmak üzere çeşitli 

uluslararası kuruluşlar tarafından bölgesel ve 

ulusalüstü düzlemde, bağlayıcı olan sözleşmeler 

ile bağlayıcı olmayan kriter ve standartlarla 

düzenlenmiştir. 

9 Mayer-Schönberger, V., Information und Recht, vom Datenschutz 
bis zum Urheberrecht, Praxisbezogene Perspektiven für Österreich, 
Deutschland und die Schweiz (Veri korumasından telif haklarına 
kadar bilgi ve hukuk, Avusturya, Almanya ve İsviçre için pratik bakış 
açıları), Viyana, 2001, s.120,121 vd.’dan aktaran Şimşek, O., Anayasa 
Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, s.5-12.
10 “28.1.1981 tarihinde kabul edilen Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme”, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Resmi Sitesi, 
Erişim:26.11.2019, 
https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2016/03/29/
KisiselVerilerinOtomatikIslemeTabiTutulmasiKarsisindaBireylerin 
KorunmasiSozlesmesi.pdf

Kişisel verilerin korunması, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin (İHEB)11 12. maddesi ve Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Komitesinin BM Medeni ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin12 “Mahremiyet Hakkı” 

11 “10.12.1948 tarih ve 217 A(III) sayılı BM Genel Kurul Kararı ile 
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, TBMM, Madde 
12; “Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine 
keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi 
karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.” 
Erişim:12.09.2019,  
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
12 “16.12.1966 tarih ve 2200A (XXI) sayılı BM Genel Kurul Kararıyla 
kabul edilen Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi”, TBMM, madde 
17; “1. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine 
keyfi ya da yasadışı olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve 
itibarına yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz. 2. Herkesin, bu gibi 
müdahalelere ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma hakkı vardır.”, 
Erişim:12.09.2019, 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c016/
tbmm22016089ss0150.pdf

Uluslararası düzeyde kişisel 
verilerin korunması hakkı 
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tarafından bölgesel ve 

ulusalüstü düzlemde, 
bağlayıcı olan sözleşmeler ile 
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standartlarla düzenlenmiştir. 
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başlıklı 17. maddesi çerçevesinde özel yaşamın 

gizliliği hakkı içerisinde değerlendirilmektedir. BM 

İnsan Hakları Komitesinin bu bağlamda geliştirdiği 

16. Genel Yorumunda bahse konu ilişki aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir:  

“Özel hayatın gizliliğinin en etkili şekilde 

korunabilmesi için, her birey kişisel dosyalarda 

veya veri tabanlarında kendisi ile ilgili bilgiler 

saklanmışsa bu bilgilerin ne tür bilgiler olduğunu 

ve ne amaçla saklandığını öğrenme hakkına 

sahiptir. Ayrıca, her birey hangi kamu otoritelerinin, 

özel kişilerin veya kurumların bu dosyaları 

kontrol altında tuttuğunu veya tutabileceğini 

öğrenebilmelidir. Söz konusu dosyaların, yanlış 

kişisel bilgilere yer vermesi veya bu bilgilerin 

hukuka aykırı şekilde toplanması veya kullanılması 

halinde her birey düzeltme veya bilgilerin ortadan 

kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.” 13 

Bunun yanı sıra, 14.12.1990 tarihli “BM’nin 

Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına 

İlişkin Rehber İlkeleri” konuya özgü düzenlenen 

ulusalüstü düzlemdeki ilk belgelerden olması 

nedeniyle önem arz etmektedir.14

14.12.1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne 

dayanılarak kurulan OECD bünyesinde, kişisel 

verilerin korunması ile ilgili olarak yürütülen 

çalışmalar neticesinde 23.09.1980 tarihinde, 

bağlayıcı olmasa da uluslararası mahiyette 

“Mahremiyetin Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır 

13 Uyar, L., BM İnsan Hakları Komitesi’nin 16. Genel Yorumu-Birleşmiş 
Milletler’de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 1981-2006, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2006, s.36, Erişim:13.09.2019,  
https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2016/05/05/
BMde_Insan_Haklari_Yorumlari_1981_2006.pdf
14 14.12.1990 tarih ve 45/95 sayılı Guidelines for the Regulation 
of Computerized Personal Data Files (Bilgisayarla İşlenen Kişisel 
Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri), The UN Refugee Agency, 
Erişim:10.12.2019,  
https://www.refworld.org/docid/3ddcafaac.html

Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeler”15 kabul edilmiştir. 

Bu rehberde, kişisel veri işleme faaliyetleriyle ilgili 

dikkate alınması gereken Veri Kalitesi, Güvenlik 

Önlemleri, Şeffaflık, Kullanım Sınırlama İlkesi gibi 

temel ilkeler ortaya konulmuştur.16

Kişisel veri kavramı, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi bağlamında ayrı bir hak olarak değil, 

8’inci maddede düzenlenen “Özel ve Aile Hayatına 

Saygı Hakkı” başlığı altında değerlendirilmiş; kişisel 

verilerin kişinin özel yaşam alanı içinde yer aldığı 

kabul edilmiştir.17 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

içtihatlarıyla (Bkz. Z/Finlandiya Kararı, Amann/İsviçre 

15 “OECD, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data 23 September 1980”, Erişim:15.09.2019,  
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotection 
ofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm
16 Çelik, Y., “Özel Hayatın Gizliliğinin Yansıması Olarak Kişisel Verilerin 
Korunması ve Bu Bağlamda Unutulma Hakkı”, TAAD Dergisi, Yıl:8, S:32, 
Ekim 2017, s.398, Erişim:20.09.2019,  
http://yayin.taa.gov.tr/dergiler/taad/taad32.pdf
17 “4.11.1950 tarihinde kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi Sitesi, madde 8; “1. Herkes 
özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi 
hakkına sahiptir. 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının 
müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik 
bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, 
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir 
olması durumunda söz konusu olabilir.”, Erişim:14.09.2019,  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf

Kaynak: Pixabay, Erişim: 02.11.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/bubbles-search-find-social-

network-1985153/
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Kararı, Rotaru/Romanya Kararı, Leander/İsveç Kararı, 

Kopp/İsviçre Kararı) ilk kez çerçevesi belirlenen 

kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin ihlaller, 

8’inci madde kapsamında değerlendirilmiştir.18

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuk, 

içtihatlarla gelişmiş bir alandır. Kişisel veri 

kavramının kapsamı oldukça geniş olduğundan 

kavramın somutlaşmasında en önemli rolü 

mahkeme kararları oynamaktadır. Örneğin, AİHM’in 

06.06.2006 tarihli Segerstedt-Wiberg ve Diğerleri 

v. İsveç19 kararında kişilere ilişkin polis nezdinde 

tutulan bilgilerin başvurucular tarafından 

görülmesi talebi İsveç makamlarınca reddedilmiştir. 

Uyuşmazlığın AİHM’e taşınması neticesinde AİHM 

devlet tarafından saklanan verilerin kişisel veri 

olduğu sonucuna varmış ve daha sonra somut 

olayda meşru sınırlama nedenlerinin bulunup 

bulunmadığını tartışmıştır. Burada AİHM ikili bir 

ayrıma giderek Segerstedt-Wiberg’e ilişkin verilerin 

saklanmasında, kendisi ve başkalarına yönelik 

bir bombalı saldırı tehdidini savuşturma amacı 

bulunduğundan somut olayda ulusal güvenliğin 

tehdidi ile kamu yararı haklı sınırlama nedenleri 

mevcut olduğuna ve dolayısıyla 8’inci madde ihlali 

bulunmadığına karar vermiştir. Diğer başvurucular 

yönünden ise, verilerin, bu kişilerin üye oldukları 

siyasi partiler ve katıldıkları mitinglere dair olup 

bu faaliyetlerin ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir 

tehdit oluşturduğu hükümet tarafından yeterli 

şekilde kanıtlanamamıştır. Haklı sınırlama nedeni 

bulunmadığından AİHM, bu verilerin sürekli 

bir şekilde saklanmasının, başvurucuların özel 

18 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kişisel Verilerin Korunması Emsal 
Kararlar, Erişim:15.09.2019,  
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Data_TUR.pdf
19 ECHR (AİHM), “Case of Segerstedt-Wıberg And Others V. Sweden”, 
Başvuru No:62332/00, Karar Tarihi:6 Haziran 2006, Erişim:27.09.2019, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-75591%22]}

yaşamına orantısız bir müdahale oluşturduğundan 

bahisle 8’inci maddenin bu kişiler bakımından ihlal 

edildiğine karar vermiştir.20

29.06.2006 tarihli Panteleyenko v. Ukrayna21 kararında 

ise, başvurucunun psikiyatrik durumuna ilişkin gizli 

bilgilerin kişisel veri olarak kabul edildiği ve bu 

bilgilerin kamuya açık duruşmada açıklanmasının 

8’inci maddenin ihlali olarak görüldüğü dikkat 

çekmektedir. Her iki kararda da kişisel verilerin 

korunması hakkı, özel hayatın gizliliği kapsamında 

değerlendirilmiş ve Mahkemece AİHS’nin 8’inci 

maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.

AİHM içtihatlarıyla kişisel veri kavramının kapsamı 

ve sınırları netlik kazanmaya başlamıştır. Yine AİHM 

içtihatlarına göre, akustik ve optik (işitsel ve görsel) 

araçlarla kişilerin gizlice gözetlemeye alınmasına 

yönelik tedbirler de özel hayata müdahale oluşturur. 

Aynı şekilde telefon konuşmalarının gizlice 

dinlenmesi de AİHM tarafından bu bağlamda ele 

alınır. Bu tür müdahaleler ancak yasaya dayanıyorsa, 

meşru bir amaç izliyorsa ve demokratik bir toplumda 

gerekli ise hukuka uygun kabul edilebilir.22  

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk genel 

nitelikli uluslararası bağlayıcı sözleşme Avrupa 

Konseyinin 1981 tarihli “108 Sayılı Kişisel Verilerin 

Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 

Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme” olup AB 

ülkelerinin bu alandaki iç hukuk düzenlemelerinin 

de temelini oluşturur. Sözleşmenin bu konudaki 

20 Atak, S., “Avrupa Konseyi’nin Kişisel Veriler Açısından Sağladığı 
Temel Güvenceler”, TBB Dergisi, S:87, 2010, s.109, Erişim:15.04.2020, 
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-87-606
21 ECHR (AİHM), “Case Of Panteleyenko V. Ukraine”, Başvuru 
No:11901/02, Karar Tarihi:29 Haziran 2006, Erişim:29.09.2019, 
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22appno%22:[%2211901/02%22], 
%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22 
CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-76114%22]}
22 Tezcan, D., Erdem, M.R., Sancakdar, O., Önok, R. M., İnsan Hakları El 
Kitabı, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010, s.239.
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ilk düzenlemeler arasında kabul edilmesi 

sebebiyle kişisel veri kavramının temelini 

oluşturduğu söylenebilir.23 Daha sonra 8.11.2001 

tarihinde 108 Sayılı Sözleşme’ye ek protokol 

“181 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 

Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 

Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır 

Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol” başlığıyla kabul  

edilmiştir.

24.10.1995 tarihli ve 95/46/EC sayılı “Kişisel 

Verilerin İşlenmesi ve Bu Türdeki Verilerin Serbest 

Dolaşımı Bağlamında Bireylerin Korunmasına İlişkin 

Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi Direktifi”, 

23 Şimşek, O., Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 
İstanbul, 2008, 1.B, s.22’den aktaran Akyüz Bilge C., Unutulma 
Hakkı ve Türk Hukuku’ndaki Görünümü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi, Ankara, 2019, s.12, Erişim:10.12.2019, 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dk
mQ9Ige3PZbmMDZk-WzkUIKJRv07_UfU8_Bxn5euWmrLZzUMzAIQT9

AB üyesi ülkeler için kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin ilk düzenlemelerdendir.24 

Son olarak da 27 Nisan 2016 tarihinde Direktifin 
yerine “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü” 
çıkarılmıştır.25 Her ne kadar Türkiye AB’ye üye 
olmasa da AB’ye tam üyelik sürecinde ve AB’ye üye 
devletlerle kurulan ticari ilişkilerde iç hukukunu AB 
müktesebatına uyumlu hale getirme çabasındadır. 
Bu bağlamda Genel Veri Koruma Tüzüğü, Türkiye 

için bağlayıcı olmasa da kişisel verilerin korunması 

konusunda dikkate alınabilecek önemli ve güncel 

bir kaynaktır.

24 “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına 
Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 24.10.1995 tarih ve 95/46/
EC sayılı Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi”, 
Avrupa Birliği Hukuku Sitesi, Erişim:23.09.2019, 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
31995L0046:EN:HTML
25 Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection 
Regulation), Kişisel Verilerin Korunması Platformu, Erişim:10.12.2019, 
https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/wp-content/
uploads/2017/09/GDPR-T%C3%BCrk%C3%A7e-%C3%87eviri-AB-
Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

Kaynak: Pixabay, Erişim:01.12.2020,  
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-4694502/
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2.3.2. İç Hukuktaki Düzenlemeler
Türkiye, bir üst başlıkta detayları açıklanmış olan 

BM sözleşmeleri, AİHS ve Avrupa Konseyinin 

1981 tarihli Sözleşmesine taraf olduğundan bu 

sözleşmeler Türkiye için de bağlayıcıdır. Türk 

iç hukuku uluslararası alandaki söz konusu 

düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmiştir. 1982 

Anayasasında 2010 yılında yapılan değişiklik ile 

Anayasanın 20. maddesine üçüncü ve son fıkra 

olarak kişisel verilerin korunması ile ilgili yeni bir 

fıkra eklenmiştir. Buna göre maddenin son hali şu 

şekildedir:

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını 

isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle 

ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya 

silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde 

veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 

kanunla düzenlenir.”26

Anayasada  yapılan bu düzenlemeyle kişisel 

verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye 

kavuşmuş, ayrıca bu konuda ihdas edilecek yeni 

bir kanunun da anayasal dayanağı oluşturulmuştur. 

Bu bağlamda, Anayasanın ve uluslararası hukukun 

çizdiği çerçeveyle kabul edilen 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Böylece, Türk hukukunda kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler tek 

bir kanun altında toplanmıştır. 6698 sayılı Kanun 

oluşturulurken alanında ilk ve önemli uluslararası 

26 “18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 1982 
Anayasası”, Mevzuat Bilgi Sistemi, madde 20/3, Erişim:17.10.2019, 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

düzenlemelerden olan Avrupa Konseyi’nin 108 

Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 

Karşısında Bireylerin Korunmasına Dair  Uluslararası 

Sözleşmesi örnek alınmıştır.27 

Kişisel verilere özgü kanunun yanında genel 

nitelikteki kanunlar içerisinde de kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Örneğin, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

gibi kanunlarda gerek kişisel veriler ile gerekse 

kişisel verilerin silinmesi bağlamında unutulma 

hakkı ile ilişkilendirilebilecek hükümler bulmak  

mümkündür.

3.	UNUTULMA	HAKKI

3.1. Kavram, Tanım, Uygulama Alanı ve 
Gelişimi 
Unutulma hakkı, hukuka uygun şekilde olsa dahi, 

kişinin kendisi ya da üçüncü bir kişi tarafından 

paylaşılan, uzun süredir kullanılmadığından 

hukuksal fayda taşımayan veya artık ilgisiz olarak 

kabul edilen kişisel verilerin istek üzerine veya 

otomatik olarak dijital ortamdan silinmesidir.28 Bu 

hak uluslararası kaynakların İngilizce metinlerinde 

genellikle “the right to be forgotten” veya “the right 

to oblivion” olarak ifade edilmektedir.              

27 Akyüz Bilge, C., Unutulma Hakkı ve Türk Hukuku’ndaki Görünümü,  
s.12. 
28 Stupariu, I., Defining The Right To Be Forgotten. A Comparative 
Analysis Between The EU And The US (Unutma Hakkını Tanımlamak. AB 
ile ABD Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz), Yüksek Lisans Tezi, Central 
European University, Budapeşte, Mart 2015, s.18, Erişim:16.10.2019, 
http://www.etd.ceu.hu/2015/stupariu_ioana.pdf
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Veri öznesi, yapacağı talepte, kendisi hakkında 

internette yer alan ve toplanılma veya işlenilme 

amaçları ışığında gereksiz olan, yetersiz veya 

ilgisiz bilgi içeren ya da bu amacı taşımıyor olarak 

görünen yahut yayımlanmasından sonra aradan 

geçen zaman göz önüne alındığında yayımlanma 

anlamı ve amacı kalmamış olan, kendisiyle ilişkili 

kişisel verilerin, arama motorlarında yer alan arama 

sonuçlarının silinmesini veya kendi adıyla olan 

bağlantısının kesilmesini istemektedir.29

Unutulma hakkı, içtihatlarla gelişen yeni bir hak 

gibi görünse de 1890’da Harvard Law Review 

dergisinde Samuel Warren ve Louis Brandeis’in özel 

hayatın gizliliği konulu makalesinde ortaya atılan 

fikirlerin bilişim çağı yaşanan günümüze yansımış 

halidir denilebilir.30 Bu bağlamda, aslında altı çizilen 

hak (kişinin toplumdaki portresinin korunması) 

aynıdır ancak internete uyarlanacaktır: Kişinin 

internet portresinin korunma hakkı. Kişi interneti 

kullanmaya başladığı ilk andan itibaren dijital 

dünyada sanal bir ayak izi bırakmaya başlamıştır. 

Haberleşme kayıtları, iletişim geçmişi, sosyal 

medya hesaplarındaki yakın çevre, fotoğraflar gibi 

verilerden kişiye dair çok sayıda ve geniş çaplı bilgi 

edinmek mümkündür. Son on yılda oldukça hızlı 

gelişen dijital dünyada hukuki ve teknolojik koruma 

internet ve bilgisayarlar kadar hızlı gelişememiştir. 

1970’li yıllarda bilgisayarların küçülmesi sonucu 

bireysel ve evlerde kullanımın yaygınlaşmaya 

başlaması ile hukuki koruma ihtiyacı artmış buna 

mukabil hızla kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

29 Yavuz, C., Unutulma Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 
İstanbul, 2016, s.31, Erişim:27.11.2019, 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84Z 
ayrLjc0tI-QXKifvfEGD1WVkzJEFMx0lCq0rQu23pFlHdWs6ut5hN_RQ
30 Miyashita, H., “The Right To Be Forgotten and Search Engine 
Liability (Unutulma Hakkı ve Arama Motoru Sorumluluğu)”, Brussels 
Privacy Hub Working Paper, C:2, S:8, Aralık 2016, s.3, Erişim:28.10.2019,  
https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL2-N8.pdf

düzenlemeler getirilmişken; günümüzde taşınabilir 

boyutta akıllı telefonlarla sürekli olarak kaydedilen 

sayısız verinin korunmasının ciddi sorun teşkil 

ettiği izahtan varestedir. Teknolojik gelişmelerde 

Veri öznesi, yapacağı 
talepte, kendisi hakkında 

internette yer alan ve 
toplanılma veya işlenilme 
amaçları ışığında gereksiz 

olan, yetersiz veya ilgisiz 
bilgi içeren ya da bu amacı 

taşımıyor olarak görünen 
yahut yayımlanmasından 

sonra aradan geçen zaman 
göz önüne alındığında 

yayımlanma anlamı ve amacı 
kalmamış olan, kendisiyle 

ilişkili kişisel verilerin, arama 
motorlarında yer alan arama 

sonuçlarının silinmesini 
veya kendi adıyla olan 

bağlantısının kesilmesini 
istemektedir.
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hız ve kolay erişilebilirlik arttıkça, kişisel verilere 

ilişkin koruma da bir o kadar yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle ifade ve basın özgürlüğü gibi haklarla 

kişilik hakları arasındaki dengenin kişi lehine 

sağlanması, unutulma hakkının devreye girmesiyle 

mümkün olabilir. Kişisel verilerin ve dolayısıyla 

kişilik haklarının korunmasında da başat rolü 

böylece unutulma hakkı oynayacaktır.

3.2. Unutulma Hakkının Koşulları
Unutulma hakkı, ilk kez Genel Veri Koruma 

Tüzüğünde ismen düzenlenen ancak onun 

öncesinde içtihatlarla geliştirilen yeni bir alan 

olup kişisel verilerin korunmasına ilişkin sözleşme 

ve kanunların yorumlanması yolu ile kapsamı 

belirlenmektedir. Bu bağlamda, içtihatlarda ve 

doktrinde kabul edilen unutulma hakkını meydana 

getiren temel olarak iki koşul bulunmaktadır. Bu 

koşullar: 

 ✓ Kişisel verilerin çok uzun zamandır toplanış 

amaçları doğrultusunda kullanılmaması,

 ✓ Kullanıcının söz konusu verilerin 

saklanmasına rıza göstermemesi.

Bireyin şahsına ait verilerle ilgili olarak aşağıdaki 

durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi 

ve kişisel verilerin sahibinin söz konusu verilerin 

saklanmasına rızasının olmaması halinde kişinin 

unutulma hakkını talep etmekte hukuki yararının 

bulunduğu kabul edilir: 

• Kişisel veriler rızaya dayalı olarak yahut bir 

zorunluluk gereği paylaşılmasına rağmen 

hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir 

biçimde işlenmemişse,

• Kişisel veriler belirli, açık, ölçülü ve meşru 

amaçlarla toplanmamışsa,

• Kişisel veriler meşru amaçlarla toplanmasına 

rağmen bu amaçlarla bağdaşmayacak 

şekilde işlenmiş ve kullanılmışsa,

• İşleme faaliyeti yeterli, ilgili ve amaca uygun 

nitelikte değilse,

• Kişisel veriler doğru ve güncel olarak 

tutulmuyorsa,

• Kişisel verilerin toplanma veya işlenme 

amacı için gerekli olan süre aşılmışsa.

Sayılan durumların kümülatif olarak 

gerçekleşmesine gerek olmayıp bunlardan 

herhangi bir ya da birkaçının gerçekleşmesi 

yeterlidir.31 Aynı şekilde bu nedenler tahdidi32 

değil tadadi33 şekilde sayılmış olup yorum 

yoluyla, somut olay gereği örneklerin artırılması 

mümkündür.

Unutulma hakkına uluslararası mevzuatta 

açıkça yer veren ilk ve tek düzenleme olan 

Genel Veri Koruma Tüzüğünün 17. maddesinde, 

talep üzerine kişisel verilerin silinebileceği 

“Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin 

herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin 

silinmesini kontrolörden (the controller)34 

talep etme hakkı bulunur.” şeklinde ifade 

 edilmiştir.  

31 Elmalıca, H., “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı 
Olarak Unutulma Hakkı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
C:65, S:4, 2016, s.1619-1620, Erişim:23.11.2019, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2150/22268.pdf
32 Tahdidi: Sınırlı; kapalı adet; numerus clausus; belirtilen ve 
sayılandan ibaret; örnek olarak sayılmamış, kesin durum veya sayı. 
Karş. Tadadi (Yılmaz E., Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2010, s.715.)
33 Tadadi: Sayısal; sayılı; örnek olarak sayılmış; karş. Tahdidi. (Yılmaz 
E., Hukuk Sözlüğü, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2010, s.714.)
34 Kontrolör: Kişisel verilerin işlenmesinin amaç ve anlamını tek 
başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, 
kamu otoritesi, ajans veya herhangi bir diğer organ anlamına gelir. 
(AB Genel Veri Koruma Tüzüğü madde 4/7, AB Direktifi madde 2/d)
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Kural olarak, silme hakkının talep üzerine doğacağı 

belirtilmekle birlikte istisnai olarak  da silme hakkının 

resen ve kanunen doğacağı düzenlenmiş olup 

kanunda sayılı hallerde ayrıca talep aranmayacağı 

açıklanmıştır. Madde 17/1’in devamında, aşağıdaki 

hallerin bulunması durumunda, derhal silme 

yükümlülüğünün kanundan doğacağı belirtilerek 

bu haller, sınırlı sayıda yani numerus clausus ilkesi 

gereğince sayılmıştır. Buna göre;

“Aşağıdaki hallerden birinin geçerli olması 

durumunda, kontrolörün kişisel verileri herhangi bir 

gecikmeye mahal vermeksizin silme yükümlülüğü  

bulunur: 

(a) Kişisel verilerin toplanma veya işlenme 

amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli 

olmaması; 

(b) Veri sahibinin 6(1) maddesinin (a) bendi veya 

9(2) maddesinin (a) bendine göre işleme 

faaliyetinin dayandığı izni geri çekmesi ve 

işleme faaliyetiyle ilgili başka bir yasal gerekçe 

bulunmaması; 

(c) Veri sahibinin 21(1) maddesi uyarınca işleme 

faaliyetine itirazda bulunması ve işleme 

faaliyetine yönelik ağır basan meşru bir 

gerekçe bulunmaması ya da veri sahibinin 

21(2) maddesi uyarınca işleme faaliyetine 

itirazda bulunması; 

(d) Kişisel verilerin yasa dışı biçimde işlenmiş 

olması; 

(e) Kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye 

devlet hukukundaki bir yasal yükümlülüğe 

uygunluk sağlanması amacı ile kişisel verilerin 

silinmesinin zorunlu olması; 

(f ) Kişisel verilerin 8(1) maddesinde atıfta 

bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin 

sağlanması ile ilgili toplanmış  

olması.”

Bunun dışında sayılan belirli haller de sınırlayıcı 

neden olarak düzenlenmiş, sayılan nedenlerden bir 

ya da birkaçının mevcut olması durumunda hakkın 

uygulama alanı bulmayacağı belirtilmiştir. Madde 

17/3’e göre bu haller “1 ve 2. paragraflar işleme 

faaliyeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli 

olduğu ölçüde uygulanmaz: 

(a) İfade ve bilgi edinme hakkının kullanılması; 

(b) Kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet 

hukuku çerçevesinde işleme faaliyeti gerektiren 

bir yasal yükümlülüğe uygunluk açısından veya 

kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin 

yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi 

bir yetkinin uygulanması açısından; 

(c) 9(2) maddesinin (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra 

9(3) maddesi uyarınca halk sağlığı alanındaki 

kamu yararı sebeplerinden dolayı; 

(d) 1. paragrafta atıfta bulunulan hakkın ilgili 

işleme hedeflerinin yakalanmasını imkansız 

hale getirmesi veya yakalanmasına ciddi 

şekilde zarar vermesinin muhtemel olduğu 

ölçüde, 89(1) maddesi uyarınca kamu yararına 

arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi 

araştırma amaçları ya da istatistiki amaçlar 

doğrultusunda veya 

(e) Yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların 

uygulanması veya savunulması açısından.” 

olarak sayılmıştır. Bu hallerin bulunması 

durumunda unutulma hakkı uygulama alanı 

bulmayacaktır.
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3.3. Uluslararası Alanda Unutulma Hakkı

3.3.1. Normatif Düzenlemeler
Akyüz Bilge’ye göre; “Unutulma hakkına yönelik ilk 

yasal düzenlemeler 2010 yılında Fransa’ da gündeme 

gelmiştir. Ancak daha çok bireyin talebi doğrultusunda 

ya da üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle e-mail 

ve telefon mesajlarının silinmesi için internet ve 

telefon şirketlerine yükümlülük getirmeye yönelik bir 

tasarı olmuştur.”35 Bu alandaki detaylı tartışmalar, 

25.01.2012 tarihinde AB Komisyonu’nun 95/46/

EC sayılı Kişisel Verilerin Korunması Direktifinde 

değişiklikler yapılmasına ilişkin görüşmelerde 

gündeme gelmiştir. Direktife ilişkin değişiklik 

paketi içerisinde unutulma hakkı, ilk taslak metinde 

yer almıştır. Bu taslak metnin “Unutulma ve Silinme 

Hakkı (Right To Be Forgotten and to Erasure)” başlıklı 17. 

maddesinde bireye, kişisel verileri çok uzun süredir 

toplanış amaçları çerçevesinde kullanılmıyorsa ve 

veri sahibinin de söz konusu verilerin saklanmasına 

rızası yoksa bu verilerin silinmesini sağlama ve 

daha fazla yayılmasını engelleme konusunda bir 

talep hakkı tanınmıştır.36

Kavram olarak unutulma hakkının açıkça 

düzenlenmesi fikri, ilk kez bu taslak metin ile 

gündeme gelmiş ancak unutulma hakkının çerçevesi, 

taslak normatif olarak ortaya çıkmadan önce AB 

Adalet Divanının “Google Kararı” olarak bilinen 

kararıyla düzenlenmiştir. Nihayet, halihazırda 

içtihatlarla tanımı ve kapsamı belirlenen unutulma 

hakkının açıkça ve ismen düzenlenerek koruma 

altına alınması, ihtiyacın artması sonucunda AB 

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün “Right to erasure 

(‘right to be forgotten’)- Silme hakkı (‘unutulma 

35 Akyüz Bilge, C., Unutulma Hakkı ve Türk Hukukundaki Görünümü,  s.7.
36 Elmalıca, H., “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı 
Olarak Unutulma Hakkı”, s.1612.

hakkı’)” başlıklı 17. maddesiyle normatif olarak 

mümkün hale gelmiştir. Tüzüğün 17. maddesinde 

yer alan düzenleme “1. Veri sahibinin kendisi ile 

ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal 

verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep etme 

hakkı bulunur.” şeklinde olup böylece hakkın tanımı 

ve koşulları açıkça düzenlenerek mevzuattaki 

eksiklik giderilmiştir.

Bu özel düzenlemenin yanı sıra özel hayatın gizliliği 

ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin normlar 

kapsamında verilerin talep üzerine silinmesi de yer 

aldığından ulusalüstü sistemde BM sözleşmelerinin, 

bölgesel sistemde AK ve AB düzenlemelerinin 

yorumu yoluyla mahkeme kararlarında unutulma 

hakkının tanım ve kapsamının belirlenmesi 

mümkündür.

3.3.2. İçtihatlarla Getirilen Düzenlemeler
AB Adalet Divanının 13.05.2014 tarihli Google 

İspanya v. AEPD ve Mario Costeja Gonzales Kararı37

Unutulma hakkının hukuk sisteminde ilk yer alışı, 

Mario Costeja Gonzales isimli avukatın kendisine 

ait spesifik bilginin Google arama motorundan 

silinmesi talebiyle başlattığı hukuk sürecini AB 

Adalet Divanına kadar götürmesi sonucu Divan 

kararında unutulma hakkı kavramının çerçevesinin 

belirlenmesi ile gerçekleşmiştir. Kararın esasını 

oluşturan somut olayda, İspanya’da Mario Costeja 

Gonzales adlı avukatın Google arama motorunda 

ismini arattığında “La Vanguardia” isimli gazetenin 

19.01.1998 ve 09.03.1998 tarihli iki sayfasına 

Google İspanya’nın uzantı vermesi ve bu uzantı 

verilen sayfalarda şahsın adına açıkça yer verilerek 

37 ABAD, Google Spain SL ve Google Inc./AEPD ve Mario Costeja 
Gonzales Kararı, Başvuru No:C-131/12, Karar Tarihi:13 Mayıs 2014, 
Erişim:25.11.2019, 
http://www.abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf
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sosyal güvenlik borçları nedeniyle hakkında 

yapılan haciz işlemiyle ilgili bilgilerin yer alması, 

başvuranın mağdur edildiği iddiasına yol açmıştır.  

Başvuran, öncelikle gazetedeki ilgili haberlerin 

kaldırılmasını yahut kendisine ait kişisel verilere 

erişilemeyecek şekilde düzenlenmesini talep etmiştir. 

Habere konu haciz işlemlerinin yıllar önce ortadan 

kalktığını ve bu işlemlere ilişkin yapılan atıfların 

üzerinden uzunca süre geçmesi nedeniyle haberin 

halen yayımlanmasında ilgisizlik bulunduğunu 

ileri sürmüştür. Bu nedenlerle, Google İspanya ve 

Google Inc. şirketlerine karşı kendisiyle ilgili kişisel 

verilerin tamamen kaldırılması, silinmesi, dava 

konusu habere ilişkin sonuçların Google arama 

sonuçlarında yer almaması ve gazeteye yapılan 

atıfların görünmemesi taleplerinde bulunmuştur. 

Başvurucu, taleplerine kanuni dayanak olarak 

95/46/EC sayılı Direktifi göstermiş ve İspanyol 

iç hukukunda konu ile ilgili ilk yetkili mercii olan 

İspanyol Veri Koruma Kurumuna (İVKK) şikayette 

bulunmuştur.

İVKK, La Vanguardia gazetesine karşı şikayetleri, 

İspanyol iç hukuk düzenlemelerini gerekçe 

göstererek reddetmiş; Google İspanya ve Google 

Inc. hakkındaki şikayetleri ise kabul etmiştir. İVKK 

karar gerekçesinde, arama motorlarının veri 

işleme faaliyeti yaptıklarından dolayı veri koruma 

mevzuatına tabi olduklarını; listeledikleri arama 

sonuçlarındaki kişisel verileri işlediklerini; bu 

itibarla bireylerin talepte bulunması halinde ilgili 

verinin üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi 

için verinin geri çekilmesi, belirli veriye erişimin 

yasaklanması ve kişisel verilerin silinmesi 

konusunda sorumlu olduğunu ifade etmiştir. 

Google İspanya ve Google Inc. şirketleri, bu 

karara karşı İspanya Ulusal Mahkemesi (Audiencia 

Nacional) nezdinde dava açmıştır. İspanya Yüksek 

Ulusal Mahkemesi bu davaları birleştirmiş ve konu 

hakkında görüş bildirmesi için davayı AB Adalet 

Divanına (ABAD) taşımıştır.38

ABAD, kararında öncelikle hukuki dayanaklara yer 

vermiş olup davanın AB Temel Haklar Şartı’nın 7 ve 

8. maddesi39, 95/46/EC sayılı Direktifin önsözündeki 

2, 10, 18, 20 ve 25’inci beyanlar kısmına ve Direktifin 

2, 12 ve 14. maddelerine40 atıf yaparak meseleye 

ilişkin tanımlar, hukuki altyapı ve koşulların altını 

çizmiştir. 

Divan, kararında üye devletlerin verilerin doğru, 

gerektiği yerde ve güncel tutulmaları, toplanma 

amacına uygun işlenmesi, yanlış ve eksik 

olmaması adına gerekli önlemleri alması gibi 

yükümlülüklerine dikkat çekmiştir. Bu nedenle 

Direktifin 12. maddesinin b fıkrasına dayanarak eksik 

ve yanlış yapısı yüzünden Direktif hükümlerine aykırı 

verilerin engellenmesi, düzeltilmesi ve silinmesini 

kontrolörden temin etme hakkını devletlerin garanti 

edeceğini belirtmiştir. Direktifin 14. maddesinde, 

kişiye tanınan haklar çerçevesinde kişisel veri 

sahiplerinin kanunda kendilerine tanınan silme ve 

düzeltmeye ilişkin taleplerini doğrudan kontrolöre 

38 Elmalıca, H., “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı 
Olarak Unutulma Hakkı”, s.1614.
39 “07.12.2000 tarihinde kabul edilen Avrupa Birliği Temel Haklar 
Şartı”, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı Resmi Sitesi,

Madde 7 - Özel hayata ve aile hayatına saygı: “Herkes, özel hayatına, 
aile hayatına, konutuna ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir.

Madde 8 - Kişisel verilerin korunması: “1. Herkes, kendisini ilgilendiren 
kişisel verilerin korunması hakkına sahiptir. 2. Bu veriler, adil bir şekilde, 
belirli amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya yasa ile öngörülmüş diğer 
meşru bir temele dayanarak tutulur. Herkes, kendisi hakkında toplanmış 
verilere erişme ve bunları düzelttirme hakkına sahiptir. 3. Bu kurallara 
uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenir.” Erişim:24.11.2019, 
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Avrupa_Birligi_
Temel_Haklar_Sarti%E2%80%8B.pdf
40 AB 95/46/EC Direktifi, Madde 12(b) : “(b)Özellikle verinin eksik veya 
yanlış yapısı yüzünden, bu Direktifin hükümlerine uymayan işlemede, 
verilerin engellenmesi veya silinmesi, uygun olarak düzeltilmesi”, Avrupa 
Birliği Hukuku Sitesi, Erişim:11.12.2019,  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
31995L0046:EN:HTML
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yöneltebilecekleri düzenlenmiştir. Kontrolör ifadesi 
Direktifin 2. maddesinde tanımlanmış olup kararda 
tanımlara da atıflar yapılmıştır. Bu bağlamda, 
kişisel veri sahibinin doğrudan başvurabildiği 
kontrolör, kendisine yöneltilen talep esaslarını 
inceleyip durum gerektiriyorsa söz konusu verinin 
işlenmesini sona erdirme yükümlülüğünü haizdir. 
Kontrolör talebi yerine getirmezse talep, yargı ya da 
denetleme makamlarının önüne getirilebilecektir.41 

Divan, internet kullanıcılarının bilgiye erişme ve 
haber alma hürriyetleri ile kişinin kişilik hakları, 
özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması 
hakkı kapsamında hakkaniyetli bir denge kurulması 
amacıyla meseleyi tartışmıştır. Divan, kişisel 
verilerin işlenmesinin Direktifin 12. maddesinin 
1. fıkrasının b bendi ile 14. maddenin 1. fıkrasının 
a bendindeki şartları sağlaması koşuluyla, ilgili 
kişisel verinin arama motorunda gösterilmesinin 
geçerli bir hukuki dayanağı olsun yahut olmasın 
arama motoru işletmecisinin söz konusu verileri 
kaldırmakla yükümlü olduğunu vurgulamıştır. 
Divan, veri öznesinin talebinin sadece verinin hatalı 
olmasından değil, özellikle “verilerin eksik, ilgisiz 
veya işlenmesinin amacına göre aşırı olmasından, 
güncel tutulmalarından; tarihi istatistiksel veya 
bilimsel amaçlarla tutulmaları zorunlu olmadığı sürece 
gereğinden fazla süreyle sistemde tutulmalarından” 
da kaynaklanabileceğini belirtmiştir.42

Divan, tüm hukuki dayanaklar ve yorumlamalar 
ışığında bireylerin, arama motorlarından 
ve devletten kişisel verilerini içeren arama 
sonuçlarından içeriğin çıkarılmasını talep 
edebileceğine karar vermiştir. Divan, davayı 

41 ABAD, Google Spain SL ve Google Inc./AEPD ve Mario Costeja 
Gonzales Kararı, Başvuru No:C-131/12, Karar Tarihi:13 Mayıs 2014, 
Erişim:25.11.2019, 
http://www.abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf
42 ABAD, Google Spain SL ve Google Inc./AEPD ve Mario Costeja 
Gonzales Kararı, Başvuru No:C-131/12, Karar Tarihi:13 Mayıs 2014, 
Erişim:25.11.2019,  
http://www.abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf

oluşturan bilgilerin başvurucunun hayatıyla ilgili 
olduğunu, ilk yayının 1998’de yapıldığını belirtmiş 
ve ilk yayından bu yana uzunca bir süre geçmesine 
rağmen kişisel verilerin halen tutulmasını hak ihlali 
olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda, kişinin söz 
konusu bağlantıların silinmesini veya kaldırılmasını 
talep etme hakkının bulunduğu değerlendirilmiştir. 
Ancak Divan, kararda unutulma hakkının mutlak 
olmadığını, her somut olayda toplumun haber alma 
hakkı ile kişisel verilerin korunması ve mahremiyet 
hakkı arasındaki ilişkinin ayrıca değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.43 Karardan bu yana gerek 
Google, gerekse diğer arama motorlarına kişisel 
verilerin silinmesi veya kaldırılması talebiyle pek 
çok başvuru yapılmıştır. Karar sadece Google’a 
yönelik değil, tüm arama motorlarını bağlayacak 
nitelikte tesis edilmiştir. Yine kaldırmaya ilişkin 
kararda verilerin silinmesinin sadece yerel Google 
sunucusu olan Google İspanya’dan değil, “Google.
com”dan yapılarak global nitelikte tüm dünyada 

içeriğin kaldırılması amaçlanmıştır.44

3.4. İç Hukukta Unutulma Hakkı 

3.4.1. Normatif Düzenlemeler
İç hukukta unutulma hakkı açıkça ve ismen 

düzenlenmemiştir45 ancak kişisel verilerin 

korunması hakkının kapsamına, talep halinde bu 

verilerin silinmesi de dahildir. Bu nedenle hak ismen 

iç hukuk mevzuatında “unutulma hakkı” olarak 

geçmiyor olsa dahi mevzuatta düzenlenen kişisel 

verilerin toplanması ve talep halinde silinmesi, 

unutulma hakkı ile aynı sonucu doğurmaktadır. 

Kişisel verilerin kişinin talebi doğrultusunda ve 

43ABAD, Google Spain SL ve Google Inc./AEPD ve Mario Costeja 
Gonzales Kararı, Başvuru No:C-131/12, Karar Tarihi:13 Mayıs 2014, 
Erişim:25.11.2019, 
http://www.abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf
44 Elmalıca, H., “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı 
Olarak Unutulma Hakkı”, s.1618.
45 Çalışmanın hazırlandığı Mart 2020 tarihiyle geçerli bilgidir.
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belirli koşullar altında silinebilmesi Anayasada 

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda 

düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanunda46 da kişilik haklarını 
ihlal eden içeriğin yayından çıkarılması ve içeriğe 
erişimin engellenmesi düzenlenmiştir.

Türkiye, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, AİHS ve 
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına 
Dair Uluslararası Sözleşmesine taraf olduğundan 
ve bu sözleşmeler özel hayatın gizliliği ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin hükümler içerdiğinden 
mahkeme kararlarında bu düzenlemelere atıf 
yapılarak unutulma hakkının yorumlanması 
mümkündür.  AB Direktifi, Genel Veri Koruma Tüzüğü 
ve ABAD kararı ile Türkiye bağlı değildir fakat her 
ne kadar düzenlemeler doğrudan bağlayıcı olmasa 
da AB’ye uyum sürecinde iç hukuktaki mevzuat 
AB müktesebatına uyumlu hale getirilerek ilke ve 
direktifler doğrultusunda düzenlemeler yürürlüğe 
girmektedir. Dolayısıyla bu yolla AB müktesebatının 
iç hukukta karşılığını bulması mümkündür. Örneğin, 
bir kanun hazırlanırken, yorumlanırken yahut bir 
mahkeme kararı verilirken AB’nin bu gibi tüzük, 
direktif ve düzenlemelerinin dikkate alınmasının 
önünde bir engel bulunmamaktadır.

Anayasada unutulma hakkı ismen yer alamasa da 
20. maddenin üçüncü fıkrasında bu husus; “Bu hak…, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar.” şeklinde düzenlenmiş olup 

46 “4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat 
Bilgi Sistemi, Madde 9, Erişim:27.11.2019, 
 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

kişisel verilerin talep halinde silinebileceği 
açıkça belirtilmiştir. Bunun dışında Anayasanın 17. 
maddesinde düzenlenen, bireyin maddi ve manevi 
varlığını serbestçe geliştirme hakkı ve somut olayın 
özelliklerine göre diğer temel haklar yorumlanarak 
neticeye varılması hukuken mümkündür. Kişinin 
maddi ve manevi varlığının içerisine kişinin şeref 
ve itibarı da girmektedir. Dolayısıyla internette 
amacı dışında uzun süreler kalarak kişinin şeref 
ve itibarını zedeleyen içerikler kişinin maddi 
ve manevi varlığını geliştirmesinin önünde 
engel teşkil etmektedir. Mahkeme kararlarında 
Anayasanın 17. ve 2. maddesi bu bağlamda  

yorumlanmaktadır.

İç hukukta unutulma hakkı açıkça 

ve ismen düzenlenmemiştir 

ancak kişisel verilerin korunması 

hakkının kapsamına, talep 

halinde bu verilerin silinmesi de 

dahildir. Bu nedenle hak ismen iç 

hukuk mevzuatında “unutulma 

hakkı” olarak geçmiyor olsa dahi 

mevzuatta düzenlenen kişisel 

verilerin toplanması ve talep 

halinde silinmesi, unutulma hakkı 

ile aynı sonucu doğurmaktadır.
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Yine iç hukukta 6698 sayılı Kanunda doğrudan ve 
ayrıca unutulma hakkı başlığı altında düzenleme 
yapılmamıştır. Ancak Kanunun 7. maddesinde “Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi” başlığı altında unutulma hakkına çok benzer 
sonuçlar oluşturan bir düzenlemeye yer verilmiştir.47 
Aynı Kanunun 11. maddesinde kişilere ilişkin haklar 
sayılırken 7. maddeye atıf yapılarak, kişisel verilerin 
silinmesini talep etme, ilgiliye tanınmış bir hak olarak 
düzenlenmiştir. Kanunun 7. maddesinin son fıkrasında 
bu hakka ilişkin usul ve esasların yönetmelikle 
düzenleneceği belirtilmiş ancak henüz bu konuya 
ilişkin bir yönetmelik çıkarılmamıştır.

3.4.2. İçtihatlarla Getirilen Düzenlemeler

3.4.2.1. Yargıtay Kararı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 17.06.2015 tarih 
ve 2014/4-56 E. 2015/1679 K. sayılı kararında 
unutulma hakkı tartışılmış olup, karar iç hukuktaki 
yargısal kararlara örnek teşkil etmektedir.48 
Yargıtayın kararı iç hukukta unutulma hakkını açıkça 
zikreden ilk hukuki kaynak olması bakımından 
önem arz etmektedir. Unutulma hakkı kavramının 
önce içtihatlarla daha sonra normatif kaynaklarla 
düzenlenmesinin önünü açması ve benzer hukuki 
uyuşmazlıklarda kaynak olabilmesi açısından da 

karar önemlidir.49 Bahse konu kararda 2006 yılında 

gerçekleşen cinsel saldırı suçunun yargılanması 

47 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Madde 7: “(1) Bu 
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 
tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine 
ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Kişisel verilerin 
silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi 
Sistemi, Madde 7, Erişim:11.12.2019, 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
48 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/4-56 Esas Sayılı Kararı, Karar 
Sayısı:2015/1679, Karar Tarihi:17.06.2015, Erişim:26.11.2019,  
http://kazanci.com.tr/gunluk/hgk-2014-4-56.htm
49 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/4-56 Esas Sayılı Kararı, Karar 
Sayısı:2015/1679, Karar Tarihi:17.06.2015.

sonucu 2009 yılında karar verilmiş ancak yargılama 

sırasında gerçekleşen eylem tüm detayları ile 

anlatılmış ve mahkeme zabıtlarına geçirilmiştir. 

Karardan bir yıl sonra çıkarılan bir kitapta mağdur 

ve sanığın isimleri rumuzlanmaksızın yargılama, 

karar ve dolayısıyla gerçekleşen olay anlatılmıştır. 

Mağdur söz konusu kitaptan haberi olduğu anda 

manevi tazminat istemiyle kitabın yazarlarına dava 

açmıştır. Yerel mahkemece şikayetçinin iddiaları 

haklı bulunarak kişilik haklarının ihlal edildiğine 

ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne 

karar verilmiştir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kitabın 

bilimsel nitelikli bir çalışma olduğu ve kamuya açık 

hale geldiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını 

bozmuştur. Yerel mahkemenin kararında direnmesi 

üzerine uyuşmazlık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

(HGK) önüne gelmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 

Yargıtayın kararı iç hukukta 
unutulma hakkını açıkça 

zikreden ilk hukuki kaynak olması 
bakımından önem arz etmektedir. 
Unutulma hakkı kavramının önce 

içtihatlarla daha sonra normatif 
kaynaklarla düzenlenmesinin 

önünü açması ve benzer hukuki 
uyuşmazlıklarda kaynak 

olabilmesi açısından da karar 
önemlidir.   
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ABAD’nın Google kararına atıf yaparak somut olayda 

unutulma hakkı ile bilim ve sanat hürriyeti arasında 

adil bir dengenin sağlanması gerektiğine dikkat 

çekmiştir. Bu bağlamda, kararda unutulma hakkı 

“Üstün bir kamu yararı olmadığı sürece, dijital hafızada 

yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir 

süre unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği 

kişisel verilerin silinmesi ve yayılmasının önlenmesini 

isteme hakkı” şeklinde tanımlanmıştır. HGK kararını 

AK Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 

Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne, 

95/46/EC sayılı Direktifine ve ABAD’ın Google 

kararına dayanarak almıştır. Ancak bir noktada 

kararda açıklanan unutulma hakkının kapsamı ile 

uluslararası hukuktaki unutulma hakkının içeriği 

farklılık arz etmektedir. Unutulma hakkı mukayeseli 

hukukta dijital veriler hakkında düzenlenmiş olup 

yazılı metin ve kaynaklardan bu hak kapsamında 

bahsedilmemiştir. Ancak Yargıtay, kavramı geniş 

yorumlayarak bilimsel metin olan kitaptaki 

veriler hakkında da unutulma hakkının devreye 

girebileceğine hükmetmiştir. Yargıtay, toplumun bilgi 

alma hakkı, bilim, sanat ve haberleşme özgürlüğü 

gibi kavramlarla kişisel verilerin korunması ve kişilik 

hakkı arasında denge sağlarken, somut olayda üstün 

nitelikte kamu yararı bulunmadığına karar vermiştir.50 

Türk hukuk sistemi içinde dijital ortamda korunan 

kişisel verilere ilişkin olarak verilen bir başka 

Yargıtay kararı da Yargıtay 12. Ceza Dairesi 

tarafından verilen 2017/150 E., 2017/6231 K. sayılı 

karardır.51 Bu kararda özellikle kişisel veri sahibinin 

rızası tartışılmış, rızanın nerede başlayıp nerede 

biteceğine göre değerlendirme yapılmıştır. Karar 

gerekçesinde bu husus;

50 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/4-56 Esas Sayılı Kararı, Karar 
Sayısı:2015/1679, Karar Tarihi:17.06.2015.
51 Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/150 Esas Sayılı Kararı, Karar 
Sayısı:2017/6231, Karar Tarihi:13.09.2017, Erişim:09.12.2019,  
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

 “...Sanığın, bir karede mağdurun kendisini 

yanağından öptüğü, diğerlerinde kendisine 

sarıldığı ve her ikisinin üzerlerinde günlük 

kıyafetleri bulunduğu halde yan yana poz vererek 

çektirdikleri fotoğraflarını, mağdurun bilgisi 

dahilinde Facebook hesabında yayımladıktan sonra, 

söz konusu fotoğrafları, mağdurla ayrılmalarına 

ve mağdur tarafından kaldırılması istenilmesine 

rağmen yayımlamaya devam ettiği olayda; 

İddiaya konu sanıkla mağdur arasındaki ilişkinin 

varlığını ve boyutunu gösteren fotoğrafların, daha 

önce mağdurun rızasına uygun olarak Facebook 

adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlanmış 

olması karşısında, bu fotoğraflar, mağdurun 

özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının 

gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntüler olarak 

kabul edilemeyeceğinden, sanığın, mağdura ait 

kişisel veri niteliğindeki fotoğrafları, mağdurun 

rızasına aykırı şekilde yayımlamaya devam etmesi 

biçiminde sübut bulan eyleminden dolayı TCK’nın 

136/1. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak 

verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet 

kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yasal ve 

yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında 

CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraat 

kararı verilmesi, Kanuna aykırı olup...hükmün...

bozulmasına...” 52

şeklinde belirtilmiştir. Kararda kişiye ait sosyal 

medya hesabındaki fotoğrafların kişisel veri 

sayıldığına dikkat etmek gerekir. Kararın çalışmanın 

konusu bakımından en önemli yanı ise kişisel 

veriler paylaşılırken başlangıçta bir rıza bulunsa 

dahi, daha sonra bu verilerin kaldırılması talep 

edildiğinde kaldırılmamasının kanuna aykırılık 

oluşturacağıdır. 

52 Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/150 Esas Sayılı Kararı, Karar 
Sayısı:2017/6231, Karar Tarihi:13.09.2017.
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3.4.2.2. Anayasa Mahkemesi Kararı
Unutulma hakkının Anayasa Mahkemesi (AYM) 
tarafından ilk kez ismen bahsedildiği, kavram ve 
kapsamının belirlendiği karar, içtihat niteliğindeki 
2013/5653 esas sayılı 03.03.2016 tarihli karardır.53 
Başvuru konusu olay 22.7.2013 tarihinde Başvurucu 
N.B.B. tarafından AYM’ye taşınmıştır. Mahkeme 
önüne gelen somut olayda vakıalar şu şekildedir:

Ulusal ölçekte yayımlanan bir gazetenin internet 
arşivi sayfalarında, başvurucu hakkında uyuşturucu 
kullandığı iddiası ile yürütülen bir ceza kovuşturması 
neticesinde adli para cezasına hükmedilen olaya 
ilişkin olarak 1998 yılında iki, 1999 yılında bir 
olmak üzere toplam üç haber başlığı yayımlanmıştır. 
Başvurucu 02.04.2013 tarihinde haberlerin şeref 
ve haysiyetini zedelediğini, özel hayatına ilişkin 
mahremiyetini ortadan kaldırdığını, topluma mal 
olmuş ünlü bir kişi olmamasına rağmen başta aile 
yaşamı olmak üzere iş ve sosyal hayatını olumsuz 
etkilediğini ileri sürerek haberlerin internet 
sayfasının arşiv bölümünden kaldırılması için ilgili 
şirkete ihtarname göndermiştir. İhtarname üzerine 
haberler kaldırılmayınca başvurucu (Kapatılan) 
İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesine başvurmuştur. 
Mahkeme talebin kabulüne karar vermiştir. Ancak 
karşı taraf kararı itirazen İstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesine taşımıştır. Asliye Ceza Mahkemesi 
basın özgürlüğünün somut olayda ağır bastığı 
gerekçesiyle kararın kaldırılmasına karar vermiştir. 
Başvurucu bunun üzerine anılan karara karşı 
AYM’ye başvurmuştur. 

AYM esas yönünden yapmış olduğu incelemede 
kişinin şeref ve itibarının Anayasa’nın  
17. maddesindeki manevi varlık kavramının 
kapsamında yer aldığını belirtmiştir. Bunun yanı 

53 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016, Erişim:28.11.2019,   
https://www.anayasa.gov.tr/media/3911/2013-5653.pdf

sıra şeref ve itibar, AİHS’nin 8. maddesinde, “Özel ve 

Aile Yaşamına, Konuta ve Haberleşmeye Saygı Hakkı” 

kapsamında değerlendirilmektedir. Mahkeme, 

kişisel itibarın özel yaşama saygı hakkının bir parçası 

olduğunu ve aynı zamanda kişinin kimliğinin ve 

manevi bütünlüğünün bir parçasını oluşturduğunu 

ifade etmiştir. 

Bir eylemin 17. madde kapsamında ihlal olarak 

değerlendirilebilmesi için eylemin kişinin kendi 

eylemleri sonucu ortaya çıkmamış olması ve belirli 

bir ağırlığı geçmiş olması şartları aranmaktadır. 

Mahkeme, bu koşulların internet ortamında süreye 

bağlı olarak değişebileceğine vurgu yapmıştır. 

Buna ilişkin olarak kararda; “İnternet ortamının 

sağladığı ulaşılabilirlik, yaygınlık, haber ve fikirlerin 

depolanmasındaki ve muhafazasındaki kolaylık 

dikkate alındığında yayımlandığı tarihte belirli ağrılık 

eşiğini aşmayan veya kişinin kendi eylemlerinden 

kaynaklanan haberlerin İnternet ortamında uzun 

süre erişilebilir kalması kişilerin şeref ve itibarını 

zedeleyebilir.” denilmiştir.54

Mahkeme aynı zamanda haberlerin internet 

ortamında yayımlanmasını kişisel verilerin 

korunması hakkı ile ilişkili görmüştür. AYM Kararına 

göre; “Şeref ve itibarın korunması hakkı ile kişisel 

veriler arasındaki bu ilişki internet ortamında şeref ve 

itibara yönelik saldırıların, kişisel verilerin korunması 

hakkı ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.”55

AYM öncelikle Anayasa’nın 20. maddesinde 

düzenlenen kişisel verilerin korunması kavramının 

tanımına değinmiş ve maddeyi şu şekilde 

yorumlamıştır: “Anayasanın 20’nci maddesinin 

54 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016. 
55 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.
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üçüncü fıkrasında herkesin kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, 
bu hakkın kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi 
de kapsadığı ifade edilmiştir.” Mahkeme kararın 
devamında kişisel verinin ve kişisel verilerin 
korunması hakkının tanımını yapmıştır. Mahkeme 
somut olayda Anayasanın hem 17. hem de 20. 
maddelerinin inceleneceğini, “İfade özgürlüğü 
kapsamında internet ortamında yayınlanan bir 
haberin, Anayasanın 17’nci maddesinin birinci 
fıkrasında düzenlenen ‘kişinin manevi varlığının 
korunması ve geliştirilmesi hakkı’ kapsamında kabul 
edilmesinin yanı sıra, kişinin kimliği ile bağlantı 
kurularak kişisel verilerin alenileştirilmesi Anayasanın 
20. maddesinin üçüncü fıkrasının dikkate alınmasını 
zorunlu kılmaktadır.” şeklinde ifade etmiştir.56

Mahkeme ihlali gerçekleştiren süjenin de 
değerlendirmesini ayrıca yapmış ve kamu 
otoritesi dışında gerçek veya tüzel kişilerin de 
hak ihlalinde bulunmasının madde kapsamında 
değerlendirileceğini, “Somut olaydaki gibi kişisel bir 
veri olan kimlik bilgilerinin internet ortamında kamu 
otoritesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yayınlanması, depolanması, muhafaza edilmesi ve 
kullanılması da anılan düzenlemeler kapsamında 
değerlendirilmelidir.” ifadesiyle belirtmiştir.57

Mahkeme, manevi varlığın geliştirilmesi ve kişisel 
verilerin korunması gibi temel haklardan ve bunların 
somut olaya uygulanabilirliğinden bahsettikten 
sonra dava konusu olaydaki asıl tartışma konusu 
olan internet çağında unutulma hakkını açıkça ve 
detaylı olarak anlatmıştır. Kararda, gözetilmeye 

56 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.
57 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.

çalışılan dengenin, kişilik hakkı ile basın özgürlüğü 
arasındaki denge olduğu bu denge gözetilirken 
günümüz şartlarındaki teknolojik gelişmeler 
göz önüne alındığında geçmişteki gibi basit bir 
değerlendirme ile sonuca ulaşmanın mümkün 
görülmediğinden, geçmişte kişiler hata yaptıklarında 
bu hatanın daha sonra araştırılıp bulunmasının 
güç olduğundan kişinin kendini geliştirerek bu 
hatadan sonra hayatına devam edebildiğinden, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir kişinin 
geçmişine saniyeler içinde ulaşmanın mümkün 
olduğundan ve geçmişte kalan bu bilgi ve hataların 
tamamen silinmesinin mümkün olmadığından 
bahsedilmektedir. Dolayısıyla kişinin hayatındaki 
hataların unutulmasına imkan verilmemekte 
ve kişinin yaptığı hatalardan bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürmelerine fırsat tanınmamaktadır. 
Mahkeme burada, unutulma hakkının çıkış mantığını 
açıklamış ve geçmişte yapılan hataların kişinin 
geleceğini şekillendirmesini önlemek ve kişinin 
manevi varlığını geliştirmesinin önünü açmak adına 
şeref ve itibarın korunması ile basın özgürlüğü 
arasındaki dengenin kişi itibarı lehine yorum 
yapılarak sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu 
husus, kararda “Bu durum internetin yaygınlığıyla 
birlikte değerlendirildiğinde bireylerin geçmişte 
yaptıkları ve hatırlanmasını istemedikleri hususların 
sürekli olarak kişilerin karşısına çıkması ihtimalini 
kuvvetlendirmiştir. İnternetin yaygın kullanımı ile 
ortaya çıkan bu durum basının interneti etkin olarak 
kullanmasıyla beraber ifade ve basın özgürlükleri ile 
şeref ve itibarın korunması arasındaki dengeyi ilkinin 
lehine bozmuştur.” şeklinde belirtilmiştir.58

Mahkeme daha sonra unutulma hakkının önemine, 
tanımına ve iç hukuktaki yerine değinmiş, teknolojik 

gelişmeler neticesinde iki hak arasında bozulan 

58 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.
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dengenin yeniden tesisinde tabiri caizse görevin 
unutulma hakkına düştüğünü “İnternet haberciliği 
ile birlikte unutulmanın zor olduğu günümüzde anılan 
dengenin tekrar kurulabilmesi şeref ve itibar yönünden 
bireylerin unutulma hakkının kabul edilmesi ile 
mümkün olabilir. Bu bağlamda unutulma hakkı adil 
dengenin kurulması için vazgeçilmez niteliktedir.” 
şeklinde açıklamıştır.59

Unutulma hakkının mevzuatta açık olarak 
düzenlenmemiş olması, somut olayda 
uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. 
Mahkeme Anayasanın 17 ve 20. maddeleri 
kapsamında, kişilerin verilerin silinmesini talep 
hakkı, yani unutulma hakkının da yer aldığını 
belirtmiştir. Devamla Mahkeme Anayasanın 5, 17, 20. 
maddelerini birlikte yorumlamak suretiyle doğrudan 
kamu tüzel kişileri eliyle yapılmayan müdahalelerin 
dahi 5. maddenin devlete yüklemiş olduğu pozitif 
yükümlülükler gereği devletin sorumluluk alanına 
girdiğine karar vermiş ve 17 ve 20. maddeler 
kapsamında bir ihlalin meydana gelebileceğini karar 
gerekçesinde açıklamıştır. Mahkemenin aşağıdaki 
yorumu, unutulma hakkının iç hukukta ismen yer 
almasının ve içtihatlar yoluyla korunabileceğinin 
önemli bir örneğini teşkil etmektedir.

“Unutulma hakkı Anayasamızda açıkça 
düzenlenmemiştir. Bununla birlikte Anayasanın 
‘Devletin temel amaç ve ödevleri’ başlığı altında 
düzenlenen 5’inci maddesinde ‘insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmak’ ifadesi ile devlete pozitif 
bir yükümlülük yüklemiştir. Bu yükümlülük 
bağlamında Anayasanın 17’nci maddesinde 
düzenlenen kişinin manevi bütünlüğü bağlamında 
şeref ve itibarının korunması hakkı ve Anayasanın 
20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında güvence 

59Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.

altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkı ile birlikte düşünüldüğünde, devletin bireye 

geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından 

öğrenilmesi engellenerek ‘yeni bir sayfa açma’ 

olanağı verme hususunda bir sorumluluğu olduğu 

açıktır. Özellikle kişisel verilerin korunması 

hakkı kapsamında kişisel verilerin silinmesini 

talep edebilme hakkı, kişilerin geçmişlerinde 

yaşadıkları olumsuzlukların unutulmasına imkan 

tanımayı kapsamaktadır. Dolayısıyla Anayasada 

açıkça düzenlenmeyen unutulma hakkı, internet 

vasıtasıyla ulaşılması kolay olan ve dijital hafızada 

bulunan haberlere erişimin engellenmesi için 

Anayasanın 5,17, ve 20’nci maddelerinin doğal bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.”60

Mahkeme unutulma hakkından bahsederken bu 

hakkın da her hak gibi sınırsız olamayacağını ve 

belirli sınırlarının olacağını ifade etmiştir. Bununla 

ilgili olarak karar gerekçesinde:

“Bir internet haberinin unutulma hakkı kapsamında 

internetten çıkarılabilmesi için yayının içeriği, 

yayında kaldığı süre, güncelliğini yitirme, tarihsel 

bir veri olarak kabul edilememe, kamu yararına 

katkısı, habere konu kişinin siyasetçi veya ünlü 

olup olmadığı, haber veya makalenin konusu, bu 

bağlamda haberin olgusal gerçekler ya da değer 

yargısı içerip içermediği, halkın ilgili veriye yönelik 

ilgisi gibi hususların her somut olay açısından 

incelenmesi gerekmektedir.” 61

Mahkeme somut olayda yayınlanan haberi, haberin 

güncelliğini, olayda tarafların kişiliğini, kamu 

yararını ve kişinin itibarı ile basın özgürlüğü 

arasındaki dengeyi ayrı ayrı değerlendirerek;

60 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.
61 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.
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“Başvuru tarihi itibariyle söz konusu haberin 

yaklaşık on dört yıl önceki bir olaya ilişkin olduğu 

ve böylelikle güncelliğini yitirdiği açıktır. Haberin 

içeriği açısından uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir 

haberin tarihi, istatistiksel veya bilimsel amaçlarla 

internet ortamında kolaylıkla ulaşılabilirliğin 

sağlanmasının zorunlu olduğu da söylenemez. Bu 

bağlamda kamu yararı bakımından siyasi veya 

medyatik bir kişiliğe sahip olmayan başvurucu 

hakkında internet ortamında yayınlanan haberlerin 

kolaylıkla ulaşılabilirliğinin başvurucunun itibarını 

zedelediği açıktır. Sonuç olarak başvurucu hakkında 

yapılan haberler unutulma hakkı kapsamında 

değerlendirilmesi gereken haberlerdir. İnternet 

ortamının sağladığı kolaylıklar gözetildiğinde 

başvurucunun şeref ve itibarının korunması için 

anılan habere erişimin engellenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda erişiminin engellenmesine yönelik 

talebin reddedilmesiyle ifade ve basın özgürlükleri 

ile kişinin manevi bütünlüğünün korunması hakkı 

arasında adil bir dengenin kurulduğu söylenemez. 

Açıklanan gerekçelerle başvurucunun şeref ve 

itibarını koruma hakkının ihlal edildiği sonucuna 

varılmıştır.”

şeklindeki gerekçeyle başvurucunun hakkının ihlal 

edildiğine hükmetmiştir.62

4.	SONUÇ
Kişisel verilerin korunması ve unutulma hakkı 

kavramlarının gerek mevzuatta gerekse içtihatlarda 

yer almaya  başlaması oldukça yenidir. Kişisel 

verilerin korunması ve unutulma hakkı esasen özel 

yaşama saygı hakkı içerisinde değerlendirilir. Kişinin 

kendisine ait veriler üzerindeki hakimiyet hakkı 

62 Anayasa Mahkemesi, “2013/5653 Esas Sayılı Karar”, Karar 
Tarihi:03.03.2016.

tabiatı ile bu verilerin silinmesini talep etmeyi de 

kapsamakta olup veri işleyiciler, düzenlemeler ve 

içtihatlarla belirlenen şartlar oluştuğunda talebin 

gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Verilerin 

silinmesini talep hakkından yola çıkıldığında 

bu hakkın uzantısı ve görünümü olan unutulma 

hakkına ulaşılacaktır. 

Unutulma hakkının hukuki dayanak ve kaynakları, 

mukayeseli hukuk ve iç hukukta oldukça sınırlı 

olup hukuk sahnesine ilk çıkışı, Google İspanya 

kararı olarak bilinen ABAD kararı ile gerçekleşmiştir. 

Unutulma hakkı, teknoloji şirketlerinin basın 

özgürlüğü ve vatandaşların bilgi alma hakkı ile 

karşı karşıya gelmekte ve içtihatlarla bu haklar 

arasında denge sağlanmaktadır. Çalışmada detaylı 

şekilde işlenen mahkeme kararlarında unutulma 

hakkı lehine sonuca varılmıştır.  İçtihatlar dışında 

uluslararası hukukta henüz yalnızca AB Genel 

Veri Koruma Tüzüğü’nde unutulma hakkı ayrıca 

ve ismen düzenlenmiştir. Bunun dışında aynı 

konudaki uluslararası belgelerde özel yaşama 

saygı hakkı veya kişisel verilerin silinmesini 

talep hakkından yorum yoluyla unutulma 

hakkına ulaşılabilmektedir. Türk hukukunda da 

aynı şekilde henüz unutulma hakkı mevzuatta 

açıkça düzenlenmemiştir. Ancak gerek anayasal 

düzenlemeler gerekse kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin kanun hükümleri kıyasen uygulanarak 

unutulma hakkının tanındığı sonucuna ulaşmak  

mümkündür. 

Unutulma hakkı, ismini yeni kazanmış olsa da hukuk 

sisteminde etki doğurmaya başlamıştır; teknolojik 

gelişmelerle unutulma hakkının mevzuatlarda 

detaylı olarak düzenleneceği ve toplumsal yaşamda 

daha geniş ölçüde uygulama alanı bulacağı 

öngörülmektedir.  
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1.	GİRİŞ
Seçim sisteminin belirlenmesi demokrasiler için 

en önemli kurumsal kararlardan biridir. Seçim 

sisteminin temsil üzerinde bariz, ilgili ülkenin siyasi 

hayatı üzerinde de derin bir etkisi vardır. Hangi seçim 

sisteminin kabul edileceği, tarihsel arka planın yanı 

sıra siyasi sistem ve parti sistemleri de dâhil olmak 

üzere bir dizi faktöre bağlıdır.1 Bu minvalde ülkeler 

çoğunluk, nispi veya karma sistemlerden birisini 

seçim sistemi olarak tercih etmektedirler.

Tercih edilen seçim sistemi, kullanılan oyların 

parlamentoya nasıl yansıyacağını belirler. Ancak 

şunu belirtmek gerekir ki seçim sistemlerinin 

uygulanması açısından pek çok faktör devreye 

girdiği için neredeyse her bir ülkenin seçim sistemi 

kendine özgü/biricik özellikler barındırmaktadır. 

Tercih edilen sistemin etkisi kadar o sistemin 

uygulanması esnasında yapılan diğer tercihler de 

1 Daems, H., Thresholds and other features of electoral systems which 
have an impact on representativity of parliaments in Council of Europe 
member states, Council of Europe Parliamentary Assembly Report, Doc. 
12107, 11 Ocak 2010, s.2, Erişim:23.06.2020,  
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx 
5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2Z 
pbGVpZD0xMjg0MiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFj 
ZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==& 
xsltparams=ZmlsZWlkPTEyODQy 

Kadir Candan, Mehmet Solak, Murat Bilgin, Alper Mahmut Kaysal, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
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oyların parlamentoya yansıması açısından önemli 

etkilerde bulunmaktadır. Özellikle nispi temsil 

sistemleri için geçerli olmak üzere, sistem içi 

uygulamaların farklılaşmasını beraberinde getiren 

başlıca hususlar şunlardır:2

• Seçim çevresi başına düşen temsilcilerin 

sayısı (district magnitude),

• Seçim barajı (electoral threshold), 

• Listelerin kapalı, açık veya serbest olması,

• Seçim ittifakları,

• Sandalyeleri dağıtma yöntemleri (en büyük 

artık, en kuvvetli ortalama, d’hondt, sainte-

laguë, milli bakiye). 

Çalışmada önce seçim barajı hakkında genel 

bilgilere yer verilmiş ve seçim sistemleri özet 

olarak anlatılmıştır. Daha sonra seçili ülkelerdeki 

seçim barajları ayrıntılı olarak incelenmiştir.  Bu 

çalışmada, çift meclisli parlamentolarda yalnızca 

parlamentonun alt kanadı ya da birinci meclis 

olarak adlandırılan Temsilciler Meclisi seçimleri 

esas alınmış; üyeleri genel oy dışında farklı 

yöntemlerle belirlenebildiğinden Senato veya üst 

kamara olarak adlandırılan ikinci meclislere yer 

verilmemiştir. Değişik kıtalardan 94 ülke incelemesi 

yapılan çalışmada veriler sunulurken, ilgili ülke 

parlamentosunun meclis (tek meclis/çift meclis) 

ve üye sayısı, ülkede uygulanan seçim sistemi ve 

nihayet çalışmanın odak noktasını oluşturan kanuni 

bir seçim barajı olup olmadığı hakkında bilgi 

verilmiştir. Ayrıca, söz konusu bilgiler çalışmanın 

sonunda bir tablo halinde sunularak ayrıntılı bir 

karşılaştırma yapılmasına imkân tanınmıştır. 

2 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design: The 
New International IDEA Handbook, Stockholm, 2005 (Reprinted 2008), 
s.77-90, Erişim:23.06.2020, https://www.idea.int/sites/default/files/
publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-
handbook.pdf 

2.	SEÇİM	BARAJI
Seçim barajı, bir partinin temsil edilebilmesi 

için alması gereken asgari oy düzeyi anlamına 

gelmektedir. Seçim barajı kanunen açıkça 

belirlenmiş olabileceği gibi (resmi seçim 

barajı) seçim sisteminin doğal bir sonucu ve 

matematiksel bir özelliği (fiili seçim barajı) olarak 

da var olabilmektedir. Bu minvalde, bütün seçim 

sistemlerinde bir şekilde bir seçim barajı bulunduğu 

söylenebilir.3 

Seçim barajı genel olarak orantısallığın 

(proportionality) üzerindeki bir kısıtlama olarak 

ortaya çıkar. Tamamen veya kısmen nispi temsil 

3 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.83. 
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uygulayan ülkelerin çoğunda, çok küçük partilerin 
parlamentoya girmesini engelleyen resmi bir 
seçim barajı bulunmaktadır. Seçim barajı için 
sıklıkla kullanılan gerekçe, siyasi parti yapısının 
aşırı parçalanmasını (fragmentation) önlenmesi 
ve böylelikle istikrarlı hükümetlerin kurulmasını 
kolaylaştırmasıdır. Seçim barajı, çoğunluk 
sistemlerinde temelde rastlanan bir olgu değildir 
çünkü yapısı gereği çoğunluk sistemlerinde baraja 
gereksinim yoktur.4 

2.1. Fiili/Doğal Seçim Barajı
Etkin ya da gizli baraj adı da verilen fiili/doğal seçim 
barajı, seçimlere ilişkin mevzuatta yer almamasına 
karşın seçim sisteminin matematiksel bir sonucu 
olarak ortaya çıkmaktadır. Seçim çevresi büyüklüğü 
(seçim çevresi başına düşen temsilci sayısı), fiili 
barajın ne olacağının belirlenmesindeki en büyük 
etkendir. Örneğin dört temsilcinin nispi temsil 
sistemine göre seçileceği bir seçim çevresinde bir 
partinin en az bir temsilci çıkarmayı garantilemesi 
için %20’den fazla oy alması gerekmektedir. Bu 
seçim çevresinde %10’dan az oy alan bir partinin 
ise temsilci çıkarması pek olası gözükmemektedir.5 

Seçim çevresi büyüklüğü yanında, sandalyelerin 

4 Gallagher, M., Mitchell, P., “Dimensions of Variation in Electoral 
Systems”, The Oxford Handbook of Electoral Systems içinde, Herron, E.S., 
Pekkanen, R.J. ve M.S., Shugart (ed.), Oxford University Press, 2018, s.33.
5 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.84.

hangi metoda göre dağıtılacağı6 (d’Hondt, Sainte-
Laguë vb.), siyasi parti sayısı ve parlamentonun 
üye sayısı da fiili barajı etkilemektedir.7 Fiili barajın 
ne olacağına dair genel geçer bir formül yoksa 
da Arendt Lijphart’a göre şu formül kullanılarak 
fiili barajın yaklaşık kaç olacağı bulunabilir:  
 (75/Seçim Çevresi Büyüklüğü+1) .8 Örneğin 
seçim çevresi büyüklüğünün 10 olduğu bir seçim 
çevresindeki fiili seçim barajı yaklaşık olarak 75/ 
(10+1) = 6,8 olacaktır. Bu durumda %6,8’in altında oy 
alan partilerin sandalye kazanma olasılığı oldukça 
düşüktür. Böyle bir seçim çevresinde %6,8’in altında 
belirlenen bir kanuni barajın etkisi olmayacaktır. İki 
kişinin seçildiği bir seçim çevresinde ise formül 
çerçevesinde fiili baraj 75/ (2+1) = 25 olacaktır. Bu 
bağlamda şu söylenebilir: Seçim çevresi büyüklüğü 
nedeniyle fiili barajın değişimi, küçük partiler 
için temsili sistemdeki kanuni barajdan daha 
fazla etki yapabilmektedir. Tek İsimli Tek Turlu 
seçim çevrelerinde ise orantısallık düşük ve doğal 
baraj yüksek olduğundan resmi bir baraja ihtiyaç 
duyulmamaktadır.9

2.2. Resmi/Kanuni Seçim Barajı
Normatif temele dayanan, pozitif hukukta kanunla 
(istisnai olarak anayasayla) öngörülen barajdır. Bu 
baraja resmi seçim barajı denilmektedir. Resmi 
seçim barajı aynı zamanda suni, yapay, yasal veya 
kanuni baraj olarak da adlandırılabilmektedir. 

Resmi baraj kendiliğinden oluşmamakta, kuralla 
konulmaktadır. Fiili/doğal baraj norma değil 
matematiksel gerçeklere dayanırken kanuni baraj, 

6 Gallagher, M., Mitchell, P., “Dimensions of Variation in Electoral 
Systems”, s.33.
7 Sezer A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, Legal 
Yayınları, 2014, s.29. 
8 Lijphart, Arend. “The Difficult Science of Electoral Systems: A 
Commentary on the Critique by Alberto Penadés.” Electoral 
Studies 16, no. 1 (1997): s.74’ ten aktaran Gallagher M., Mitchell P., 

“Dimensions of Variation in Electoral Systems”, s.33. 
9 Gallagher, M., Mitchell, P., “Dimensions of Variation in Electoral 
Systems”, s.33-34. 

Kaynak: Pixabay, Erişim:29.06.2020,  
https://pixabay.com/vectors/ballot-election-vote-1294935/
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sistemin doğal işleyişinden kaynaklanmayan, ayrıca 
eklenen bir kuraldır. Diğer bir ifadeyle resmi seçim 
barajı seçimin ham sonuçlarının parlamentoya 
yansımasını etkileyen normatif bir müdahaledir.10 
Ülkelerce belirlenen kanuni seçim barajı çeşitlilik 
gösterebilmektedir. Hollanda örneğinde doğal 
baraja neredeyse özdeş bir baraj (%0,67) 
belirlenmişken Türkiye’de baraj %10’dur. Birçok 
ülkede ise %4-5 civarı baraj olduğu görülmektedir.11 

Kanuni seçim barajları çoğunlukla kanunla 
öngörülmektedir. Doğrudan anayasal düzenleme 
ile baraj öngörülmesi veya anayasayla barajın 
yasaklandığı örnekler istisnaidir. Anayasada seçim 
barajının düzenlendiği örnekler şunlardır: 

• Baraj konulmasını doğrudan anayasa ile 
yasaklama: Portekiz, 

• Barajın belirlenmesini kanuni düzenlemeye 
bırakmayıp anayasa ile sabitleme: Slovenya, 
Norveç, Lihtenştayn,

• Barajı belirlemeyip belirlenmesini kanuni 
düzenlemeye bırakma: Yukarıda da 
belirtildiği gibi yaygın şekilde rastlanan 
yöntemdir. Örn. Türkiye, İtalya, Almanya vb.12

Resmi seçim barajı ile ulaşılmak istenen amaçlar 
aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

a) Parlamentoda tek partinin çoğunluğunu 

sağlamak suretiyle, parlamenter sistemlerde 

istikrarlı hükümetlerin kurulmasını mümkün 

kılmak, 

b) Parlamentodaki parti sayısını sınırlayarak 

parçalanmış bir parlamento yapısının 

oluşumunu önlemek, 

10 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.30-31. 
11 Daems, H., Thresholds and other features of electoral systems which 
have an impact on representativity of parliaments in Council of Europe 
member states, s.10. 
12 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.33.

c) Çok sayıda siyasal partinin kurulması ve 

seçimlere girmesine yol açabilecek siyasal 

etkileri en aza indirmek, 

d) Muhtemel bölgesel partilerin oluşumunu 

zorlaştırmak veya parlamentoya girmelerini 

engellemek, 

e) Seçmenleri, ziyan olması riski karşısında 

oylarını büyük partilerde, tercihen iki büyük 

partide toplamaya teşvik etmek. 

f) Siyasi partileri, ılımlı seçmenin çoğunlukta 

olduğu varsayımından hareketle merkeze 

yakın durmaya teşvik etmek.13

13 Sabuncu, Y., “Seçim Barajları ve Siyasal Sonuçları,” Anayasa Yargısı 
Dergisi, 2006, s.193, Erişim:29.06.2020, 
https://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg23/sabuncu.pdf; 

Tunçkaşık, H., Avrupada ve Türkiyede Seçim Barajı, Araştırma Hizmetleri 
Başkanlığı Bilgi Notu, Ocak 2018 (Güncelleme), s.3-4, Erişim:24.06.2020, 
http://intranet.tbmm.gov.tr/webortak/arastirma/KYSB_BN_20431_
Secim_Baraji_2018.pdf 
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3.	SEÇİM	SİSTEMLERİ	HAKKINDA	
GENEL	BİLGİ
Seçim sistemleri temelde ikiye ayrılır: çoğunluk 

sistemleri ve nispi temsil sistemleri. Ülkelerden 

bazıları bu iki sistemi belli ölçülerde kullanır. 

Bu da karma sistemleri oluşturur. Bu çalışmada 

ele alınan ülkeler bu üç ana sistem ailesinden 

birini kullanmaktadır. Ayrıca bu üç temel seçim 

sistemi ailesine de dâhil olmayan bazı seçim 

sistemleri de bulunmaktadır. Bu bölümde ülkelerde 

kullanılan seçim sistemleri hakkında özet bilgi  

verilecektir.

3.1. Çoğunluk Sistemleri 
Çoğunluk sistemleri, Tek İsimli Tek Turlu Sistem, 

İki Turlu Sistem, Serbest Listeli Çoğunluk Sistemi, 

Kapalı Listeli Çoğunluk Sistemi ve Alternatifli 

Oy Sistemidir. Bu çalışma çerçevesinde ele 

alınan ülkelerde en çok kullanılan sistemler Tek 

İsimli Tek Turlu Sistem ile İki Turlu Sistemdir. Bu 

nedenle çalışmada sadece bu iki sisteme yer  

verilecektir. 

3.1.1. Tek İsimli Tek Turlu Sistem  
(First Past the Post)
Çoğunluk sistemleri arasında en yaygın olarak 

kullanılan sistem budur. Dar bölge basit çoğunluk 

sistemi olarak da bilinir. Çoğunluk sisteminin en 

basit şeklidir. Bu sistemde her seçim çevresinden 

yalnız bir aday seçilmekte ve seçimlerde partiler 

yerine partileri adına adaylar yarışmaktadır. Oy 

kullananlar, adaylardan yalnızca birini seçmekte 

ve o seçim çevresinde en çok oyu alan aday seçimi 

kazanmaktadır. Teorik olarak bu seçim sisteminde 

tüm diğer adayların yalnızca bir oy alması halinde 

iki oy alan aday seçimi kazanacaktır. Bugüne kadar 

sistem, özellikle Birleşik Krallık ve tarihsel olarak 

İngiliz sisteminin etkisiyle kurulan ülkelerde 

uygulanmıştır. Birleşik Krallık haricinde söz konusu 

sistemin araştırmalara yaygın olarak konu olduğu 

ülkeler ABD, Kanada ve Hindistan’dır.14

3.1.2. İki Turlu Sistem (Two Round System)
İki Turlu Sistemde seçimler, aralarında bir ya da 

iki hafta olacak şekilde iki turda yapılmaktadır. 

Bu sistemde seçimlerde genellikle Tek İsimli Tek 

Turlu Sisteme benzer şekilde oylama yapılmaktadır 

ancak bir adayın seçimleri ilk turda kazanabilmesi 

için oyların belirli bir oranından fazlasını (nitelikli 

çoğunluk) (genellikle %50) alması gerekmektedir. 

Herhangi bir adayın ya da partinin gerekli 

çoğunluğu sağlayamaması halinde ikinci tur 

seçimler yapılmaktadır.

İkinci tur seçimlerin nasıl yapılacağı uygulamada 

farklılık göstermektedir. En çok uygulanan yöntem 

ilk turda en çok oyu alan iki parti ya da adayın ikinci 

turda yarışması ve ikinci turda en çok oyu alanın 

seçilmesidir. Bu yöntemde iki adaydan birisi doğal 

olarak oyların yarısından fazlasını almış olmaktadır.

İkinci bir yöntem ise bu sistemle en çok anılan ülke 

olan Fransa’da uygulanmaktadır. Buna göre ilk turda 

nitelikli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ilk 

turda kayıtlı seçmenlerin oylarının en az %12,5’ini 

alan tüm adaylar ikinci tur seçimlerine girmekte 

ve bu seçimlerde en çok oyu alan aday, nitelikli 

çoğunluk aranmaksızın, seçimleri kazanmaktadır. 

İlk yöntemin aksine bu ikinci yöntem tam anlamıyla 

çoğunlukçu bir yöntem değildir. Zira bu yöntemde 

ikinci turda ikiden fazla sayıda aday yarışabilmekte 

ve nitelikli çoğunluk aranmamaktadır.15

14 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.35.
15 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.52.
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3.2. Nispi Temsil Sistemleri
Tüm nispi temsil sistemlerinin temelinde bir partinin 
aldığı oyun parlamentodaki sandalye sayısına 
uygun gelecek şekilde yansıtılması bulunmaktadır. 
Nispi temsilin iki temel türü vardır: “Listeli Nispi 
Temsil Sistemi” ve “Devredilebilir Tek Oy Sistemi”. 
Nispi temsil doğası gereği birden fazla üyenin 
yer aldığı seçim çevrelerini (geniş bölge) gerekli 
kılmaktadır. İsrail ve Sırbistan gibi bazı ülkelerde 
tüm ülke tek bir (çok isimli) seçim çevresini 
oluşturmaktadır. Arjantin veya Portekiz gibi diğer 
pek çok ülkede iller seçim çevresini oluştururken 
bazı ülkelerde ise seçim yönetimi kurumu seçim 
çevrelerinin büyüklüğünü belirlemektedir. Nispi 
temsil sistemleri genellikle yeni demokrasilerde 
tercih edilmekte, yerleşik demokrasilerde ise 
bazı değişikliklerle uygulanmaktadır. Nispi temsil 
sistemleri Latin Amerika, Afrika ve Avrupa kıtasında 
ağırlıklı olarak uygulanmaktadır.16

Nispi temsil sistemleri içinde Listeli Nispi 
Temsil Sistemi ve Devredilebilir Tek Oy Sistemi 
bulunmaktadır. Bunlardan Devredilebilir Tek 
Oy yalnızca iki ülkede (İrlanda ve Malta) 
kullanılmaktayken, diğer ülkeler Listeli Nispi Temsil 
sistemini kullanmaktadır. 

3.2.1. Listeli Nispi Temsil Sistemi  
(List Proportional Representation)
En basit şekliyle Listeli ya da Liste Usulü Nispi 
Temsil Sisteminde her bir parti her seçim çevresi 
için aday listesi sunmaktadır. Seçmenler oylarını 
siyasi partilere verirler ve partiler, seçim çevresinde 
aldıkları oyla orantılı şekilde sandalye kazanırlar. 
Kazanan adaylar listede bulundukları sıraya göre 
belirlenir.

Sistem farklı şekillerde uygulanabilmektedir 

ve tek başına seçim sistemini bütünüyle 

16 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.57.

belirlememektedir. Bu nedenle sistemin nasıl 

uygulanacağına dair ayrıntılar ayrıca belirlenmelidir. 

Verilen oyların sandalyelere dağıtılmasında “En 

Kuvvetli Ortalama Usulü”, “En Büyük Artık Usulü”, 

“Milli Bakiye (Ulusal Artık) Sistemi”, “d’Hondt Usulü” 

ve “Sainte-Laguë” gibi yöntemler kullanılır. Nispi 

temsilin uygulandığı seçimlerde hesaplama için 

seçilen formülün etkisi genellikle az olsa da bazen 

kritik sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin 1998 

yılında Kamboçya’da seçimlerden birkaç hafta önce 

hesaplama yönteminde gerçekleştirilen değişiklik, 

en büyük partiye 121 sandalyeli Ulusal Mecliste 

59 yerine 64 sandalye kazandırmıştır. Bu örnek, 

küçük detayların seçim sisteminin tasarımındaki 

önemini ortaya koymakta ve bir partinin yasamada 

çoğunluğu sağlayıp sağlamamasında etkili 

olabildiğini göstermektedir.

Listeli Nispi Temsil Sisteminin tam olarak nasıl 

çalışacağı konusunda dikkate alınması gereken 

önemli birkaç husus daha bulunmaktadır. Yasama 

organında temsil edilebilmek için belli bir barajı 

aşmak gerekebilir (resmi seçim barajı). Yüksek baraj 

küçük partileri parlamento dışı bırakma, düşük 

baraj ise teşvik etme ihtimalini güçlendirmektedir. 

Listeli Nispi Temsil Sistemi ayrıca seçmenlerin 

adaylar veya partiler arasında seçim yapabilmesine 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Buna 

göre listeler kapalı, açık veya serbest (panachage) 

olabilmektedir. Söz konusu yöntemlere göre oy 

pusulaları sade ya da karmaşık olabilmektedir. 

Bu sistemi önemli şekilde etkileyen diğer 

faktörler resmi veya gayriresmî seçim ittifakları 

(apparentement) ve seçim çevrelerinin sınırlarının 

tanımlanmasıdır.17

17 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.60.
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3.2.2. Devredilebilir Tek Oy  
(Single Transferable Vote)
Devredilebilir Tek Oy Sisteminde çok isimli seçim 

çevreleri (geniş bölge) mevcuttur. Seçmenler, 

adayları oy pusulası üzerinde kendi tercihlerine 

göre sıralarlar. Çoğu durumda bu tercih sıralaması 

isteğe bağlıdır ve seçmenlerin tüm adaylar 

arasında bir sıralama yapması gerekmemektedir; 

diğer bir deyişle isteyen seçmen yalnızca bir adayı 

işaretleyebilir.

İlk tercih oylarının toplam sayısı hesaplandıktan 

sonra sayım tek bir adayın seçilebilmesi için 

gereken oy miktarının tespiti ile başlar. Gerekli oy 

miktarı için normalde “droop kotası” kullanılır ve 

formülü şu şekildedir:

   Gerekli Oy Miktarı = (Oylar/(Sandalyeler+1)) +1

Sonuç, bir dizi sayımla belirlenir. İlk sayımda her bir 

aday için verilen ilk tercih oylarının toplam sayısı 

tespit edilir. Gerekli oy miktarına eşit veya daha 

fazla ilk tercih oyu alan aday öncelikle seçilmiş  

olur.

İkinci ve sonraki sayımlarda, birinci aşamada seçilmiş 

olan adayların gerekli oy miktarının üzerindeki 

oylar (fazlalık oy/surplus votes) oy pusulasındaki 

ikinci tercihlere göre yeniden dağıtılır. Adaletin 

sağlanması için şu şekilde bir yeniden dağıtım 

yöntemi uygulanmaktadır: Adayın fazlalık oy sayısı 

adayın toplam birinci tercih oy sayısına bölünür. 

Ortaya çıkan sayı, ikinci tercihlere göre dağıtılacak 

olan oyların katkı katsayısını belirlemektedir. Buna 

göre her bir aday için verilen ikinci tercih oyları 

söz konusu katkı katsayısı ile çarpılarak diğer 

adaylar arasında dağıtılır. Örneğin bir aday 100 oy 

almış ve gerekli oy miktarının üzerindeki oyu beş 

oy ise her oy pusulası bir oyun 5/100’ü (1/20’si) 

değerinde tekrar dağıtılır. Herhangi bir sayımdan 

sonra hiçbir adayın fazlalık oyu kalmaması halinde 

en az oy alan aday elenir. Sonraki sayıma kalan 

adayların oyları ikinci ve sonraki tercihlere göre 

yeniden dağıtılır. Fazlalık oylar dağıtıldıktan veya 

bir aday elendikten sonraki sayımların süreci seçim 

çevresindeki tüm sandalyelerin gerekli oy miktarını 

alan adaylar tarafından tamamen doldurulmasına 

veya adayların sayısı tamamlanması gereken 

sandalyelerden bir fazla oluncaya dek devam 

eder. Bu son durumda elenmeden kalan 

adaylar, gerekli oy miktarını tamamlamadan  

seçilmektedir.18

3.3. Karma Seçim Sistemleri
Karma seçim sistemlerinde genellikle biri çoğunluk 

diğeri ise Liste Usulü Nispi Temsil Sistemi olacak 

şekilde iki farklı seçim sistemi, farklı hesaplama 

yöntemleri kullanılarak birlikte uygulanmaktadır.

Nispi temsille belirlenen sandalyeler, çoğunluk/

diğer sistemle belirlenen sandalyelere bağlı 

olduğunda ve ortaya çıkabilecek orantısızlıklar 

telafi edildiğinde Karma Üyeli Orantılı Sistemden; 

iki seçim sisteminin birbirinden bağımsız 

olduğu ve sandalyelerin dağıtımında birbirine 

etki etmediği durumda ise Paralel Sistemden  

bahsedilmektedir.19

3.3.1. Karma Üyeli Orantılı Sistem  
(Mixed Member Proportional)
Karma Üyeli Orantılı Sistemde sandalyelerin 

bir kısmı nispi temsil sistemiyle, kalan kısmı 

ise genellikle Tek İsimli Tek Turlu Sistem ile 

belirlenmektedir. Çoğunluk sistemiyle oluşan 

18 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.71-76. 
19 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.90-91.
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orantısızlıklar, nispi temsil üzerinden belirlenen 

sandalyelerin ilgili partilere verilmesi yoluyla 

giderilmeye çalışılmaktadır. Örneğin bir parti 

ulusal düzeyde nispi temsil ile yapılan seçimde 

%10 oranında oy almış ancak Tek İsimli Tek Turlu 

Sistem ile yapılan seçimde o oranda sandalye 

kazanamamış ise ulusal düzeydeki oy oranına 

kavuşması için o partiye belli sayıda milletvekili 

verilmektedir. Bu sistemde seçmenlere iki oy 

hakkı verilebilmekte (Almanya ve Yeni Zelanda) 

veya tek bir oy hakkı verilmekte ve parti oyları 

bireysel adaylara verilen oyların toplamı üzerinden  

hesaplanmaktadır.20

Karma Üyeli Orantılı Sistem, orantılılığı sağlamak 

için dizayn edilmiş bir sistemdir. Bununla birlikte, 

Tek İsimli Tek Turlu Sistem ile yapılan seçimde 

ortaya çıkan orantısızlığın çok büyük olduğu 

ve bunu nispi temsil sistemiyle gidermenin 

mümkün olmadığı durumların ortaya çıkabilmesi 

mümkündür. Bu durum daha çok nispi temsil 

bölgelerinin ulusal düzeyde değil de bölgesel 

düzeyde veya il düzeyinde belirlendiği ülkelerde 

söz konusu olabilmektedir. Burada, bazı partiler 

Tek İsimli Tek Turlu Sistem ile normalde nispi 

temsille kazanması gereken sandalyeden daha 

fazla sayıda sandalye kazanabilir. Bu durumda da 

orantılılığın sağlanması için yasama organının 

sandalye sayısı kısmen artırılabilir. Temsilcilerin 

dağılımında dengeyi sağlamak için “ek sandalye” 

(Overhang mandates/Überhangsmandaten) verilmesi 

durumu Almanya’da neredeyse her seçimde ortaya  

çıkmaktadır.21

20 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.91. 
21 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.95.

3.3.2. Paralel Sistem (Parallel System)
Paralel Sistem, Listeli Nispi Temsil ve Tek İsimli 

Tek Turlu Sistemden sonra en yaygın uygulanan 

seçim sistemidir. Bu sistemde sandalyelerin 

bir kısmı Listeli Nispi Temsil ile kalan kısmı ise 

Çoğunluk Sistemlerinden biriyle veya nadiren 

“Diğer Sistemlerden” biriyle belirlenir. Sistemde, 

genellikle sandalyelerin bir kısmı Listeli Nispi 

Temsil Sistemiyle, kalan kısmı ise Tek İsimli Tek 

Turlu Sistem ile belirlenmektedir. Karma Üyeli 

Orantılı Sistemin aksine bu sistemde nispi temsil 

için kullanılan oylar, çoğunluk sisteminde ortaya 

çıkması muhtemel adaletsizlikleri düzeltmek için 

kullanılmamaktadır. 

Bu sistemde sandalyelerin ilgili sisteme hangi 

oranda dağıtılacağı önemlidir. Bazı ülkelerde 

her iki sisteme de %50-%50 oranında sandalye 

verilmektedir (Litvanya, Rusya, Ukrayna vb.). Bununla 

birlikte bu oranların sistemin uygulandığı ülkelerde 

değişiklikler gösterebildiğini belirtmek gerekir.22

4.	ÜLKELERDE	UYGULANAN	
SEÇİM	BARAJI	ORANLARI
Bu bölümde ülkelerle ilgili bilgilere yer verilecektir. 

Burada her bir ülkenin parlamentosunun meclis üye 

sayısı, uygulanan seçim sistemi ve kanuni bir barajın 

var olup olmadığına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Beş 

kıtadan toplamda ele alınan ülke parlamentosu 

sayısı 94’tür. Çift meclisli parlamentolarda yalnızca 

Temsilciler Meclisiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

94 ülke içerisinde Çoğunluk Sistemi uygulayanların 

sayısı 18, Karma Sistem uygulayanların sayısı 18,  

Nispi Temsil Sistemi uygulayanların sayısı ise 57’dir. 

Bir ülke ise “diğer” kategorisinde yer almaktadır.

22 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.104.
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Afganistan
Afganistan Parlamentosu çift meclisli yapıdadır. 

Temsilciler Meclisi (Wolesi Jirga) 250 üyeden 

oluşmaktadır.23 Üyelerine ilişkin seçimlerde 

“diğer” seçim sistemi ailesi içerisinde yer alan 

Devredilemez Tek Oy Sistemi kullanılmaktadır. 

Buna göre her seçmen kendi geniş bölgeli seçim 

çevresindeki adaylardan birine oy vermekte ve 

en çok oy alan adaylar milletvekili seçilmektedir 

(Seçim Kanunu m.50).24 Seçimlerde resmi seçim 

barajı uygulanmamaktadır.

Almanya
Almanya Parlamentosu iki meclisten oluşmaktadır. 

Birinci meclis olan Federal Meclis (Deutscher 

Bundestag) seçimlerinde Karma Üyeli Orantılı Sistem 

kullanılmaktadır. Buna göre seçmenlere tek bir oy 

23 IPU Parline, “Afghanistan House of People: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,   
https://data.ipu.org/content/afghanistan?chamber_id=13574
24 “Afghanistan, Election Law” (Afganistan Seçim Kanunu), IDEA, Eylül 
2016, Erişim:07.07.2020,  
https://www.idea.int/node/301664 

pusulası ile iki oy kullanma hakkı tanınmaktadır. 
Birinci oy ile çoğunluk sistemi doğrultusunda seçim 
çevresindeki bir adaya doğrudan oy verilirken 
ikinci oy ile nispi sistem çerçevesinde bir partinin 
eyalet listesine25 oy verilmektedir. Federal Seçim 
Kanununda, Federal Meclisin üye sayısı, Kanundaki 
seçim sisteminden kaynaklı hükümler dolayısıyla 
sapmalar saklı kalmak üzere 598 olarak tespit 
edilmiş olup bunun yarısı (299) birinci oylar, diğer 
yarısı (299) ise ikinci oylar ile belirlenmektedir.26 
Partiler, adaylarının kazanma şansını artırmak 
için aynı kişiyi hem doğrudan hem de parti listesi 
üzerinden aday gösterebilmektedir. 

İstikrarlı hükümetlerin kurulabilmesine imkân 
sağlamak amacıyla ülke çapında verilen ikinci 
oyların %5’ini alan parti Federal Mecliste sandalye 
kazanır. Bu baraj kuralının istisnası ise bir partinin 
3 seçim çevresinde (3 dar bölgede) en fazla oyu 
alarak doğrudan üyeliği kazanması durumudur 
(Grundmandatsklausel). Bu şekilde 3 seçim çevresini 
doğrudan kazanan parti ikinci oyların sayımına 

25 Almanya seçim sisteminde federal düzeyde “parti ortak aday 
listesi” söz konusu değildir. Partiler, seçime tek bir eyalette girmek 
isteyebilecekleri gibi, birden fazla eyalette ya da tüm eyaletlerde 
girmeyi tercih edebilir. Der Bundeswahlleiter, “Landesliste”, 
Erişim:29.07.2019, 
https://www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/l/landesliste.
html#id-0 
26 Bundestag, “Bundeswahlgesetz”,  Erişim:29.07.2019, 
https://www.bundestag.de/resource/blob/189210/21ad25fd4ff79aaa1 
f8ada9239f7d302/bwahlg_pdf-data.pdf 

94 ülke içerisinde Çoğunluk 
Sistemi uygulayanların 
sayısı 18, Karma Sistem 
uygulayanların sayısı 18,  Nispi 
Temsil Sistemi uygulayanların 
sayısı ise 57’dir. Bir ülke ise 
“diğer” kategorisinde yer 
almaktadır.

Kaynak: Pixabay/marconst, Erişim:07.07.2020,  
https://pixabay.com/photos/bundestag-berlin-germany-

building-769710/
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da katılır.27 Ülke barajının diğer bir istisnasını ise 
ulusal azınlıkların kurduğu partiler oluşturur. Seçim 
hukukunda özel bir korumaya tabi tutulan ve resmi 
olarak tanınan ulusal azınlıkların en az bir temsilci 
çıkaracak kadar ikinci oy elde etmeleri yeterli olup 
bu gruplar %5 ülke barajına takılmamaktadır.28 Son 
olarak, bir parti ülke genelinde verilen ikinci oyların 
%5’ini almamış olsa bile birinci oylar ile doğrudan 
Parlamentoya gönderdiği milletvekilliklerini (1 ya 
da 2 milletvekili) korur; diğer bir ifadeyle birinci 
oylarda seçim barajı ya da ikinci oyların birinci 
oylara etkisi söz konusu değildir.29

Amerika Birleşik Devletleri
ABD Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 
Meclisi (House of Representatives) 450 üyeden 
oluşmaktadır. Temsilciler 2 yıllığına göreve 
gelmektedir. Genel seçimlerde Tek İsimli (Dar 
Bölge) Tek Turlu Sistem kullanılmaktadır. Ülke 
çapında ya da seçim çevresi düzeyinde herhangi bir 
resmi seçim barajı bulunmamaktadır.

Angola
220 milletvekilinden oluşan Angola Ulusal Meclisi 
(Assembleia Nacional) seçimleri Listeli Nispi Temsil 
Sistemine göre yapılmaktadır. 130 milletvekili tüm 
ülke tek bir seçim çevresi olacak şekilde, diğer 
90 milletvekili ise her ilden 5 milletvekili olacak 
şekilde seçilmektedir (Any. m.143,144).30 Ülke 
çapında ya da seçim çevresi düzeyinde herhangi bir 

resmi seçim barajı bulunmamaktadır.31

27 Meyer, D., Dreyer, S., Holetzek, L. vd., Bundestagswahlen, Bundeszentrale 
für Politische Bildung, Bonn, Mayıs 2017, s.33, Erişim:29.07.2019,  
http://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/248340/bundestagswahlen
28 Marschall, S., Der Deutsche Bundestag: Wie parlamentarische 
Demokratie funktioniert, Deutscher Bundestag Referat 
Öffentlichkeitsarbeit, Berlin, 2018, s.22, Erişim:29.07.2019, 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/20265000.pdf
29 Der Bundeswahlleiter,“ Sperrklausel”, Erişim:29.07.2019,   
https://www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/s/sperrklausel.html#id-0 
30 “Constitution of Angola”, Constitute Project, Erişim:07.07.2020, 
 https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010?lang=en
31 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.

Arjantin
Arjantin Parlamentosu iki meclislidir. Temsilciler 

Meclisi (Cámara de Diputados) 257 üyeden 

oluşmaktadır. Genel seçimlerde Listeli Nispi Temsil 

Sistemi kullanılmaktadır.32 Seçim çevrelerinde 

milletvekillikleri hesaplanırken o seçim çevresinde 

kayıtlı seçmenlerin d’Hondt yöntemine göre 

dağıtılmaktadır (Seçim Kanunu m.160,161).33 

Seçimlerde ülke çapında uygulanan bir resmi baraj 

bulunmamaktadır. 

Arnavutluk
140 üyeli ve tek meclisli Arnavutluk Parlamentosu 

(Kuvendi) seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

kullanılmaktadır. Seçim barajı seçim çevrelerinde 

bulunmaktadır. Buna göre bir seçim çevresinde 

sandalye kazanabilmek için partiler o seçim 

çevresinde oy kullananların en az %3’ünün, 

ittifaklar ise en az %5’inin oyunu almak zorundadır.34 

Seçimlerde ülke çapında uygulanan bir baraj 

bulunmamaktadır. 

Avustralya
Çift meclisli parlamentoya sahip Avustralya’da 

151 milletvekilinden oluşan Temsilciler Meclisi 

(House of Representatives) seçimlerinde Çoğunluk 

Sistemleri içerisinde yer alan Alternatifli Oy Sistemi 

kullanılmaktadır. Tercihli Tek Turlu Sistem olarak da 

bilinen Alternatifli Oy Sisteminde, Tek İsimli Tek Turlu 

32 IPU Parline, “Argentina Chamber of Deputies: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/argentina?chamber_id=13322
33 “Codigo Electoral Nacional” (Arjantin Seçim Kanunu), (Ace Project: 
Legal Framework  
http://aceproject.org/regions-en/countries-and-territories/AR 
üzerinden) Aralık 2009, Erişim:07.07.2020, Orijinali İspanyolca olan 
sayfanın Google Translate yoluyla İngilizce çevirisi esas alınmıştır),  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/ 
19442/texact.htm 
34 OSCE, Republic of Albania Parliamentary Elections 25 June 2017: OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, s.5, Erişim:07.07.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/346661.pdf
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Sistemde olduğu gibi dar bölgeli (tek isimli/üyeli) 
seçim çevreleri mevcuttur. Buna karşın Alternatifli 
Oy Sisteminde seçmenlere oy pusulalarını 
işaretlerken Tek İsimli Tek Turlu Sistemden daha 
fazla tercih imkânı sunulmaktadır. Bu sistemde 
seçmenler tek bir adaya oy vermek yerine örneğin 
birinci tercihlerine “1”, ikinci tercihlerine “2”, üçüncü 
tercihlerine “3” vb. olacak şekilde tercihlerde 
bulunurlar. Birinci tercih oylarının %50’sinden 
fazlasını alan aday seçilir. Ancak hiçbir adayın 
%50’den fazla oy almaması durumunda en az oyu 
alan aday devre dışı kalır ve bu adayın seçmenlerinin 
ikinci tercihleri diğer adaylar arasında dağıtılır. 
Söz konusu dağıtım neticesinde bir aday toplam 
oyların yarısından fazlasını almışsa seçilmiş sayılır. 
Alamaması halinde ise her bir aşamada en az oyu 
alan aday devre dışı kalır ve o adayın oyları kalan 
adaylar arasında seçmen tercihlerine göre dağıtılır 
ve bu süreç, sonuçta bir adayın oyların yarısından 
fazlasını alması ve seçilmesi ile neticelenir.35

Avustralya seçimlerinde uygulanan herhangi bir 
resmi baraj bulunmamaktadır. 

Avusturya
Avusturya Parlamentosu çift meclislidir. 183 üyeden 
oluşan Federal Meclis (Nationalrat) seçimlerinde 
Listeli Nispi Temsil Sistemi kullanılmaktadır. 

Avusturya seçim sisteminde yerel seçim çevresi, 
eyalet seçim çevresi ve ulusal düzey olmak üzere 
üç farklı düzeyde ayrı yöntemlerle sandalyeler 
belirlenmektedir. Yerel seçim çevresinde bir liste o 
seçim çevresindeki geçerli oyların o seçim çevresine 
ayrılan milletvekili sayısına bölünmesiyle ortaya 
çıkan sayının kaç katından fazla oy almışsa o kadar 
milletvekili çıkarmaktadır. Eyaletler düzeyinde 
sandalyeler dağıtılırken Hare metodu kullanılmakta 
ancak yalnızca ülke çapındaki oyların en az %4’ünü 

35 Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., IDEA Electoral System Design, s.47-49.

alan veya herhangi bir yerel seçim çevresinde en 

az bir milletvekili çıkarmaya hak kazanan parti 

listeleri hesaplamaya dâhil edilmektedir. Federal 

(ulusal) düzeyde ise kalan üyelikler barajsız 

şekilde d’Hondt sistemine göre dağıtılmaktadır. 

Sandalye dağılımı yapılırken alt düzeyde kazanılan 

sandalyeler üst düzeye düşen sandalye sayısından 

çıkarılarak hesaplama yapılmaktadır.

Avusturya seçimlerinde ayrıca tercihli oy imkânı 

bulunmaktadır. Seçmenlere yine üç farklı düzeyde 

tercihli oy imkânı verilmiştir. Buna göre her seçmen 

oy kullandıkları parti listesinin yanında yerel seçim 

çevresi düzeyinde, eyalet seçim çevresi düzeyinde 

ve ulusal düzeyde birer adayı tercih edebilmektedir. 

Seçimlerde herhangi bir adayın tercihli oylardan elde 

ettiği oyların parti listesindeki sırasını değiştirebilmesi 

için adayın ulusal düzeyde en az %7 veya eyalet 

düzeyinde en az %10 veya yerel seçim çevresi 

düzeyinde en az %14 oy almış olması gerekmektedir.36

Azerbaycan
125 üyeden oluşan tek meclisli Azerbaycan Milli 

Meclisi seçimlerinde Tek İsimli Tek Turlu Sistem 

kullanılmaktadır. Seçimlerde uygulanan herhangi 

bir resmi baraj bulunmamaktadır.

Bangladeş
350 üyeden oluşan tek meclisli Bangladeş 

Parlamentosunun (Jatiya Sangsad) doğrudan seçimle 

göreve gelen 300 üyesi için yapılan seçimlerde Tek 

İsimli Tek Turlu Sistem kullanılmaktadır. Diğer 50 

üyelik yalnızca kadın adaylara ayrılmış olup bu 

üyelikler partilerin ülke çapında aldıkları oy oranına 

göre dağıtılmaktadır. Söz konusu 50 milletvekili, 

seçimlerden sonra bir parlamento kararıyla 

36 OSCE, Republic of Austria Early Parliamentary Elections 29 September 
2019: ODIHR Needs Assessment Mission Report, s.4, Erişim:07.07.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/1/a/429095.pdf
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milletvekili olmaktadır. Seçimlerde uygulanan 

herhangi bir yasal baraj bulunmamaktadır.37

Belçika
Çift Meclisli Belçika Parlamentosunun doğrudan 

seçimle belirlenen 150 üyeli Temsilciler Meclisi 

(Chambre des Représentants) seçimlerinde Listeli 

Nispi Temsil Sistemi uygulanmaktadır. Ülke 11 seçim 

çevresine bölünmüştür. Bir parti listesinin bir seçim 

çevresinde d’Hondt yöntemine göre belirlenecek 

sandalye dağılımına katılabilmesi için o seçim 

çevresinde en az %5 oy almış olması gerekmektedir.38

Birleşik Krallık (İngiltere)
Birleşik Krallık Parlamentosu çift meclislidir. 650 

üyeli Avam Kamarası (House of Commons) için 

yapılan seçimlerde Tek İsimli Tek Turlu Sistem 

kullanılmaktadır. Seçimlerde uygulanan herhangi 

bir yasal baraj bulunmamaktadır.

Bolivya
Bolivya Parlamentosunun alt kanadı olan 

Temsilciler Meclisi (Cámara de Diputados) 130 

üyeden oluşmaktadır.39 Temsilciler Meclisine 

ilişkin seçimlerde Karma Üyeli Orantılı Sistem 

kullanılmaktadır. Buna göre 63 üye Tek İsimli Tek 

Turlu Sistemle, azınlıklar için özel olarak ayrılmış 

7 üye yine Tek İsimli Tek Turlu Sistemle, diğer 

60 üye ise Listeli Nispi Temsil sistemine göre 

belirlenmektedir.40 Listeli Nispi Temsil Sistemine 

göre belirlenen sandalyeler için bir partinin ülke 

37 IPU Parline, “Bangladesh Parliament: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/bangladesh?chamber_id=13332
38 OSCE, Kingdom of Belgium Federal Elections 26 May 2019: ODIHR 
Needs Assessment Mission Report, Erişim:20.06.2020, s.4,  
https://www.osce.org/files/f/documents/7/f/416432.pdf
39 IPU Parline, “Bolivia Chamber of Deputies: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/bolivia-plurinational-state?chamber_id=13344
40 IDEA, “Bolivia”, Erişim:07.07.2020,  
https://www.idea.int/data-tools/country-view/129/44

çapında en az %3 oy almış olması gerekmektedir 
(Seçim Kanunu, m.59).41

Bosna Hersek
Çift Meclisli yapıya sahip Bosna Hersek 
Parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler 
Meclisi (Predstavnicki Dom) doğrudan seçilen 42 
üyeden oluşmaktadır.42 Seçimlerde Listeli Nispi 
Temsil Sistemi uygulanmaktadır. Bir partinin bir 
seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için o 
seçim çevresinde geçerli oyların en az %3’ünü almış 
olması gerekmektedir.43 

Botsvana
65 üyeden oluşan tek meclisli Botsvana 
Parlamentosunun  (National Assembly) 57 üyesi 
doğrudan seçimle göreve gelmektedir. Bu 
üyelerin seçimlerinde Tek İsimli Tek Turlu Sistem 
kullanılmaktadır. Seçimlerde uygulanan herhangi 

bir yasal baraj bulunmamaktadır.44

Brezilya
Brezilya Parlamentosu iki meclisli yapıdadır. 
Temsilciler Meclisi (Cámara dos Deputados) 513 
üyeden oluşmaktadır.45 Listeli Nispi Temsil 
Sisteminin uygulandığı seçimlerde herhangi bir 
yasal baraj bulunmamaktadır.46

41 “Bolivia: Ley 026-2010 del Régimen Electoral (2019) - Vigente” 
(Seçim Kanunu), Ace Project, Erişim:07.07.2020,   
http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/BO/bolivia-ley-026-
2010-regimen-electoral-vigente/view
42 IPU Parline, “Bosnia and Herzegovina House of Representatives: 
About Parliament”, Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/bosnia-and-herzegovina?chamber_id=13346
43 OSCE, Republic of Bosnia and Herzegovina General Elections 7 October 
2018: ODIHR Election Observation Mission Final Report, 25 Ocak 2019, 
Erişim:07.07.2020,  
https://www.osce.org/files/BIH%202018%20General%20-%20
final%20report%20with%20MM_upd.pdf
44 IPU Parline, “Botswana National Assembly: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/botswana?chamber_id=13348
45 IPU Parline, “Brazil: Chamber of Deputies: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,   
https://data.ipu.org/content/brazil?chamber_id=13349
46 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.
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Bulgaristan
240 üyeli ve tek meclisli Bulgaristan Parlamentosu 

(Narodno Sabranie) seçimlerinde Listeli Nispi 

Temsil Sistemi kullanılmaktadır. Partilerin sandalye 

kazanabilmesi için ülke çapında geçerli oyların 

en az %4’ünü alması gerekmektedir. Parlamento 

seçimlerinde seçmenlere partilere verdikleri oyun 

yanında bir adayı tercih etme imkânı verilmiştir. 

Bir adayın parti listesi içerisinde tercihli oylarla 

seçilebilmesi için parti listesine verilen oyların en 

az %7’sini alması gerekmektedir.47

Burkina Faso
Tek meclisli Burkina Faso Ulusal Meclisi (Assemblée 

Nationale) 127 üyeden oluşmaktadır. Parlamento 

seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

kullanılmaktadır.48 Yasal baraj bulunmamaktadır.49 

Burundi
Çift meclisli Burundi Parlamentosunun alt kanadı 

olan Ulusal Meclis (Inama Nshingamateka) 123 

üyeden oluşmaktadır. Söz konusu 123 üyenin 

100 üyesi doğrudan seçimlerle belirlenmektedir. 

Seçimlerde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

kullanılmaktadır.50 

Partilerin sandalye kazanabilmesi için ülke 

çapında geçerli oyların en az %2’sini alması  

gerekmektedir.51

47 OSCE, Republic of Bulgaria Early Parliamentary Elections 26 March 
2017: OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report, 30 
Haziran 2017, Erişim:07.07.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/a/5/327171.pdf
48 IPU Parline, “Burkina Faso National Assembly: Election Results”, 
Erişim:07.07.2020, 
https://data.ipu.org/node/27/elections?chamber_id=13352
49 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.
50 IPU Parline, “Burundi National Assembly: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020, 
 https://data.ipu.org/content/burundi?chamber_id=13353
51 IPU, “Burundi Inama Nshingamateka (National Assembly): Electoral 
System”, Erişim:07.07.2020, 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2049_B.htm

Çad
Tek meclisli Çad Parlamentosu (Assemblée nationale) 
188 üyeden oluşmaktadır. Parlamento seçimlerinde 
Paralel Sistem kullanılmaktadır.52 Yasal baraj 
bulunmamaktadır.53

Çekya
Çekya Parlamentosu iki meclisli yapıdadır. 200 
üyeden oluşan Temsilciler Meclisi (Poslanecka 
Snemovna) seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 
uygulanmaktadır. Bir siyasi partinin seçimlerde 
sandalye kazanabilmesi için ülke çapındaki geçerli 
oyların en az %5’ini alması gerekmektedir. Söz 
konusu baraj iki partili ittifaklar için %10, üç partili 
ittifaklar için %15, dört ve daha yüksek sayıdaki 
partili ittifaklar içinse %20’dir.

Seçimlerde seçmenlere parti listelerine verdikleri 
oyların yanında ayrıca dörde kadar aday tercih etme 
hakkı tanınmıştır. Bir adayın parti listesi içerisinde 
tercihli oylarla seçilebilmesi için parti listesine 

verilen oyların en az %5’ini alması gerekmektedir.54

Danimarka
Tek meclisli ve 179 üyeli Danimarka Parlamentosu 
(Folketinget) seçimlerinde Listeli Nispi Temsil 
Sistemi uygulanmaktadır. Ülke çapında ya da seçim 
çevresi düzeyinde doğrudan uygulanan bir baraj 
bulunmamaktadır ancak seçim sistemi gereği 
toplamda 40 telafi milletvekilliği bulunmakta ve 
bu sandalyelerin dağıtımının hesaplanmasında yer 
alabilmek için bir partinin şu üç koşuldan en az birini 
sağlaması gerekmektedir: En az bir milletvekili 
kazanmış olmak, iki ya da üç bölgede toplamda en 

52 IPU Parline, “Chad National Assembly: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020, 
https://data.ipu.org/node/27/elections?chamber_id=13540
53 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.
54 OSCE, Czech Republic Parliamentary Elections 20-21 October 2017 
Presidential Election January 2018: OSCE/ODIHR Needs Assessment 
Mission Report, 2 Ağustos 2017, Erişim:07.07.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/333691.pdf
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az bir milletvekili çıkaracak kadar oy almış olmak, 

ülke çapında en az %2 oy almış olmak.55 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti çift meclis 

sistemine sahip olup Temsilciler Meclisi (Assemblée 

nationale) 500 üyeden oluşur. Üyeler, 5 yıllık görev 

süresi için Paralel Sistem doğrultusunda karma 

yöntemle seçilirler.56 62 üyenin seçimi Tek İsimli 

Tek Turlu Çoğunluk (dar bölge) sistemine göre 

basit çoğunluk ile gerçekleştirilir. Çok üyeli seçim 

çevrelerinden seçilen 438 sandalye ise Listeli Nispi 

Temsil prensiplerine göre tespit edilir. Bu yöntemle 

seçilecek üyeler için ülke çapında seçim barajı 

%1’dir (Seçimler Hakkında Kanun, m.118).57

Dominik Cumhuriyeti
Dominik Cumhuriyeti Parlamentosu iki meclisli 

yapıdadır. 190 üyeden oluşan Temsilciler Meclisi 

(Cámara de Diputados) seçimlerinde Listeli Nispi 

Temsil Sistemi uygulanmaktadır. Bir siyasi partinin 

seçimlerde sandalye kazanabilmesi için ülke çapındaki 

geçerli oyların en az %1’ini alması gerekmektedir.58

El Salvador
Tek meclisli El Salvador Parlamentosu (Asamblea 

Legislativa) 84 üyeden oluşmaktadır. Parlamento 

55 OSCE, Denmark General Elections 5 June 2019: ODIHR Needs 
Assessment Mission Report, 10 Mayıs 2019, Erişim:07.07.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/419231_0.pdf
56 IPU, “Democratic Republic of the Congo - National Assembly”, 
Erişim:17.06.2020, 
https://data.ipu.org/node/47/elections?chamber_id=13569 
57 IFES, Elections in the Democratic Republic of the Congo 2018 General 
Elections, December 28, 2018, s.2-3, Erişim:17.06.2020, 
https://www.ifes.org/sites/default/files/2018_ifes_drc_general_
elections_faqs_final.pdf; 

“Loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant et complétant la 
Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections 
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et 
locales telle que modifiée à ce jour”, Leganet.cd, Erişim:17.06.2020, 
(Orijinali Fransızca olan sayfanın Google Translate yoluyla İngilizce 
çevirisi esas alınmıştır),  
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Divers/
Loi.17.013.24.12.2017.html
58 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.

seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanmaktadır.59 Yasal baraj bulunmamaktadır.60

Endonezya
575 üyeli ve tek meclisli Endonezya Parlamentosu 

(Dewan Perwakilan Rakyat) seçimlerinde Listeli 

Nispi Temsil Sistemi uygulanmaktadır.61 Bir siyasi 

partinin seçimlerde sandalye kazanabilmesi için 

ülke çapındaki geçerli oyların en az %4’ünü alması 

gerekmektedir (Seçim Kanunu, m.414).62

Ermenistan
Tek meclisli Ermenistan Parlamentosu (Azgayin 

Zhoghov) 128’i doğrudan seçilen 132 üyeden 

oluşmaktadır.63 Seçimlerde Listeli Nispi Temsil 

Sistemi uygulanmaktadır. Bir siyasi partinin 

seçimlerde sandalye kazanabilmesi için oyların en 

az %5’ini alması gerekmektedir. İttifaklar için bu 

oran %7’dir.64

Estonya
Tek meclisli Estonya Parlamentosu (Riigikogu) 

4 yıl için seçilen 101 üyeden oluşmaktadır. 

Parlamento seçimlerinde Listeli Nispi Temsil 

Sistemi uygulanmaktadır. 12 çok üyeli seçim çevresi 

59 IPU Parline, “El Salvador Legislative Assembly: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/el-salvador?chamber_id=13380
60 Sezer, A., Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.343.
61 IPU Parline, “Indonesia House of Representatives: About 
Parliament”, Erişim:07.07.2020,  
https://data.ipu.org/content/indonesia?chamber_id=13420
62 “Indonesia: Electoral Code, Law Nr. 7 (2017)” (Endonezya Seçim 
Kanunu), ACE Project, Erişim:07.07.2020,  
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/ID/indonesia-electoral-
code-law-nr.-7-2017/view
63 IPU Parline, “Armenia National Assembly: About Parliament”, 
Erişim:07.07.2020,   
https://data.ipu.org/content/armenia?chamber_id=13324
64 OSCE, Republic of Armenia Early Parliamentary Elections 9 December 
2018: ODIHR Election Observation Mission Final Report, 7 Mart 2019, 
Erişim:07.07.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/b/7/413555.pdf
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mevcuttur. Siyasi partiler için seçim barajı %5’tir.65 

(Seçim Kanunu, m.62/3)66 

Fas
Fas Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler Meclisi 

(Majliss-Annouwab) 5 yıl için seçilen 395 üyeden 

oluşmaktadır. Temsilciler Meclisi seçimlerinde 

Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanmaktadır. 

Üyelerin 300’ü 92 seçim çevresinden seçilmektedir. 

Bu seçim çevrelerinin üye sayısı 2-6 arasında 

değişmektedir. Üyelerin 90’ı ise ülke çapında (bütün 

ülke tek bir seçim çevresi) seçilmektedir.67

2016’da seçim kanununda yapılan değişiklikle 

seçim barajı %3’e düşürülmüştür.68 Değişiklik 

öncesinde 92 seçim bölgesinden seçilen 305 

üye için %6’lık bir baraj uygulanmaktaydı. 

Ülke çapında seçilen 90 üye içinse baraj yine  

%3’tü.69

Fiji
Tek meclisli Fiji Parlamentosu (Parliament of 

the Republic of Fiji) 4 yıl için seçilen 51 üyeden 

oluşmaktadır.70 Parlamento seçimlerinde Listeli 

Nispi Temsil Sistemi uygulanmakta, sandalyelerin 

65 OSCE, Estonia Parliamentary Elections, 3 March 2019: ODIHR Election 
Expert Team Final Report, Varşova, 27 June 2019, s. 3, Erişim:16.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/424229.pdf 
66 “Riikigoku Election Act”, Riigi Teataja, Erişim:16.06.2020,  
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/506052016002/consolide 
67 Council of Europe, “Observation of Parliamentary Election in 
Morocco (7 October 2016)”, Election Observation Report, Rapporteur: 
Mr Ian LIDDELL-GRAINGER, s.2-3, Erişim:16.06.2020,  
https://www.ecoi.net/en/file/local/1128435/1226_1481615902_
morocco-elections.pdf 
68 IFES, Elections in Morocco 2016 Parliamentary Elections Frequently 
Asked Questions, 4 Ekim 2016, s.1, Erişim:16.06.2020,  
https://www.ifes.org/sites/default/files/2016_ifes_morocco_general_
elections_faqs_final.pdf 
69 IPU, “MOROCCO Majliss-annouwab (House of Representatives)”, 
Erişim:16.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline/reports/2221_B.htm 
70 Parliament of the Republic of Fiji, “Elections”, Erişim:16.06.2020, 
http://www.parliament.gov.fj/elections/ 

dağıtılmasında d’Hondt metodu kullanılmaktadır.71 
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için seçim barajı 
%5’tir (Seçim Kanunu, m.104/3).72

Finlandiya
Tek meclisli Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) 

4 yıl için seçilen 200 üyeden oluşmaktadır. Listeli 

Nispi Temsil Sistemi uygulanmakta; sandalyelerin 

dağıtılmasında d’Hondt metodu kullanılmaktadır. 

12 seçim çevresi mevcuttur. Seçim çevrelerinin her 

biri kapsadığı alandaki nüfusa göre belli sayıda üye 

(en düşük 1 (Åland), en yüksek 36 (Uusimaa) olmak 

üzere) göndermektedir. Parlamento seçimlerinde 

resmi bir seçim barajı uygulanmamaktadır73 (Seçim 

Kanunu74).

Fransa
Fransa’da Parlamento çift meclislidir. Ulusal Meclis 

(Assemblee Nationale) 5 yıl için seçilen 577 üyeden 

oluşmaktadır. Ulusal Meclis seçimlerinde çoğunluk 

sistemlerinden olan İki Turlu Seçim Sistemi 

uygulanmaktadır. 

İki Turlu Sistemde bir adayın ilk turda seçilmiş olması 

için verilen oyların mutlak çoğunluğunu (%50’sinden 

fazlasını) alması ve aldığı oyun o seçim çevresinde 

kayıtlı olan seçmenlerin en az %25’ine tekabül 

etmesi gerekmektedir.75 Bir seçim çevresinde ilk 

71 Parliament of the Republic of Fiji, 2018 General Election Final Report of 
the Multinational Observer Group, 10 Ocak 2019, s.11, Erişim:16.06.2020,  
http://www.parliament.gov.fj/wp-content/uploads/2019/09/2018-
General-Election-Joint-Report-by-the-Electoral-Commission-
Supervisor-of-Elections.pdf 
72 “Electoral Act 2014”, Fijian Elections Office, Erişim:16.06.2020, 
https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2017/03/Electoral-Act-2014.pdf 
73 OSCE, Republic of Finland Parliamentary Elections 14 April 2019: 
ODIHR Needs Assessment Mission Report 23-25 January 2019,  s,3, 
Erişim:16.06.2020,  
https://www.osce.org/files/FIN%202019%20Parliamentary%20-%20
NAM%20report.pdf 
74 “Election Act”, Finlex, Erişim:16.06.2020,  
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980714.pdf 
75 Service-Publique, “Élections Législatives”, Erişim:23.06.2020, 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1943 
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turda bir aday seçilemezse, ikinci tur seçimleri 

yapılır. Adayların ikinci tura katılmaları için ilk turda 

seçim çevresinde kayıtlı seçmenlerin oyunun en az 

%12,5’ini (1/8) almış olmaları gerekmektedir. Eğer 

bu şartı sadece bir aday sağlıyorsa, o adaydan sonra 

en fazla oyu almış olan aday ikinci tura katılabilir. 

Eğer hiçbir aday bu şartı sağlayamıyorsa ilk turda 

en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalır.76 İkinci 

tura katılan adaylardan daha fazla oy alan seçilir. 

Bu aşamada mutlak çoğunluk değil basit çoğunluk  

aranmaktadır.77

Gana
Tek meclisli Gana Parlamentosu (Parliament) 4 yıl 

için seçilen 275 üyeden oluşmaktadır. Parlamento 

seçimlerinde Tek İsimli Tek Turlu sistem 

kullanılmaktadır.78 Dolayısıyla resmi bir seçim 

barajı bulunmamaktadır. 

76 Vie Publique, “Législatives 2017: Règles et déroulement du scrutin”, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/legislatives-2017/
legislatives-2017-regles-deroulement-du-scrutin.html 
77 Service-Publique, “Élections Législatives”.
78 IPU, “Ghana Parliament”, Erişim:29.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2123_A.htm 

Guatemala
Tek meclisli Guatemala Parlamentosu (Congreso 

de la República) 4 yıl için seçilen 160 üyeden 

oluşmaktadır. Parlamento seçimlerinde Listeli 

Nispi Temsil sistemi uygulanmaktadır. Üyelerin 

128’i çok isimli (seçilecek üye sayısı 3-11 arasında 

değişmektedir) 23 seçim bölgesinden,32’si 

ülke çapında (bütün ülke tek bir seçim çevresi) 

seçilmektedir (Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu79, 

m.205). Resmi bir seçim barajı yoktur.80

Guyana 
Tek meclisli Guyana Parlamentosu (Parliament of the 

Co-operative Republic of Guyana) 5 yıl için seçilen 

65 üyeden oluşmaktadır. Parlamento seçimlerinde 

Listeli Nispi Temsil Sistemi kullanılmaktadır. 25 üye 

10 seçim çevresinden (seçim çevrelerinden gelen 

üye sayıları 1-7 arasında değişmektedir) gelmektedir. 

40 üye ise ülke çapında seçilmektedir81 (Seçim 

Kanunu, m.11/A ve m.11/C).82 Resmi bir seçim 

barajı yoktur.83 

Güney Kore
Güney Kore tek meclis sistemine sahip olup 

Parlamento (Kuk Hoe) 300 üyeden oluşmaktadır. 4 

yıllık görev süresi için seçilen üyelerin 253’ü Tek 

İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemine göre saptanır. 

Kore, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirilen değişiklik 

ile Karma Sistem içerisinde Paralel Sistemden 

79 “Ley Electoral y de Partidos Políticos”, Guatemala Yüksek Seçim 
Kurulu, Erişim:16.06.2020,   
https://www.tse.org.gt/images/LEPP.pdf 
80 Political Database of the Americas, “Republic of Guetemala”, Erişim:16.06.2020,  
https://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Guate/guate.html 
81 IDEA, “Electoral System Family- Guyana”, Erişim:17.06.2020, https://
www.idea.int/node/307650 
82 “Representation of People Act”, Guyana Elections Commission, Erişim:16.06.2020,   
https://www.gecom.org.gy/assets/docs/laws/Cap_103_
Representation_of_the_People.pdf 
83 Political Database of the Americas, “Republic of Guyana”, Erişim:16.06.2020,  
https://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Guyana/guyana.html 

Kaynak: Pxhere, Erişim:23.06.2020,  
https://pxhere.com/tr/photo/851313 
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vazgeçip Karma Üyeli Orantılı Sisteme geçiş 

yapmıştır. Buna göre, küçük partilerin Parlamentoda 

daha fazla temsilini sağlamak ve temsilde 

adaletsizliği gidermek amacıyla 47 sandalyenin 

30’u denkleştiricidir.84 Diğer bir ifadeyle seçim 

barajı sadece 17 sandalye için uygulanır.85

Gürcistan
Gürcistan seçim sistemi açısından geçiş 

döneminde olan bir ülkedir. Çift meclisli bir 

parlamentoya sahip olan Gürcistan’da, 2017’de 

yapılan anayasa değişikliğiyle, Temsilciler Meclisi 

(Sakartvelos Parlamenti) seçimleri için karma seçim 

sistemlerinden olan Paralel Sistemden Listeli Nispi 

Temsil Sistemine geçiş yapılmıştır. Seçim barajı 

%5’tir (Anayasa86, m.37). Bununla birlikte, eski 

sistemin Kasım 2020 seçimlerinde uygulanacağı, 

Listeli Temsil Sistemine ise 2024 seçimleriyle 

birlikte geçiş yapılması öngörülmüştür. 87

2020 seçimlerinde son kez de olsa uygulanacağı için 

eski seçim sistemine de değinilecektir: Paralel Sistem 

çerçevesinde Parlamentonun 150 üyesinin 73’ü 

Tek İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi çerçevesinde, 

77’si ise ülke çapında parti listelerinden Listeli 

Nispi Temsil Sistemine göre seçilmektedir. Listeli 

Nispi Temsil Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen 

84 Republic of Korea National Election Commission, “Election Districts 
and Representation System”, Erişim:17.06.2020,  
https://www.nec.go.kr/engvote_2013/02_elections/01_04.jsp; 
Kalinowski, T., “South Korea’s Election: Beyond Coronavirus”, The 
Diplomat, April 10, 2020, Erişim:17.06.2020, 
https://thediplomat.com/2020/04/south-koreas-election-beyond-coronavirus/ 
; IDEA, “Electoral system for national legislature - Korea, Republic of”, 
Erişim:17.06.2020,  
https://www.idea.int/node/309055 
85 S. Kim Myong, “Ridiculous election system breeds disposable 
parties”, The Korea Herald, 25 Mart 2020, Erişim:24.06.2020,  
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200324000934 
86 “Constitution of Georgia”, Legislative Herald of Georgia, 
Erişim:24.06.2020,  
https://mats ne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35
87 Agenda, “Parliament Overrides Presidential Veto, Approves New 
Constitution”, Erişim:20.06.2020,  
https://agenda.ge/en/news/2017/2235 

seçimler için seçim barajı %5’tir.88 Bununla birlikte, 

yine 2020 seçimlerine özgü olarak bu seçim barajı 

%3 olarak uygulanacak ve partilerin seçim ittifakı 

yapmalarına izin verilecektir.89 

Hırvatistan
Tek meclisli Hırvatistan Parlamentosu (Hrvatski 

Sabor) 4 yıl için seçilen 151 üyeden oluşur. Üyeler, 

12 çok isimli seçim çevresinden seçilmektedir. 

Bunların 10’u ülke içindeki seçim çevreleridir ve her 

birinden 14 üye gelmektedir. Kalan iki seçim çevresi 

ise özel seçim çevreleri olarak adlandırılabilir. 

Biri yurt dışındaki Hırvatistan vatandaşlarının (3 

üye), diğeri ise ulusal azınlıkların (8 üye) temsilini 

sağlamaktadır. Seçim barajı %5’tir. Sandalyelerin 

dağıtımında d’Hont yöntemi kullanılmaktadır90, 

m.40-41).91

Hindistan
Hindistan Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 

Meclisi (Lok Sabha) 5 yıl için seçilen 545 üyeden 

oluşmaktadır. 543 üye Tek İsimli Tek Turlu 

Sistemle seçilmektedir. 2 üye ise atanmaktadır.92 

Hindistan’da Tek İsimli Tek Turlu çoğunluk 

yöntemi uygulandığı için resmi bir seçim barajı  

bulunmamaktadır. 

88 OSCE, Republic of Georgia Parliamentary Elections 8 and 30 October 
2016: OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 3 Şubat 
2017, s.5, Erişim:20.06.2020,   
https://www.osce.org/files/f/documents/e/e/297551.pdf 
89 Agenda, “New Constitution of Georgia comes into play as the 
Presidential Inauguration is over”, Erişim:20.06.2020,  
https://agenda.ge/en/news/2018/2674
90 “Croatia Parliamentary Election Act”, Legislationline, 
Erişim:17.06.2020,   
https://www.legislationline.org/download/id/7663/file/Croatia_
Parliamentary_Elections_Act_2003_am2015_en.pdf 
91 OSCE, Republic of Croatia Parliamentary Elections 8 November 2015: 
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Final Report, 19 Şubat 2016, 
s.3-4, Erişim:17.06.2020,   
https://www.osce.org/files/f/documents/4/b/223631.pdf 
92 IPU, “ India Lok Sabha (House of the People)”, Erişim:29.06.2020, 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2145_B.htm 



205

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ARMER BÜLTEN

Hollanda 
Hollanda Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 

Meclisi (Tweede Kamer der Staten-Generaal) 4 yıl 

için seçilen 150 üyeden oluşmaktadır. Temsilciler 

Meclisi seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

kullanılmaktadır. Tüm ülke tek bir seçim çevresidir. 

Seçmenlerin parti listeleri için kullandıkları toplam 

oy sayısı sandalye sayısına (150) bölünerek bir 

katsayı elde edilir. Seçim Kanununda bu katsayıya 

seçim kotası (electoral quota) denmektedir. Parti 

listeleri seçim kotasının altında oy alan partiler 

sandalye kazanamaz. Bu durumda seçim barajının 

kanunen 1/150 yani yaklaşık %0,67 olarak 

belirlendiği söylenebilir (Seçim Kanunu93, Bölüm 

P7/2).

Honduras
Tek meclisli Honduras Parlamentosu (Congreso 

Nacional) 4 yıl için seçilen 128 üyeden oluşmaktadır. 

Parlamento seçimlerinde Listeli Nispi Temsil 

kullanılmaktadır. Nüfusuna göre üye sayısı 1-23 

arasında değişen 18 seçim çevresi bulunmaktadır. 

Resmi bir seçim barajı bulunmamaktadır.94

İrlanda
İrlanda Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 

Meclisi (Dáil Éireann) 5 yıl için seçilen 160 üyeden 

oluşmaktadır. Meclis seçimleri için nispi temsil 

sistemlerinden olan Devredilebilir Tek Oy Sistemi 

kullanılmaktadır. 160 üye, üye sayısı nüfusuna 

göre 3-5 arasında değişen 39 seçim çevresinden 

seçilmektedir. Devredilebilir Tek Oy Sisteminde 

93 “Elections Act”, Government of Netherlands, s.44, Erişim:20.06.2020,  
https://www.government.nl/binaries/government/documents/
leaflets/2010/06/25/elections-act/pdf-voor-engelse-site-elections-
act-2010.pdf 
94 Political Database of the Americas, “Republic of Honduras”, 
Erişim:17.06.2020,  
https://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Honduras/honduras.html 

resmi bir seçim barajı yoktur.95 Devredilebilir Tek 

Oy Sisteminde seçmenlere, seçim çevresindeki 

tüm adayların isimlerini içeren bir oy pusulası 

verilir. Seçmenler sadece bir aday seçebilecekleri 

gibi, tercihlerine göre bütün adaylar için de oy 

kullanabilirler. Öncelikle, seçilmesini en çok 

istedikleri adaya (favori adaylarına) 1, daha 

sonra tercih ettikleri adaya 2 vs. vererek sıralama 

yaparlar. Seçmenlerin bir numaralı adayı 

seçilecek miktarda oy alırsa fazladan aldığı oylar 

seçmenlerin ikinci tercihleri çerçevesinde yeniden 

dağıtılır. Bu şekilde bütün oylar ikinci, üçüncü, 

dördüncü vd. tercihler çerçevesinde yeniden  

dağıtılır.96

İspanya
İspanya Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 

Meclisi (Congreso de Los Diputados) 4 yıl için seçilen 

350 üyeden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisi 

seçimlerinde Listeli Nispi Temsil kullanılmaktadır.

Temsilciler Meclisinin üyeleri 52 seçim çevresinden 

gelmektedir. Bunların 50’si çok isimli, 2’si (Ceuta 

ve Melilla) tek isimlidir. 50 seçim çevresinden 

en az iki üye seçilmesi kaydıyla nüfus esasına 

göre seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı 

belirlenmektedir. İspanya’da seçim barajı, seçim 

çevresi temelinde uygulanmaktadır. Buna göre 

partilerin aday listeleri, ilgili seçim çevresinde %3’ü 

geçtiği takdirde partiler sandalye dağılımına hak  

kazanmaktadır.97

95 OSCE, Ireland Early Parliamentary Elections 8 February 2020: ODIHR 
Needs Assessment Mission Report, 5 Şubat 2020, s.4, Erişim:20.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/a/b/445528.pdf 
96 Oireachtas, “Voting in Ireland”, Erişim:20.06.2020,  
https://www.oireachtas.ie/en/visit-and-learn/how-parliament-works/
voting-in-ireland/ 
97 OSCE, Spain Parliamentary Elections 20 December 2015: OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, 25 Şubat 2016, s.4-5, 
Erişim:21.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/0/2/224411.pdf 
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İsrail
Tek meclisli İsrail Parlamentosu (Knesset) 4 yıl 

için seçilen 120 üyeden oluşmaktadır. Parlamento 

seçimlerinde Listeli Nispi Temsil Sistemi 

kullanılmaktadır. Bütün ülke bir seçim çevresi olarak 

değerlendirilmektedir. Birkaç kez baraj oranını 

değiştiren İsrail’de güncel seçim barajı (2015’ten 

beri) %3,25’tir. Daha önce uygulanan seçim barajları 

ve uygulandığı yıllar aşağıdaki gibidir: 98

1949-1951: %0,83

1951-1992: %1

1992-2006: %1,5

2006-2015: %2

İsveç
İsveç Parlamentosu (Riksdagen) 4 yıl için seçilen 

349 üyeden oluşur. Parlamento seçimlerinde 

Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanmaktadır. 349 

üye 29 çok isimli seçim çevresinden gelmektedir. 

349 sandalyenin 310’u sabit sandalye (fixed seat), 

kalan 39’u ise denkleştirici sandalye (adjustment 

seat) olarak tanımlanmaktadır. Siyasi partilerin 

sandalye dağılımına hak kazanabilmeleri için ya 

ülke çapında %4 oy almış olmaları ya da ilgili seçim 

çevresinde %12 oy almış olmaları gerekmektedir. 

Yani seçim barajı ülke çapında %4, seçim çevresi 

çapında %12’dir. 39 denkleştirici sandalye, yalnızca 

ülke çapında %4’ü geçen siyasi partiler arasında 

paylaştırılır99 (Seçim Kanunu100, Bölüm 14, m.3).

98 Troen, J., The National Electoral Threshold: A Comparative Review 
across Countries and over Time, The Knesset - Research & Information 
Center, s.11-13, Erişim :21.06.2020,  
https://m.knesset.gov.il/EN/activity/mmm/The%20NationalElectoral 
Threshold.pdf 
99 Isberg, M., The Constitution of Sweden, s.33; Sveriges Riksdag, 2016, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the- 
constitution-of-sweden-160628.pdf 
100 “Election Act”, Government of Sweden, s.36-37, Erişim:21.06.2020,  
https://www.government.se/49150c/contentassets/4e2fdee5a8e342 
e88289496d34701aec/the-elections-act-2005837 

İtalya
İtalya Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler Meclisi 

(Camera dei Deputati) 4 yıl için seçilen 630 üyeden101 

oluşmaktadır. İtalya’da karma seçim sistemlerinden 

olan Paralel Sistem kullanılmaktadır. Temsilciler 

Meclisindeki sandalyelerin 232’si çoğunluk sistemiyle, 

386’sı nispi temsille, 12’si ise yurt dışı seçim 

çevrelerinden gelen oylarla belirlenir.102

Seçimlerde uygulanan çeşitli baraj uygulamaları 

bulunmaktadır:103 

• Seçimlere tek başına giren partiler için 

aşılması gereken ülke barajı %3’tür. 

• Seçimlere ittifak olarak giren siyasi partilerin 

aşmaları gereken ülke barajı %10’dur. Buna 

ilaveten ittifakların bünyelerinde en az bir parti 

listesinin %3’lük barajı geçmesi gerekmektedir. 

İttifak %10’u geçemez de ittifakın içerisindeki 

bir parti %3’lük barajı geçerse, yalnızca o parti 

Parlamentoda temsil hakkını kazanmış sayılır 

ve sandalye dağılımına dâhil edilir. İttifakta 

bulunan partilerden birisi ulusal düzeyde 

toplam geçerli oyların %1’inden daha azını 

almışsa, o partinin oyları ittifakın toplam 

oylarına dâhil edilmez. 

• Dilsel azınlıkların bulunduğu belirlenmiş 

bölgelerde Meclise girilmesi için bölgesel 

101 Bu çalışmanın yapıldığı tarihte (Temmuz 2020) geçerli olan bu 
durum 20 Eylül 2020’de yapılan Anayasa referandumu ile değişmiştir. 
Referandumda oylanan hususlardan birisi de Temsilciler Meclisi üye 
sayısının 630’dan 400’e indirilmesidir. %70 oranında evet oyu ile kabul 
edilen referandum ile öngörülen değişiklikler 2023 seçimlerinde 
uygulanacaktır. BBC, « Italians vote to slash size of parliament by a 
third”, Erişim:28.11.2020,  
https://www.bbc.com/news/world-europe-54244025 
102 Ministero dell’Interno, Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 Il 
Dossier, Dipartimento Per Gli Affari Interni e Territoriali, 2018, s. 12, 
Erişim:23.06.2020,  
https://dait.interno.gov.it/documenti/dcse_dossier_politiche_4_
marzo_2018.pdf 
103 Camera dei Deputati, Manuale Elettorale, s. 48, Erişim:23.06.2020, 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/
attachments/documenti/file_allegatos/000/0 00/044/MANUALE_
ELETTORALE_2018_26gennaio.def.pdf 
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baraj %20’dir. Ayrıca hem Senato hem 
Temsilciler Meclisi için geçerli olan bu 
%20’lik baraj, dilsel azınlıkların en az 
iki dar bölgeyi almış olması durumunda  
kalkmaktadır.

İzlanda
İzlanda Parlamentosu (Althingi) 4 yıl için seçilen 
63 üyeden oluşmaktadır. Parlamento seçimlerinde 
Listeli Nispi Temsil yöntemi kullanılmaktadır. 
63 üyenin 54’ü, altı seçim çevresinden siyasi 
parti listelerinden seçilir. Sandalyelerin dağıtımı 
d’Hondt metoduna göre yapılır. Bu şekilde 
dağıtılan üyelikler için bir seçim barajı yoktur. 
Bununla birlikte, geriye kalan 9 üyelik denkleştirici 
sandalye (adjustment seats) olarak adlandırılır 
ve bu sandalyelere hak kazanmak için siyasi 
partilerin ülke çapında %5’i geçmesi gerekir104  
(Seçim Kanunu105, m.106-108).

Jamaika
Jamaika Parlamentosu çift meclislidir. Temsilciler 
Meclisi (House of Representatives) 5 yıl için 
seçilen 63 üyeden oluşmaktadır. Temsilciler 
Meclisi seçimlerinde Tek İsimli Tek Turlu Sistem 
kullanılmaktadır.106 Bu yüzden resmi bir seçim 
barajı bulunmamaktadır. 

Japonya
Japonya’da Parlamento iki meclisten oluşmaktadır. 
Temsilciler Meclisi (Shugiin) 465 üyeden oluşmaktadır. 
Temsilciler Meclisi seçimleri için 1993’ten beri 
karma seçim sistemlerinden Paralel Sistem 

104 OSCE, Iceland Early Parliamentary Elections 28 October 2017: OSCE/
ODIHR Election Expert Team Final Report, s.3, Erişim:23.06.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/374101.pdf 
105 “Act No. 24 from 16 May 2000 Concerning Parliamentary Elections 
to the Althing”, Legislationline, Erişim:23.06.2020, https://www.
legislationline.org/download/id/3897/file/Iceland_Act_Parliamentary 

_Elections_to_Althing_2000_en.pdf 
106 IPU, “Jamaica House of Representatives”, Erişim:29.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2159_B.htm 

kullanılmaktadır.107 Temsilciler Meclisine mensup 

465 üyenin 289’u Tek İsimli Tek Turlu Sistemle (dar 

bölge); kalan 176’sı Listeli Nispi Temsil Sistemiyle 

seçilmektedir. Dar bölgede en çok oyu alan aday 

seçilmektedir. Bununla birlikte Tek İsimli Tek Turlu 

Sistem bölgesinde yarışan adaylar, seçilebilmek için 

geçerli oyların en az 1/6’sını (%16,6) almak zorundadır. 

Geriye kalan 176 sandalyenin tahsis edilmesinde 

Listeli Nispi Temsil Sistemi içinde d’Hondt yöntemi 

kullanılmaktadır. Listeli Nispi Temsille belirlenen 

üyelikler için kanuni bir baraj bulunmamaktadır. 108 

Kanada
Kanada Parlamentosu çift meclislidir. Avam 

Kamarası (House of Commons) 4 yıl için seçilen 

338 üyeden oluşmaktadır.109 Tek İsimli Tek Turlu 

Çoğunluk Sisteminden  dolayı resmi bir seçim barajı 

bulunmamaktadır. 

Kazakistan
Kazakistan çift meclisli bir parlamentoya sahiptir. 

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis (Mazhilis) 

107 üyeden müteşekkildir. 107 üyenin 98’i Listeli 

Nispi Temsil çerçevesinde belirlenir. Bütün ülke 

tek bir seçim çevresidir. Kalan 9 üye ise Devlet 

Başkanının belirlediği kişilerden oluşan bir danışma 

kurulu olan Kazakistan Halk Asamblesi (Assembly 

of the People of Kazakhstan) tarafından belirlenir. 

Seçim barajı %7’dir. Eğer yalnızca bir parti barajı 

geçebilirse en çok oy alan ikinci partiye en az iki 

sandalye verilmektedir.110

107 Nemoto, K., “Electoral Systems in Context: Japan”, The Oxford 
Handbook of Electoral Systems içinde, Herron, E.S., Pekkanen, R.J. ve 
M.S., Shugart (ed.), Oxford University Press, 2018, s.829.
108 IPU, “Japan Shugiin (House of Representatives)”, Erişim:17.07.2019,  
http://archive.ipu.org/parline/reports/2161_B.htm 
109 IPU, “Canada (House of Commons)”, Erişim:29.06.2020,   
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2055_B.htm 
110 OSCE, Republic of Kazakhstan Early Parliamentary Elections 20 March 
2016: OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 27 Haziran 
2016, s.5, Erişim:17.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/7/f/248781.pdf 
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Kenya
Kenya, çift meclis sistemine sahip olup Temsilciler 
Meclisi (National Assembly) 350 üyeden oluşmaktadır. 
5 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde 290 üye Tek 
İsimli Tek Turlu Seçim Sistemi ile (dar bölge) seçilir. 
47 kadın üye, her bir il düzeyindeki (county) seçim 
çevresinden bir üye tespit edilecek şekilde (dar bölge) 
seçilir. 12 üye, Temsilciler Meclisinde yer alan siyasi 
partilerin temsil güçlerine göre aday gösterecekleri 
genç, engelli ve işçi gibi özel temsil niteliğindeki 
kişiler arasından tespit edilir. 12 üye seçilirken Tek 
İsimli Tek Turlu Seçim Sistemi ile gerçekleştirilen 
seçimler neticesinde (290+47=337) siyasi partilerin 
aldıkları oyların nispi karşılığı dikkate alınır ve 
bu orana karşılık gelen üyelikler siyasi partilerin 
listesindeki adaylıklara dağıtılır (Any.m.97/1). 
Temsilciler Meclisi Başkanı ise Parlamento dışından 
resen (ex officio) seçilen üyedir. Temsilciler Meclisi 
Başkanı, Parlamentoya üye seçilme yeterliliği olan 
kişiler arasından İçtüzük doğrultusunda Temsilciler 
Meclisi tarafından seçilir (Any. m.106/1).111

111 “The Constitution of Kenya, 2010”, Ace Project, Erişim:17.06.2020,  
http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/KE/the-constitution-of-
kenya-2010/at_download/file; IFES, Elections in Kenya 2017 General 
Elections, July 20, 2017, s.13, Erişim:17.06.2020, 
https://www.ifes.org/sites/default/files/2017_ifes_kenya_general_
elections_faqs.pdf

Kırgızistan
Tek meclis sistemine sahip Kırgızistan’da Kırgız 

Cumhuriyeti Meclisi (Jogorku Kenesh), Nispi Temsil 

Sistemi doğrultusunda 5 yıllık görev süresi için 

seçilen 120 üyeden oluşmaktadır. Bir siyasi parti 

65’ten fazla üye ile Parlamentoda temsil edilemez 

(Any.m.70).112 Tüm ülkenin tek bir seçim çevresi 

olduğu Kırgızistan’da Listeli Nispi Temsil ile 

parlamento üyeliği kazanabilmek için ülke çapında 

%7 seçim barajı bulunmaktadır. 2017 yılında %7’den 

%9’a yükseltilen ulusal seçim barajı Haziran 2020’de 

tekrar %7’ye düşürülmüştür.113 Ulusal seçim barajının 

yanı sıra seçim çevresi düzeyinde de baraj mevcuttur. 

Bişkek ve Oş özel statülü iller ile diğer illerden 

oluşan seçim çevrelerinin her birinde %0,7’den az 

oy alan siyasi partiler üye çıkaramamaktadır. (Kırgız 

Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinin Seçimleri 

Hakkında Kanun, m.64).114

Kolombiya
Kolombiya çift meclis sistemine sahip olup 

Temsilciler Meclisi (Cámara de Representantes) 

üyeleri, dört yıllık görev süresi için Listeli Nispi Temsil 

Sistemi doğrultusunda idari bölge ve özel seçim 

çevrelerinden seçilirler. Özel seçim çevreleri ile 

etnik grup ve yurt dışında yaşayan Kolombiyalıların 

112 “Constitution of The Kyrgyz Republic”, Legal Office FAOLEX, 
Erişim:17.06.2020,  
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/kyr127812E.pdf 
113 AKIpress, “President Jeenbekov signs amendments reducing 
election threshold for political parties in parliamentary elections to 
7%”, June 30, 2020, Erişim:14.07.2020,    
https://akipress.com/news:644563:President_Jeenbekov_signs_
amendments_reducing_election_threshold_for_political_parties_in_
parliamentary_elections_to_7_/
114 “The Constitutional Law on Presidential and Jogorku Kenesh 
Elections in the Kyrgyz Republic”, Legislationline, Erişim:17.06.2020,  
https://www.legislationline.org/download/id/7361/file/Kyrgyzstan_ 
Law_Presidential_JK_Elections_2011_am2017_en.pdf; Oshurahunova 
D., “ Kyrgyzstan: Why Should the High 9%Threshold for Parties Be 
Lowered?”, Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR), 
16.10.2019, Erişim:17.06.2020,  
https://cabar.asia/en/kyrgyzstan-why-should-the-high-9-threshold- 
for-parties-be-lowered/ 

Kaynak: Pixabay, Erişim:18.07.2020,  
https://pixabay.com/vectors/elections-democracy-urn-1496436/ 
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temsili sağlanmaktadır (Any. m.176).115 166 üyeli 
Temsilciler Meclisi için sandalyelerin 161’i 33 seçim 
çevresinden, 4 sandalye ise 3 özel seçim çevresinden 
(Afrika kökenli iki üye ile birer yerli/etnik ve yurt 
dışı vatandaşları temsilen üye) tespit edilir. Ayrıca 
başkanlık seçimlerinde ikinci gelen başkan ve 
başkan yardımcısı sırasıyla Senato ve Temsilciler 
Meclisine doğrudan üye olarak atanır. Listeli Nispi 
Temsil Sistemi usulü doğrultusunda gerçekleştirilen 
seçimlerde seçim barajı bulunmamaktadır.116 

Kongo Cumhuriyeti
Kongo Cumhuriyeti çift meclis sistemine sahip 
olup Temsilciler Meclisi (Assemblée nationale)  151 
üyeden oluşur.117 Üyeler, 5 yıllık görev süresi için 
İki Turlu Çoğunluk Sistemi doğrultusunda seçilir. 
İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday seçilmiş 
olur. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci 
turda basit çoğunluk geçerlidir.118 Seçim barajı 
bulunmamaktadır.

Kosova
Tek meclis sistemine sahip 120 üyeli Kosova 
Parlamentosu [Kuvendi (Arnavutça); Skupština 
(Sırpça)] için 4 yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde 
tüm ülke tek bir seçim çevresidir. 100 sandalye, siyasi 
partilerin aldıkları oy oranına, diğer bir ifadeyle 
Listeli Nispi Temsil usullerine göre dağıtılır. 20 üye 
ise Anayasa ve Kosova Genel Seçimleri Hakkında 

115 “Colombia’s Constitution of 1991 with Amendments through 2015”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015.
pdf?lang=en; Consejo Nacional Electoral Colombia, Election Experts 
Mission (EEM) to COLOMBIA Legislative Elections 11 March 2018 Final 
Report, February/March 2018, s.5, Erişim:17.06.2020, 
https://www.cne.gov.co/component/phocadownload/category/70- 
informes-internacionales?download=984:informes-union-europea- 
elecciones-presidenciales-2019 
116 IPU, “Colombia - House of Representatives”, Erişim:17.06.2020, 
https://data.ipu.org/node/37/elections?chamber_id=13366
117 IPU, “Congo - National Assembly”, Erişim:17.06.2020, 
https://data.ipu.org/node/39/elections?chamber_id=13369
118 IPU, “CONGO Assemblée nationale (National Assembly): Electoral 
System”, Erişim:17.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2071_B.htm 

Kanun’da belirtilen şekilde ülkede çoğunluk 

olmayan topluluklara, diğer bir ifadeyle ulusal 

azınlıklara verilir. 100 sandalyenin nispi sisteme 

göre dağıtımında %5 seçim barajı uygulanmaktadır. 

Ancak azınlık partileri barajdan muaftır.119

Kosta Rika
4 yıllık görev süresi için seçilen ve tek meclis 

sistemine sahip 57 üyeli Kosta Rika Parlamentosu 

(Asamblea Legislativa) seçimlerinde resmi baraj 

bulunmamaktadır. Seçimler Listeli Nispi Temsil 

usulleri doğrultusunda  gerçekleştirilir.120

Letonya
100 üyeli ve tek meclisli Letonya Parlamentosuna 

(Saeima) 4 yıllık görev süresi için üyeler Listeli 

Nispi Temsil prensipleri doğrultusunda seçilirler 

(Any. m.5,6). Listeli Nispi Temsilin geçerli olduğu 

ülkede siyasi partilerin Parlamentoda sandalye 

kazanabilmek için %5 ulusal seçim barajını geçmesi 

gerekmektedir (Saeima Seçim Kanunu, m.38).121

Liberya
Çift meclis sistemine sahip Liberya’da Temsilciler 

Meclisi (House of Representatives) üyeleri 6 yıllık 

119 “The Law on General Elections in the Republic of Kosovo”, ACE 
Electoral Knowledge Network, Erişim:17.06.2020,  
http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/KS/on-general-
elections-in-the-republic-of-kosovo/at_download/file; Sezer A., 
Demokrasi Teorisi ve Pratiğinde Seçim Barajları, s.86.
120 “Costa Rica’s Constitution of 1949 with Amendments through 2011”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Costa_Rica_2011.
pdf; “Electoral Code, 2009 (Law No. 8765)”, IDEA, Erişim:17.06.2020, 
(Orijinali İspanyolca olan sayfanın Google Translate yoluyla İngilizce 
çevirisi esas alınmıştır),  
https://www.idea.int/node/287164; Political Database of the 
Americas (PDBA), “Republica de Costa Rica”, Erişim:17.06.2020, 
https://pdba.georgetown.edu/ElecSys/CR/cr.html 
121 OSCE, Republic Of Latvia Parliamentary Elections 6 October 2018 
ODIHR Election Assessment Mission Final Report, Varşova, 17 January 
2019, Erişim:17.06.2020, s.5, 
https://www.osce.org/files/Latvia%202018%20parliamentary_final% 
20report_17.01.2019.pdf;  

“The Constitution of the Republic of Latvia”, Chancellery of the 
President of Latvia, Erişim:17.06.2020,  
https://www.president.lv/en/republic-of-latvia/the-constitution-of- 
the-republic-of-latvia#gsc.tab=0
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görev süresi için çoğunluk sistemine göre seçilirler. 
73 üyeli Temsilciler Meclisine Tek İsimli Tek Turlu 
seçimler sonrasında en fazla oyu alan aday seçilmiş 
olur (Any. m.83, Seçim Kanunu, m.4.15).122 Herhangi 
bir seçim barajı bulunmamaktadır.

Litvanya
Tek meclisli Litvanya Parlamentosu (Seimas) 141 
üyeden oluşur. Üyeler 4 yıllığına Paralel Sistem 
doğrultusunda karma yöntemle seçilirler. 71 üye 
Tek İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi doğrultusunda 
seçilir. Diğer 70 üye ise tüm ülkenin tek bir seçim 
çevresi olarak kabul edildiği Listeli Nispi Temsil 
Sistemi ile seçilir. Dar bölgeden salt çoğunluk ile 
seçilebilmek için seçim çevresinde %40 katılım 
zorunluluğu bulunmaktadır. Daha düşük katılım 
durumunda kazanan aday seçmen kütüğüne kayıtlı 
seçmenlerin en az beşte birinin (%20) oyunu 
almış olmak zorundadır. Hiçbir aday bu şartları ilk 
turda sağlayamazsa en yüksek oy alan iki aday 
iki hafta sonra ikinci tur seçimlerine katılır. İkinci 
turda katılım oranı şartı aranmaz. Nispi temsil 
doğrultusunda seçilen 70 üye için ulusal düzeyde 
siyasi partiler için %5, ittifaklar için %7 seçim barajı 
bulunmaktadır. Ayrıca nispi temsil doğrultusunda 
gerçekleştirilecek seçimlerin geçerli olması için 
%25 katılım zorunluluğu kriteri bulunmaktadır.123

Lübnan
Tek meclis sistemine sahip Lübnan Temsilciler Meclisi 
(Majlis Al-Nuwwab) 128 üyeden meydana gelmektedir 
(Seçim Kanunu m.1). Üyeler, 4 yıllığına Listeli Nispi 

122 “Liberia’s Constitution of 1986”, Constitute Project, 
Erişim:17.06.2020, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Liberia_1986.pdf?lang=en; 

“The New Elections Law” , National Elections Commission (NEC), 
Erişim:17.06.2020, 
http://www.necliberia.org/doc_download/Final%20Amended%20 
Elections%20Law.pdf?a4705305cd27e04fb1f66830e7e0ef9d=Mw%3D%3D
123 OSCE, Republic Of Lithuania Parliamentary Elections October 2020 
ODIHR Needs Assessment Mission Reports, Varşova, 31 March 2020, 
Erişim:17.06.2020, s.5,  
https://www.osce.org/files/f/documents/2/f/449398.pdf; 

“Republic of Lithuania Law on Elections to the Seimas”, E-Seimas, 
Erişim:17.06.2020,  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10831a4018db11e5 
bfc0854048a4e288?jfwid=-t0ik4ni0p 

Temsil Sistemi doğrultusunda seçilirler. Herhangi bir 
seçim barajı bulunmamaktadır.124 Bununla birlikte, 
seçim çevresine göre değişen “fiili/doğal baraj” 

“Güney Lübnan 1” adlı seçim çevresinde %20 iken, 
“Beyrut 1” adlı seçim çevresinde %12,5’dir.125

Macaristan
Tek meclis sistemine sahip Macaristan’da Temsilciler 
Meclisi (Orszaggyules) 199 üyeden oluşmaktadır. Karma 
üyeli orantılı seçim sistemine sahip Macaristan’da 4 
yıllık görev süresi için sandalyelerin 106’sı Tek İsimli 
Tek Turlu Çoğunluk Sistemi (dar bölge) ile belirlenir. 
106 seçim çevresi için gerçekleştirilen seçimlerde en 
fazla oyu alan adaylar seçilir. 93 sandalye ise ulusal 
düzeyde Listeli Nispi Temsil doğrultusunda belirlenir. 
93 sandalyenin tespitinde siyasi partiler için %5, iki 
partili ittifaklar için %10 ve ikiden fazla parti ittifakları 
için %15 seçim barajı uygulanmaktadır. Barajı geçen 
siyasi partilerin çoğunluk sisteminden aldıkları artık 
oylar nispi sistem doğrultusunda gerçekleştirilecek 
oy sayımına eklenir. Artık oy ile bir partinin kaybettiği 
dar bölgede aldığı oylar ve kazandığı dar bölgede 
kazanmak için yeterli oy sayısının üstünde aldığı 
fazlalık oylar kastedilmektedir.126 

Malezya
Çift meclis sistemine sahip Malezya’da Temsilciler 
Meclisi (Dewan Rakyat) 5 yıllığına seçilen 222 üyeden 
meydana gelmektedir. Her bir seçim çevresinden 
bir aday seçilecek şekilde ülke 222 seçim çevresine 

124 “Lebanese electoral law 2017”, Khazen.org, Erişim:17.06.2020, 
https://www.khazen.org/index.php/150-The%20News/6598-
lebanese-electoral-law-2017-full-text-in-english 
125 IFES, Lebanon’s 2017 Parliamentary Election Law, October 2017, s.9, 
Erişim:17.06.2020,  
https://www.ifes.org/sites/default/files/lebanons_2017_
parliamentary_election_law_final.pdf
126 OSCE, Hungary Parliamentary Elections 8 April 2018 ODIHR Limited 
Election Observation Mission Final Report, Varşova, 27 June 2018, s.6, 
Erişim:17.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/0/9/385959.pdf;

“Act CCIII of 2011 on The Elections of Members of Parliament of 
Hungary as of 3 March 2014”, Venice Commission, Erişim:17.06.2020, 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-REF(2014)037-e 
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bölünür (Any. m.46, m.116).127 Parlamento üyeleri 
Tek İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi usulüne göre 
seçilirler (Seçim Kanunu, m.13).128 Herhangi bir 
seçim barajı bulunmamaktadır.

Mali
Tek meclis sistemine sahip Mali’de Temsilciler 
Meclisi (Assemblée Nationale) 147 üyeden oluşur. 
Üyeler, İki Turlu Çoğunluk Sistemine göre ikinci ve 
üçüncü düzey idari bölgelerde oluşturulan seçim 
çevrelerinden 5 yıllığına seçilir. Hiçbir aday ilk 
turda salt çoğunluğu sağlayamazsa 21 gün sonra 
gerçekleştirilen seçimlere ilk turda en fazla oy alan 
iki aday katılır. İkinci turda basit çoğunluk geçerlidir 
(Seçim Kanunu, m.159). 129  Herhangi bir seçim 
barajı bulunmamaktadır.

Malta
Malta Parlamentosu (Il-Kamra Tad-Deputati) tek 
meclis sistemine sahip olup beş yıllık görev için 
seçilen 65 üyeden oluşmaktadır. Seçimlerde ülke, 
her bir seçim çevresinden 5 üyenin seçildiği toplam 
13 seçim çevresine bölünmektedir (Any. m.56, Genel 
Seçimler Kanunu m.17). Bir nispi sistem uygulaması 
olan Devredilebilir Tek Oy doğrultusunda üyelerin  

seçildiği Malta’da seçim barajı bulunmamaktadır.130

127 “Malaysia’s Constitution of 1957 with Amendments through 2007”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007?lang=en 
128 “Elections Act 1958”, Attorney General’s Chambers of Malaysia”, 
Erişim:17.06.2020, 
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/
EN/Act%2019%20-%20Reprint%202016.pdf
129 IPU, “Mali National Assembly: Elections”, Erişim:17.06.2020,  
https://data.ipu.org/node/105/elections?chamber_id=13458; “Loi N°2016-
048 Du 17 Octobre 2016 Modifiee Par La Loi N°2018-014 Du 23 Avril 
2018 Portant Loi Electorale”, Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation, Erişim:17.06.2020, (Orijinali Fransızca olan 
sayfanın Google Translate yoluyla İngilizce çevirisi esas alınmıştır),  
http://www.matcl.gov.ml/sites/default/files/public/LOI%20
N%C2%B02016-048%20DU%2017%20OCTOBRE%202016%20
MODIFIEE%20PAR%20LA%20LOI%20N%C2%B02018-014%20DU%20
23%20AVRIL%202018%20PORTANT%20LOI%20ELECTORALE.pdf 
130 OSCE, Republic Of Malta Early Parliamentary Elections 3 June 2017 
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report, Varşova, 9 October 
2017, s.5, Erişim:17.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/348671.pdf; 

“General Elections Act”, Parlament Ta’ Malta, Erişim:17.06.2020, 
https://parlament.mt/media/81724/cap354.pdf; 

“Constitution of Malta”, Legislationline, Erişim:17.06.2020, 
https://www.legislationline.org/download/id/996/file/9814a546e00 
8c07a4a6070dbf7af.pdf 

Meksika
Çift meclis sistemine sahip Meksika’da Temsilciler 

Meclisi (Cámara de Diputados) 3 yıllık görev süresi 

için seçilen 500 üyeden meydana gelmektedir 

(Any.m.51,52). Üyeler Paralel Sistem doğrultusunda 

karma yöntemle seçilirler. Sandalyelerin 300’ü Tek 

İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemine göre (dar bölge), 

200’ü ise çok üyeli beş bölge listesi üzerinden 

Listeli Nispi Temsil Sistemi doğrultusunda tespit 

edilir (Any. m.52,53). Bölge düzeyinde seçim barajı 

%3’tür. Herhangi bir parti Parlamentoda ne kadar 

oy alırsa alsın 300’den fazla sandalye elde edemez 

(Any. m.54). Diğer bir kurala göre ise herhangi 

bir parti ya da ittifak seçimde aldığı yüzdesel 

oyun %8’i üzerinde temsil edilemez. Bu durum şu 

örnekle açıklanabilir: Bir parti seçimde tüm oyların 

%40’ını alması halinde, %48’den fazla temsil elde 

edemez. Diğer bir ifadeyle bu örneğe göre oyların 

%40’ını alan bir parti 500 üyeli parlamentoda en 

fazla 240 sandalye [500*(48/100)] kazanabilir  

(Any.m.54).131

Moldova
101 üyeli ve tek meclisli Moldova Parlamentosu 

(Parlament) üyeleri 4 yıllığına Paralel Sistem 

doğrultusunda karma yöntemle seçilmekte idi. 

2017 yılında geçilen bu sistem 2019 seçimlerinde 

uygulandıktan sonra terkedilmiştir. Bu yöntemle 

2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde 50 sandalye, 

tüm ülkenin tek seçim çevresi olarak kabul edildiği 

Listeli Nispi Temsille ve geriye kalan 51 sandalye ise 

Tek İsimli Tek Turlu Çoğunluk Sistemi (dar bölge) ile 

belirlenmiştir. Nispi temsil ile seçilecek adaylarda 

siyasi partiler için %6 ve parti ittifakları için %8 

131 ACE Project, “Electoral System (Chamber 1)”, Erişim:17.06.2020,  
http://aceproject.org/epic-en/CDTable?view=country&question= 
ES005; “Mexico’s Constitution of 1917 with Amendments through 
2015”, Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015.pdf?lang=en 
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seçim barajı uygulanmıştır.132 2019 seçimlerinden 

sonra ağustos ayında kanun değişikliği ile karma 

sistemden vazgeçilmiş ve nispi sisteme dönülmüştür. 

Normal şartlarda 2023 yılında seçimler nispi temsil 

usulleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.133 Yeni 

sistemde tüm ülke tek bir seçim çevresi olarak 

saptanmış ve siyasi partiler için %5, parti ittifakları 

için %7 ve bağımsız adaylar için %2 seçim barajı 

belirlenmiştir (Seçim Kanunu, m.94).134

Mozambik
Tek meclis sistemine sahip Mozambik’te Temsilciler 

Meclisi (Assembleia da Republica) 4 yıllık görev süresi 

için seçilen 250 üyeden meydana gelmektedir.135 248 

sandalye, 13 seçim çevresinden Listeli Nispi Temsil, 

yurt dışı vatandaşlar için tahsis edilen yurt dışı 

seçim çevrelerinden 2 sandalye ise basit çoğunluk 

ile tespit edilir. İki yurt dışı seçim çevresinden biri 

Afrika ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için diğeri 

ise çoğunluğu Portekiz ve Almanya’da yaşayan 

vatandaşlar için oluşturulmuştur. Herhangi bir 

seçim barajı bulunmamaktadır. Yurt dışı seçim 

çevreleri için ise basit çoğunluk geçerlidir.136

132 OSCE, Republic of Moldova Parliamentary Elections 24 February 2019 
ODIHR Election Observation Mission Final Report, Varşova, 22 May 2019, 
s.5, Erişim:17.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/8/a/420452.pdf
133 IDEA, “Electoral system family – Moldova”, Erişim:17.06.2020, 
https://www.idea.int/node/302564
134 Necsutu, M., “Moldova Votes to Scrap Much Criticised Electoral 
System”, Balkan Insight, July 31, 2019, Erişim:17.06.2020,  
https://balkaninsight.com/2019/07/31/moldova-votes-to-scrap-
much-criticised-electoral-system/; “Codul Electoral”, Registrul de Stat, 
Erişim:17.06.2020, (Orijinali Maltaca olan sayfanın Google Translate 
yoluyla İngilizce çevirisi esas alınmıştır),  
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121234&lang=ro# 
135 “Mozambique’s Constitution of 2004 with Amendments through 
2007”, Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Mozambique_2007.
pdf?lang=en 
136 ACE Project, Electoral System (Chamber 1); European Union 
Election Observation Mission, General and Provincial Assembly 
Elections 15 October 2019, Erişim:17.06.2020, s.9,  
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/83ba3820 

-1453-469d-9597-466e4fcc0a19/Mozambique_general&provincial-
elections__15-October-2019_EOM_final_report(EN).pdf 

Nepal
Çift meclis sistemine sahip Nepal’de 275 üyeli 
Nepal Temsilciler Meclisi (Pratinidhi Sabha) üyeleri 
5 yıllığına Paralel Sistem doğrultusunda karma 
yöntemle seçilirler. 165 sandalye Tek İsimli Tek Turlu 
Çoğunluk (dar bölge), 110 sandalye ise tüm ülkenin 
tek bir seçim çevresi olduğu Listeli Nispi Temsil 
Sistemi doğrultusunda seçilir (Any. m.84).137 Nispi 
Temsil doğrultusunda seçilecek adaylıklarda siyasi 
partiler için %3 seçim barajı uygulanmaktadır.138

Nijerya
Çift meclis sistemine sahip Nijerya’da Temsilciler 
Meclisi (House of Representatives) 4 yıl için seçilen 
360 üyeden oluşur. Üyeler Tek İsimli Tek Turlu 
Çoğunluk Sistemi çerçevesinde 360 federal seçim 
çevresinde basit çoğunluk ile seçilirler (Any. m.71).139 
Herhangi bir seçim barajı bulunmamaktadır.

137 “Nepal’s Constitution of 2015 with Amendments through 2016”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Nepal_2016.
pdf?lang=en ; IPU Parline, “Nepal House of Representatives:Elections”, 
Erişim:17.06.2020,  
https://data.ipu.org/node/120/elections?chamber_id=13473 
138 IFES, Elections in Nepal 2017 House of Representatives and State 
Assembly Elections, November 21, 2017, s.7, https://www.ifes.org/
sites/default/files/2017_ifes_nepal_house_of_representatives_and_
state_assembly_elections_faqs_final_1.pdf 
139 “Nigeria’s Constitution of 1999 with Amendments through 2011”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_2011.
pdf?lang=en; IFES, Elections in Nigeria 
2019 General Elections, s.1,3, Erişim:17.06.2020, 
https://www.ifes.org/sites/default/files/2019_ifes_nigeria_general_
elections_faqs_final.pdf 

Kaynak: Pixabay, Erişim:17.06.2020,  
https://pixabay.com/vectors/finger-voted-voted-finger-choice-1974367/
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Nikaragua
Tek meclis sistemine sahip Nikaragua’da Milli 
Meclis (Asamblea Nacional) 5 yıl için seçilen 92 
üyeden oluşur. 90 üye seçimlerle iş başına gelirken 
diğer iki üyeden biri başkanlık seçimlerinde ikinci 
gelen aday ve diğeri de bir önceki devlet başkanı 
veya onun yardımcısıdır.140 Seçimlerin Listeli Nispi 
Temsil Sistemi doğrultusunda gerçekleştirildiği 
Nikaragua’da 90 üyenin 20’si ulusal tek bir seçim 
çevresinden ve 70’i il ve bölge düzeylerinde çok 
üyeli seçim çevrelerinden seçilir (Any. m.132). Seçim 
barajı bulunmamaktadır.141

Norveç
Tek meclisli Norveç Parlamentosu (Stortinget) 4 
yıl için seçilen 169 üyeden oluşur. Sandalyelerin 
150’si Listeli Nispi Temsil Sistemi doğrultusunda 
oluşturulan 19 seçim çevresinde dağıtılır. Arta 
kalan 19 sandalye, siyasi partilerin aldıkları oy 
oranınca temsil edilmelerine yönelik denkleştirici 
sandalyelerdir. Sistemde her bir seçim çevresi için 
bir denkleştirici sandalye eklenmektedir (Any.m.57, 
Seçim Kanunu m.11-2).142 150 üyenin tespitinde 
seçim barajı söz konusu değil iken denkleştirici 
sandalyeler, sadece ülke çapında %4’ten fazla oy 
almış partilere nispi temsili sağlamaya yönelik 
olarak dağıtılır (Any. m.59).143

140 IPU, “Nicaragua National Assembly:Elections”, Erişim:17.06.2020, 
https://data.ipu.org/node/123/elections?chamber_id=13475 
141 “Nicaragua’s Constitution of 1987 with Amendments through 2014”, 
Constitute Project, Erişim:17.06.2020,  
https://www.constituteproject.org/constitution/Nicaragua_2014.
pdf?lang=en; IPU Parline, “Nicaragua Asamblea Nacional (National 
Assembly)”, Erişim:17.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2235_B.htm 
142 “The Constitution of the Kingdom of Norway”, Lovdata, 
Erişim:17.06.2020, 
 https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17#KAPITTEL_3; 

“Election Act”, Regjeringen.no, Erişim:17.06.2020,  
https://www.regjeringen.no/
contentassets/81a7befa78f04d358ace73997145d974/juni_2019_
election_act_updated-01.03.2019.pdf 
143 OSCE, Norway Parliamentary Elections 11 September 2017: OSCE/
ODIHR Election Assessment Mission Report, Varşova, 4 December 2017, 
s.2, Erişim:17.06.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/3/a/360336.pdf 

Orta Afrika Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti tek meclis sistemine 

sahiptir ve Temsilciler Meclisi (Assemblée nationale) 

140 üyeden oluşmaktadır. 5 yıllık görev süresi için 

İki Turlu Çoğunluk Sistemi doğrultusunda seçilen 

üyelerin sandalye kazanabilmesi için ilk turda 

geçerli oyların salt çoğunluğunu kazanması gerekir. 

Herhangi bir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa en 

fazla oy alan iki aday ikinci tura katılır. İkinci turda 

basit çoğunluk geçerlidir (Seçim Kanunu, m.147).144 

Herhangi bir seçim barajı bulunmamaktadır.

Pakistan
Çift meclisli yapıya sahip Pakistan’da yasama yetkisi 

Ulusal Meclis (National Assembly) ve Senatodan 

(Senate) oluşan Pakistan Parlamentosuna (Majlis-E-

Shoora) aittir. Ulusal Meclisin yasama dönemi 5 yıldır 

ve üye sayısı 342’dir.145 Karma seçim sistemlerinden 

Paralel Seçim Sistemi uygulanan Pakistan’da Ulusal 

Meclis üyelerinin 272’si Tek İsimli Tek Turlu seçim 

çevrelerinden seçilirken, 60 üye (kadın kontenjanı) 

eyalet bazında ve 10 üye (gayrimüslim kontenjanı) 

ulusal bazda partilerinin aldıkları oy nispetinde 

belirlenir. Seçimlerde herhangi bir baraj uygulaması 

yoktur.146

Peru
Tek meclisli yapıya sahip Peru’da yasama yetkisi 

Cumhuriyet Kongresine (Congreso de la República) 

aittir. Kongrenin yasama dönemi 5 yıldır ve üye  

144 IPU, “Central African Republic Assemblée nationale (National 
Assembly)”, Erişim:17.06.2020,  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2059_A.htm; “Loi N° 09.016 
Portant Code Electoral De La Republique Centrafricaine”, ACE Project, 
Erişim:17.06.2020, (Orijinali Fransızca olan sayfanın Google Translate 
yoluyla İngilizce çevirisi esas alınmıştır),  
http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/CF/central-african-
republic-electoral-code-2013/at_download/file 
145 IFES Election Guide, “Islamic Republic of Pakistan”, Erişim:23.06.2020, 
http://www.electionguide.org/elections/id/2671/ 
146 EU, Islamic Republic of Pakistan European Union Election Observation 
Mission: Final Report General Elections, 25 July 2018, s.17, Erişim:23.06.2020,  
http://www.eods.eu/library/final_report_pakistan_2018_english.pdf 
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sayısı 130’dur.147 Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanan Peru’da 2 ila 36 temsilci arasında 

değişen 26 seçim çevresi bulunmaktadır. Kongrede 

temsil edilebilmek için partiler, ülke genelindeki 

geçerli oyların en az %5’ini almalı veya en az 2 

seçim çevresinde 7 sandalye kazanmalıdır.148

Polonya
Çift meclisli yapıya sahip Polonya’da yasama yetkisi 

Temsilciler Meclisi (Sejm) ve Senatoya (Senat) aittir. 

Temsilciler Meclisinin yasama dönemi 4 yıldır ve 

üye sayısı 460’tır.149 Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanan Polonya’da Temsilciler Meclisi için 41 

çok-adaylı seçim çevresi bulunmaktadır. Seçim 

barajı siyasi partiler için ülke genelindeki geçerli 

oyların %5’i, ittifaklar için ise %8’idir. Ulusal 

azınlıklar için ise herhangi bir baraj söz konusu 

değildir (Seçim Kanunu150, m.133, 134).151

Portekiz
Tek meclisli yapıya sahip Portekiz’de yasama yetkisi 

Cumhuriyet Meclisine (Assembleia da Republica) aittir. 

Cumhuriyet Meclisinin yasama dönemi 4 yıldır ve 

üye sayısı 230’dur.152 Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanan Portekiz’de Cumhuriyet Meclisi üyeleri 22 

çok-adaylı seçim çevresinden ve yurt dışı seçmenlerin 

katıldığı 2 seçim çevresinden (Avrupa ve diğer ülkeler 

147 IPU, “Peru – Congress of the Republic”, Erişim:23.06.2020,   
https://data.ipu.org/node/133/basic-information?chamber_id=13492 
148 EU, European Union Election Observation Mission Peru Early Legislative Elections 

– 26 January 2020: Preliminary Statement 28 January 2020, s.5, Erişim:23.06.2020, 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/
b87b319f-6c43-4522-95da-50d56bc0ad45/Peru_early-legislative-
elections_26-January-2020_EU-EOM_Preliminary-Statement_EN.PDF
149 IPU, “Poland – Sejm”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/poland?chamber_id=13495 
150 “Parliamentary Election Law (2001)”, Legislationline, Erişim:23.06.2020,  
https://www.legislationline.org/documents/id/4543 
151 OSCE, Parliamentary Elections 13 October 2019: ODIHR Limited 
Election Observation Mission Final Report, 14 Şubat 2020, Varşova, s.6, 
Erişim:23.06.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/c/7/446371_1.pdf
152 IPU, “Portugal - Assembly of the Republic”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/portugal?chamber_id=13497 

ayrı olarak) belirlenmektedir.153 Anayasa’da belirtilen 

hükme göre herhangi bir seçim barajı düzenlemesi 

yapılamamaktadır (Any. m.152/1).154   

Romanya
Çift meclisli yapıya sahip Romanya’da yasama 

yetkisi Temsilciler Meclisi (Camera Deputatilor) 

ve Senatodan (Senatul) oluşan Romanya 

Parlamentosuna (Parlamentul României) aittir. 

Temsilciler Meclisinin yasama dönemi 4 yıldır 

ve üye sayısı 332’dir. Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanan Romanya’da Temsilciler Meclisi üyeleri, 

üye sayısı en az 4 olan 43 seçim çevresinden 

belirlenmektedir (Seçim Kanunu155 m.4).156 Temsilciler 

Meclisinde yer alabilmek için partilerin, ülke 

genelindeki geçerli oyların en az %5’ini veya en az 

4 seçim çevresindeki geçerli oyların asgari %20’sini 

alması gerekmektedir. Siyasi ittifaklarda ve seçim 

ittifaklarında ise seçim barajı ilk eklenen parti için 

%3’lük, sonraki eklenen her parti için %1’lik artışla 

en fazla %10’a kadar çıkabilir (Seçim Kanunu m.94). 

Örneğin üç partinin katılımıyla oluşan bir ittifakın 

%9’luk seçim barajını (%5+%3+%1=%9) geçmesi 

gerekmektedir.

Ruanda
Çift meclisli yapıya sahip Ruanda’da yasama 

yetkisi Temsilciler Meclisi (Chambre des Députés) ve 

Senatodan (Sénat) oluşan Ruanda Parlamentosuna 

153 OSCE, Parliamentary Elections, 6 October 2019: ODIHR Needs 
Assessment Mission Report 3-5 June 2019, 25 Temmuz 2019, Varşova, 
s.4, Erişim:23.06.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/8/b/426578.pdf 
154 “Constitution of the Portuguese Republic Seventh Revision [2005]”, 
World Intellectual Property Orgazination, Erişim:23.06.2020,  
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/pt/pt045en.pdf 
155 “Law no. 208/2015 of 20 July 2015 on the election of the Senate and 
the Chamber of Deputies, as well as on the organisation and functioning 
of the Permanent Electoral Authority”, ACE Project, Erişim:23.06.2020,  
http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/RO/romania-electoral-
code-2015/at_download/file
156 Chamber of Deputies, “How Parliament of Romania Works: 
Electoral System”, Erişim:23.06.2020, 
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=108 
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(Parliament) aittir. Temsilciler Meclisinin yasama 

dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 80’dir.157 Listeli Nispi 

Temsil Sistemi uygulanan Ruanda’da tüm ülke tek 

bir seçim çevresidir. Partiler ve bağımsız adaylar 

%5’lik seçim barajına tabidir.158

Rusya
Çift meclisli yapıya sahip Rusya’da yasama yetkisi 

Duma (Gossoudarstvennaya Duma) ve Federasyon 

Konseyinden (Soviet Federatsii) oluşan Rusya 

Federal Parlamentosuna aittir. Duma’nın yasama 

dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 450’dir.159 Karma 

seçim sistemlerinden Paralel Sistemin uygulandığı 

Rusya’da Duma üyelerinin yarısı Tek İsimli Tek Turlu 

dar bölge seçim çevrelerinden diğer yarısı ise tüm 

ülkenin tek bir seçim çevresi olduğu federal seçim 

çevresinden seçilmektedir. Seçim barajı %5’tir.160

Sırbistan
Tek meclisli yapıya sahip Sırbistan’da yasama yetkisi 

Ulusal Parlamentoya (Narodna Skupstina) aittir. 

Parlamentonun yasama dönemi 4 yıldır ve üye sayısı 

250’dir.161 Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanan 

Sırbistan’da tüm ülke tek seçim çevresidir. Seçim 

barajı Şubat 2020’de %5’ten %3’e düşürülmüştür.162 

157 IPU, “Rwanda - Chamber of Deputies”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/rwanda?chamber_id=13513 
158 The Commonwealth, Rwanda Legislative Election (Chamber of 
Deputies) 16–18 September 2013: Report of the Commonwealth Expert 
Team, s.4, Erişim:23.06.2020, 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9781848599031-en.pdf? 
expires=1592902233&id=id&accname=oid021501&checksum= 
B89454071892B44D19D690786EB31C5D
159 IPU, “Russian Federation - State Duma”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/russian-federation?chamber_id=13392 
160 OSCE, Russian Federation State Duma Elections 18 September 2016 
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Varşova, 23 
Aralık 2016, s.6, Erişim:23.06.2020,   
https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/290861.pdf
161 IPU, “Serbia - National Assembly”, Erişim:23.06.2020,  
https://data.ipu.org/content/serbia?chamber_id=13558 
162 Ivković, A., “How Serbia violated Venice Commission standards by lowering 
electoral threshold”, European Western Balkans, 25.02.2020, Erişim:14.07.2020,  
https://europeanwesternbalkans.com/2020/02/25/how-serbia-
violated-venice-commission-standards/

Ulusal azınlıkların hazırladıkları listeler barajdan 
muaftır (Seçim Kanunu163 m.81).164

Slovakya
Tek meclisli yapıya sahip Slovakya’da yasama yetkisi 
Ulusal Konseye (Národná Rada) aittir. Konseyin 
yasama dönemi 4 yıldır ve üye sayısı 150’dir.165 
Listeli Nispi Temsil Sistem uygulanan Slovakya’da 
tüm ülke tek seçim çevresidir. Seçim barajı partiler 
için %5, iki ya da üç partiden oluşan ittifaklar için 
%7, dört ya da daha fazla partinin oluşturduğu 
ittifaklar için ise %10’dur. Kendi partisinin aldığı 
oylardan en az %3’ünü alan adaylar öncelikli hale 
gelmektedir (Seçim Kanunu166, m.66, 68).167

Slovenya
Çift meclisli yapıya sahip Slovenya’da yasama 
yetkisi Ulusal Meclis (Drzavni Zbor) ve Ulusal 
Konseyin (Drzavni Svet) oluşturduğu Slovenya 
Parlamentosuna aittir. Ulusal Meclisin yasama 
dönemi 4 yıldır ve üye sayısı 90’dır.168 Listeli Nispi 
Temsil Sistemi uygulanan Slovakya’da Ulusal 
Meclis üyeleri her birinden 11 adayın seçildiği 8 
seçim çevresinden belirlenmektedir. Diğer 2 üye 
ise Macar ve İtalyan toplulukları arasından seçilir. 
Ulusal Meclise girebilmek için aday listeleri ülke 

163 “Law on the Election of Members of The Parliament”, 
Legislationline, Erişim:23.06.2020, https://www.legislationline.
org/download/id/4225/file/SER_law_Election%20_members_
parliament_2000_am2011_en.pdf
164 OSCE, Republic Of Serbia Parliamentary Elections 2020: ODIHR Needs 
Assessment Mission Report 12-15 November 2019, Varşova, 20 Aralık 
2019, s.4, Erişim:23.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/8/a/442735.pdf 
165 IPU, “Slovakia National Council”, Erişim:23.06.2020, https://data.
ipu.org/content/slovakia?chamber_id=13526 
166 “On the Conditions of Electoral Law and Change and Completion 
of Certain Laws, as Amended by Act no.356/2015”, Legislationline, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.legislationline.org/download/id/7883/file/Slovakia_Act_
conditions_electoral_law_2014_am2015_en.pdf 
167 OSCE, Slovak Republic Parliamentary Elections 5 March 2016: OSCE/
ODIHR Election Assessment Mission Final Report, Varşova, 22 Nisan 
2016, s.4, Erişim:23.06.2020, 
https://www.osce.org/files/f/documents/c/1/235591.pdf 
168 IPU, “Slovenia National Assembly”, Erişim:23.06.2020,  
https://data.ipu.org/content/slovenia?chamber_id=13527 



216

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ÜRÜNLERİMİZDEN ÖRNEKLER

genelindeki geçerli oyların en az %4’üne sahip 

olmalıdır (Seçim Kanunu169, m.11).170 

Sri Lanka
Tek meclisli yapıya sahip Sri Lanka’da yasama yetkisi 

Sri Lanka Parlamentosuna aittir. Parlamentonun 

yasama dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 225’tir (Any. 

m.62).171Any. m.96, 98/1, 99A). Her seçim çevresinde 

uygulanmak üzere seçim barajı %5’tir (Any. m.99/6a).172

Şili
Çift meclisli yapıya sahip Şili’de yasama yetkisi 

Temsilciler Meclisinden (Cámara de Diputados) 

ve Senatodan (Senado) oluşan Ulusal Kongreye 

(Congreso Nacional) aittir. Temsilciler Meclisinin 

yasama dönemi 4 yıldır ve üye sayısı 155’tir. Listeli 

Nispi Temsil Sistemi uygulanan Şili’de Temsilciler 

Meclisi üyeleri 28 çok-adaylı seçim çevresinden 

belirlenmektedir.173 Herhangi bir seçim barajı 

bulunmamaktadır.  

Tacikistan
Çift meclisli yapıya sahip Tacikistan’da yasama 

yetkisi Temsilciler Meclisi (Majlisi Namoyandogon) 

ve Ulusal Meclisten (Majlisi Milli) oluşan Yüksek 

169 “Act Amending National Assembly Elections”, Legislationline, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.legislationline.org/download/id/7782/file/Slovenia_Act_
Amending_National_Assembly_Elections_Act_2017_en.pdf
170 OSCE, Republic of Slovenia Early Parliamentary Elections 3 June 2018 
ODIHR: Election Assessment Mission Final Report, Varşova, 12 Eylül 
2018, s.4,5, Erişim:23.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/0/d/394106.pdf
171 “The Constitution of The Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka”, Erişim:23.06.2020,  
https://www.parliament.lk/files/pdf/constitution.pdf 
172 European Union External Action, Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka: Final Report Parliamentary Elections 17 August 2015, 
Erişim:23.06.2020,  
http://eeas.europa.eu/archives/eueom/missions/2015/sri-lanka/pdf/
eueom-srilanka-final-report_20151017_en.pdf 
173 Cámara de Diputadas y Diputados, “Historia Cámara de Diputados”, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.camara.cl/camara/historia_camara_de_diputados.
aspx#mostrarDiputados 

Şuraya (Majlisi Oli) aittir. Temsilciler Meclisinin 

yasama dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 63’tür.174 Karma 

seçim sistemlerinden Paralel Sistemin uygulandığı 

Tacikistan’da Temsilciler Meclisi üyelerinin 41’i 

tek adaylı (iki turlu) seçim çevrelerinden ve 22’si 

ulusal düzeyde listeli tek seçim çevresinden 

belirlenmektedir. Nispi temsilin uygulandığı ulusal 

seçim çevresi için seçim barajı %5’tir.175 

Tayvan
Tek meclisli yapıya sahip Tayvan’da yasama 

yetkisi Tayvan Parlamentosuna (Legislative Yuan) 

aittir. Parlamentonun yasama dönemi 4 yıldır ve 

üye sayısı 113’tür. Karma seçim sistemlerinden 

Paralel Sistemin uygulandığı Tayvan’da Parlamento 

üyelerinin 73’ü Tek İsimli Tek Turlu seçim 

çevrelerinden, 6’sı yerlilerin bulunduğu seçim 

çevrelerinden ve geriye kalan 34’ü ise ulusal çaplı 

tek seçim çevresinden belirlenmektedir. Nispi 

temsilin uygulandığı ulusal seçim çevresi için 

seçim barajı %5’tir.176

Tunus
Tek meclisli yapıya sahip Tunus’ta yasama yetkisi 

Temsilciler Meclisine (Majlis Nawwab ash-Sha’ab) 

aittir. Meclisin yasama dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 

217’dir. Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanan 

Tunus’ta Temsilciler Meclisi üyelerinin 199’u 27 

seçim çevresinden, 18’i ise yurt dışı oylara ait 6 

174 IPU, “Tajikistan House of Representatives”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/tajikistan?chamber_id=13538
175 OSCE, Republic of Tajikistan Parliamentary Elections 1 March 2020: 
ODIHR Election Assessment Mission Final Report, Varşova, 27 Mayıs 
2020, s.7, Erişim:23.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/9/9/453243.pdf 
176 Legislative Yuan, Republic of China (Taiwan), “Members of the 
Legislative Yuan”, Erişim:23.06.2020,  
https://www.ly.gov.tw/EngPages/List.aspx?nodeid=340 
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seçim çevresinden belirlenmektedir. Seçim barajı 

bulunmamaktadır.177 

Türkiye
Tek meclisli yapıya sahip Türkiye’de yasama yetkisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) aittir. 

TBMM’nin yasama dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 

600’dür (Any. m.76, 77).178 Listeli Nispi Temsil Sistemi 

uygulanan Türkiye’de TBMM üyelerinin tamamı 

87 seçim çevresinden seçilmektedir.179 Siyasi 

partiler ve ittifaklar için ülke seçim barajı %10’dur. 

Seçim ittifakı yapılması halinde, %10‘luk barajın 

hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin 

aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır ve 

bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması 

yapılmaz (Milletvekili Seçimi Kanunu m.2, m.33).180

Ukrayna
Tek meclisli yapıya sahip Ukrayna’da yasama yetkisi 

Ukrayna Parlamentosuna (Verkhovna Rada) aittir. 

Parlamentonun yasama dönemi 5 yıldır ve üye 

sayısı 450’dir.181 Karma seçim sistemlerinden Paralel 

Sistemin uygulandığı Ukrayna’da Parlamento 

üyelerinin yarısı (225) Tek İsimli Tek Turlu seçim 

çevrelerinden, diğer yarısı ise ulusal çaplı tek 

seçim çevresinden belirlenmektedir. Ulusal seçim 

177 National Democratic Institute, Preliminary Statement of the IRI-NDI 
Election Observation Mission to Tunisia’s October 6, 2019 Parliamentary 
Elections, Tunus, 7 Ekim 2019, Erişim:23.06.2020,  
https://www.ndi.org/sites/default/files/FINAL%20IRI%20NDI%20
EOM%20Tunisia%20Parliamentary%202019%20PS%20.pdf 
178 “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat 
Bilgi Sistemi,  Erişim:23.06.2020,  
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 
179 Yüksek Seçim Kurulu, “Karar No:759”, Erişim:23.06.2020,  
http://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/5068/2017-759.pdf 
180 “2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu”, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Mevzuat Bilgi Sistemi, Erişim:23.06.2020, 
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2839.pdf  
181 IPU, “Ukraine Parliament”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/ukraine?chamber_id=13550 

çevresinde yarışan partiler için seçim barajı %5’tir 

(Parlamento Seçim Kanunu182, m.1/3, 98/3).183

Uruguay
Çift meclisli yapıya sahip Uruguay’da yasama yetkisi 

Temsilciler Meclisinden (Cámara de Representantes) 

ve Senatodan (Cámara de Senadores) oluşan Uruguay 

Meclisine (Asamblea General) aittir. Temsilciler 

Meclisinin yasama dönemi 5 yıldır ve üye sayısı 

99’dur. Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanan 

Uruguay’da Meclis üyeleri 19 çok-adaylı seçim 

çevresinden belirlenmektedir.184 Resmi seçim barajı 

bulunmamaktadır.

Venezuela
Tek meclisli yapıya sahip Venezuela’da yasama yetkisi 

Ulusal Meclise (Asamblea Nacional) aittir. Meclisin 

üye sayısı 167’dir. Karma seçim sistemlerinden 

Paralel Sistemin uygulandığı Venezuela’da Meclis 

üyelerinin 113’ü basit çoğunlukla, 51’i nispi temsille 

seçilirken 3 sandalye yerli halklar için ayrılmıştır.185 

Resmi seçim barajı bulunmamaktadır.

Yeni Zelanda
Tek meclisli yapıya sahip Yeni Zelanda’da yasama 

yetkisi Temsilciler Meclisine (House of Representatives) 

aittir. Temsilciler Meclisinin yasama dönemi 3 yıldır ve 

182 “The Law of Ukraine on Election of The People’s Deputies of 
Ukraine”, Legislationline,  Erişim:23.06.2020,  
https://www.legislationline.org/download/id/4195/file/Ukraine_
Parliamentary_Election_Law_2011_English.pdf 
183 OSCE, Ukraine Early Parliamentary Elections 21 July 2019: ODIHR 
Election Observation Mission Final Report, Varşova, 20 Kasım 2019, s.5, 
Erişim:23.06.2020,  
https://www.osce.org/files/f/documents/6/9/439634_0.pdf
184 IFES Election Guide, “Oriental Republic of Uruguay”, 
Erişim:23.06.2020,  
http://www.electionguide.org/elections/id/3171/ 
185 IFES Election Guide, “Bolivarian Republic of Venezuela”, 
Erişim:23.06.2020,  
http://www.electionguide.org/elections/id/2764/ 
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üye sayısı 120’dir.186 Karma Seçim Sistem uygulanan 

Yeni Zelanda’da Temsilciler Meclisi üyelerinin 71’i 

Tek İsimli Tek Turlu Sistem ile gelmektedir. Bununla 

birlikte Parlamentonun tüm üyelikleri Listeli Nispi 

Temsil usulünce belirlenmektedir; bu yüzden 

bazı durumlarda 120 üye sayısı aşılabilmektedir.187 

Örneğin bir parti %10 oy aldıysa Parlamentoda en 

az 12 sandalyeye sahip olmak zorundadır. Bununla 

birlikte o parti dar bölge seçim çevrelerinden 15 

sandalye kazanmışsa bu sandalyelerini korur ve 

nihai olarak 15 üye kazanmış olur. Ülke geneli seçim 

barajı ise %5’tir. Parlamento üyelerinin dağıtımına 

katılabilmek için siyasi partiler ülke genelinde en az 

%5 oy almalı ya da bir seçim çevresi kazanmalıdır188 

(Seçim Kanunu189,  m.191/4).

Yunanistan
Tek meclisli yapıya sahip Yunanistan’da yasama 

yetkisi Yunanistan Parlamentosuna (Hellenic 

Parliament) aittir. Parlamentonun yasama dönemi 

4 yıldır ve üye sayısı 300’dür (Any. m.53/1, 51/1).190 

Listeli Nispi Temsil Sistemi uygulanan Yunanistan’da 

Parlamento üyelerinin 238’i 59 çok-adaylı seçim 

çevresinden, 12’si ulusal çaplı tek seçim çevresinden 

belirlenir. Ulusal çaplı seçim çevresinde sadece 

ülke genelinin yarısında teşkilatlanmış partilerin 

listeleri yarışmaktadır. Geriye kalan 50 üye ise en 

çok oy alan partinin olmaktadır. Parlamentoda temsil 

186 IPU, “New Zealand House of Representatives”, Erişim:23.06.2020, 
https://data.ipu.org/content/new-zealand?chamber_id=13478 
187 “Electoral Act 1993”, New Zealand Legislation, Erişim:23.06.2020, 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0087/latest/DLM307519.html
188Electoral Commission, “What is MMP?”, Erişim:23.06.2020, 
 https://elections.nz/democracy-in-nz/what-is-mmp/
189 “Electoral Act 1993”, New Zealand Legislation, Erişim:23.06.2020, 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0087/latest/
DLM307519.html
190 “The Constitution of Greece”, Hellenic Parliament, 
Erişim:23.06.2020, 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-
9148-f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf 

edilebilmek için partiler ve bağımsız adaylar ülke 

genelindeki geçerli oyların en az %3’ünü almalıdır.

5.	SONUÇ
İncelenen ülkeler temel olarak üç kategoriye 

ayrılabilir: Çoğunluk sistemi uygulayan ülkeler, 

nispi temsil sistemi uygulayan ülkeler ve karma 

sistem uygulayan ülkeler.

• Çoğunluk sistemi uygulayan ülkelerde (18 

ülke) sistemin doğası gereği kanuni bir 

baraja ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu çalışma 

çerçevesinde yer verilen ülkelerden çoğunluk 

sistemi uygulayan ülkeler ayrı bir tabloda 

gösterilmiştir. Çoğunluk sistemi uygulayan 

ülkelerden yalnızca Fransa’da seçim barajı 

denebilecek bir uygulamaya rastlanmıştır. 

Fransa’da iki turlu sistem uygulanmaktadır. 

Bir adayın ilk turda seçilmiş olması için 

verilen oyların mutlak çoğunluğunu 

(%50’sinden fazlasını) alması ve aldığı oyun 

o seçim çevresinde kayıtlı olan seçmenlerin 

en az %25’ine tekabül etmesi gerekmektedir. 

Bir seçim çevresinde ilk turda bir aday 

seçilemezse ikinci tur seçimleri yapılır. 

Adayların ikinci tura katılabilmeleri için ilk 

turda seçim çevresinde kayıtlı seçmenlerin 

oyunun en az %12,5’ini (1/8) almış olmaları 

gerekmektedir. Eğer bu şartı sadece bir aday 

sağlıyorsa, o adaydan sonra en fazla oyu 

almış olan aday ikinci tura katılabilir. Eğer 

hiçbir aday bu şartı sağlayamıyorsa ilk turda 

en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalır. 

• Kanuni seçim barajı çoğunlukla nispi temsil 

ve karma seçim sistemi uygulayan ülkelerde 

görülmektedir.
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 Ø Nispi temsil içinde (57 ülke) resmi baraj 
uygulamayan ülkelerin sayısı 17’dir. Geri 
kalan 40 ülkedeki durum aşağıdaki gibidir:

 ◦ Yalnızca seçim çevresinde baraj 
uygulayan 5 ülke bulunmaktadır. Bu 
ülkeler: Arjantin, Arnavutluk, Belçika, 
Bosna Hersek ve İspanya’dır. 

 ◦ Yalnızca ulusal düzeyde baraj 
uygulayan ülkelerin sayısı 32’dir. 

 ■ Bu ülkelerden 4’ü ulusal barajı  
belli sayıda üye için uygulamaktadır. 
Bu ülkeler: Avusturya, Danimarka, 
İzlanda ve Norveç’tir.

 ■ Diğer 28 ülkede baraj tüm üyeler 
için söz konusudur. Değişen 
oranlarda (%0,67 - %10) resmi baraj 
bulunmaktadır. Ülkelerin çoğunda 
(16) ulusal baraj oranı % 5’tir. 5 
ülkede ise baraj %4’tür.  

 ◦ Hem ulusal hem bölgesel düzeyde 
baraj uygulayan 3 ülke ise Kırgızistan 
(%7 ulusal, %0,7 seçim çevresi), İsveç 
(%4 ulusal, %12 seçim çevresi) ve Sri 
Lanka’dır. (%5 seçim çevresi ve ulusal).

 Ø Karma sistem uygulayan ülkelerde (18 
ülke) resmi seçim barajı (mevcutsa) nispi 
temsil ile belirlenen sandalyeler içindir. 
Çalışmamız kapsamında Karma Sistem 
uygulayan ülkeler hakkındaki bilgiler 
şunlardır:

 ◦ Bu ülkelerden 4’ünde (Çad, Japonya, 
Pakistan, Venezuela) resmi bir seçim 
barajı bulunmamaktadır.

 ◦ Geri kalan 14 ülkenin 13’ünde ulusal 
baraj, birinde (Meksika) bölgesel baraj 
mevcuttur. 

 ◦ 13 ülkenin 8’inde (Almanya, Litvanya, 

Macaristan, Rusya, Tacikistan, Tayvan, 

Ukrayna ve Yeni Zelanda) ulusal baraj 

%5’tir. 4’ünde (Bolivya, Güney Kore, 

İtalya ve Nepal) ulusal baraj %3’tür. 

Meksika’daki bölgesel baraj da %3’tür. 

• Çalışma çerçevesinde öne çıkan farklı 

uygulamalar şunlardır: 

 Ø Portekiz’de seçim barajı konulması 

Anayasa ile yasaklanmıştır.

 Ø Tersine baraj olarak nitelendirilebilecek 

örnekler şunlardır: 

 ◦ Meksika’da hiçbir parti 500 üyeli 

Parlamentoda 300’den fazla üye ile 

temsil edilemez. Bir parti ya da ittifak 

seçimde aldığı yüzdesel oyun %8 

üzerinde temsil edilemez. 

 ◦ Kırgızistan’da hiçbir siyasi parti 120 

üyeli Parlamentoda 65’ten fazla üye ile 

temsil edilemez.

 Ø İttifaklar için farklı baraj oranları öngören 

10 ülke şunlardır: Arnavutluk, Çekya, 

Ermenistan, Moldova, Polonya, Romanya, 

Slovakya, İtalya, Litvanya ve Macaristan. 

Bu ülkelerden ilk yedisi nispi temsil, son 

üçü karma sistem kullanmaktadır. 

 Ø Seçim barajını bütün sandalyeler için 

değil de belli sayıda sandalye için 

(genellikle denkleştirici sandalyeler için 

ki bunlar toplam sandalyelerin %10 

kadarını oluşturmaktadır) uygulayan 

ülkeler şunlardır: Avusturya, Danimarka, 

İzlanda, İsveç ve Norveç.
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ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SEÇİM BARAJLARINA İLİŞKİN TABLO

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar

Afganistan Yok Azerbaycan Yok

Almanya %5 (Ulusal)

299 üye Çoğunluk 
Sistemiyle, geriye 
kalan üyeler ise 

Nispi Temsil 
Sistemiyle belirlenir. 
Bir parti dar bölgeli 
3 seçim çevresinde 

milletvekili 
çıkarırsa ulusal 

barajı geçmiş sayılır.

Bangladeş Yok

Amerika 
Birleşik 

Devletleri
Yok Belçika %5 (Seçim 

çevresi)

Ülke çapında 
uygulanan 
 bir baraj 

bulunmamaktadır.

Angola Yok Birleşik Krallık 
(İngiltere) Yok

Arjantin

%3 (Seçim 
çevresindeki 

kayıtlı 
seçmenlerin)

Seçimlerde 
ülke çapında 
uygulanan 
bir baraj 

bulunmamaktadır.

Bolivya %3 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 
belirlenen 
60 üye için 
geçerlidir.

Arnavutluk %3 (Seçim 
çevresi)

İttifaklar için 
oran %5’tir. Ülke 

çapında uygulanan 
bir baraj 

bulunmamaktadır.

Bosna Hersek %3 (Seçim 
çevresi)

Ülke çapında 
uygulanan 
bir baraj 

bulunmamaktadır.

Avustralya Yok Botsvana Yok

Avusturya

Yalnızca 
eyaletler 

düzeyindeki 
sandalyeler 
dağıtılırken 
%4 (Ulusal)

Herhangi bir yerel 
seçim çevresinde en 
az bir milletvekili 

çıkarmaya hak 
kazanan parti 
listeleri barajı 

geçmiş sayılır. Yerel 
düzeyde ya da 

ulusal düzeydeki 
sandalyeler için 

baraj yoktur.

Brezilya Yok
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Bulgaristan %4 (Ulusal)
Demokratik 

Kongo 
Cumhuriyeti

%1 (Ulusal)

Ulusal baraj, Nispi 
Temsil Sistemiyle 

belirlenen 438 
üye için geçerlidir.

Burkina Faso Yok Dominik 
Cumhuriyeti %1 (Ulusal)

Burundi %2 (Ulusal) El Salvador Yok

Çad Yok Endonezya %4 (Ulusal)

Çekya %5 (Ulusal)

Söz konusu 
baraj iki partili 
ittifaklar için 

%10, üç partili 
ittifaklar için %15, 

dört ve daha 
yüksek sayıdaki 
partili ittifaklar 
içinse %20’dir.

Ermenistan %5 (Ulusal) İttifaklar için bu 
oran %7’dir.

Danimarka

40 telafi 
milletvekilliği 

için %2 
(Ulusal)

Ülke çapında 
ya da seçim 

çevresi düzeyinde 
doğrudan 

uygulanan bir baraj 
bulunmamaktadır 

ancak seçim sistemi 
gereği toplamda 40 
telafi milletvekilliği 

bulunmakta ve 
bu sandalyelerin 

dağıtımının 
hesaplanmasında 
yer alabilmek için 

bir partinin üç 
koşuldan en az 
birini sağlaması 

gerekmektedir: En 
az bir milletvekili 

kazanmış olmak, iki 
ya da üç bölgede 
toplamda en az 
bir milletvekili 

çıkaracak kadar oy 
almış olmak veya 
ülke çapında en az 
%2 oy almış olmak.

Estonya %5 (Ulusal)

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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Fas %3 (Ulusal) Hindistan Yok

Fiji %5 (Ulusal) Hollanda 1/150=%0,67 
(Ulusal)

Finlandiya Yok Honduras Yok

Fransa

Adayların 
ikinci tura 

katılmaları için 
ilk turda seçim 

çevresinde 
kayıtlı 

seçmenlerin 
oyunun en az 
%12,5’ini (1/8) 
almış olmaları 
gerekmektedir.

İrlanda Yok

Guatemala Yok İspanya %3 (Seçim 
Çevresi)

Guyana Yok İsrail %3,25 (Ulusal)

Gürcistan %5 (Ulusal)

2020 seçimlerine 
özgü olarak 

baraj %3 olarak 
uygulanacak ve 
partilerin ittifak 
yapmalarına izin 

verilecektir.

İsveç

39 
denkleştirici 
sandalye için 
%4 (Ulusal) 
%12 (Seçim 

çevresi)

39 denkleştirici 
sandalye yalnızca 
ülke çapında %4’ü 

geçen partilere 
dağıtılmaktadır. 
Seçim çevresi 
barajını (%12) 

geçen partiler ise o 
seçim çevresindeki 
sandalye dağıtımına 

hak kazanır.

Hırvatistan %5 (Ulusal) İtalya %3 (Ulusal)

Ulusal baraj, Nispi 
Temsil Sistemiyle 

belirlenen 386 
üye için geçerlidir.

İttifaklar için 
baraj %10’dur. 

İttifak içindeki en 
az bir parti %3’ü 
geçmelidir. Ayrıca, 
%1’den az oy alan 

ittifak üyesinin 
oyları ittifaka dâhil 

edilmez.

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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İzlanda

9 
denkleştirici 
sandalye için 
%5 (Ulusal)

63 sandalyenin 
54’ünün 

dağıtımında baraj 
uygulanmamaktadır. 

9 denkleştirici 
sandalyenin 
dağıtımında 
%5’lik baraj 

uygulanmaktadır.

Kolombiya Yok

Jamaika Yok Kongo 
Cumhuriyeti Yok

Japonya Yok

Dar bölgede bir 
adayın seçilmesi 
için oyların en az 
1/6’sını (%16,6) 

almış olması 
zorunludur.

Kore 
Cumhuriyeti 
(Güney Kore)

%3 (Ulusal)

253 üye 
Çoğunluk, 17 

üye Nispi Temsil 
ile %3 baraj 

doğrultusunda 
tespit edilir. 
30 üyelik 

denkleştirici 
sandalye olarak 

dağıtılır. 
Çoğunluk 
Sistemiyle 

belirlenen 5 
seçim çevresinde 
seçimi kazanan 
parti barajdan 

muaftır.

Kanada Yok Kosova %5 (Ulusal)

100 üye için %5 
baraj geçerli 
iken, ulusal 
azınlıklara 
verilen 20 

sandalye için 
geçerli değildir.

Kazakistan %7 (Ulusal) Kosta Rika Yok

Kenya Yok Letonya %5 (Ulusal)

Kırgızistan
%7 (Ulusal) 
%0,7 (Seçim 

çevresi)

Bir siyasi parti 
Parlamentoda 
65’ten fazla 

üye ile temsil 
edilemez.

Liberya Yok

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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Litvanya %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, Nispi 
Temsil Sistemiyle 
belirlenen 70 üye 

için geçerlidir.
İttifaklar için 

baraj oranı %7’dir.

Mali Yok

Lübnan Yok Malta Yok

Macaristan %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 

belirlenen 93 üye 
için geçerlidir.
%10 (İki parti 
ittifakı) %15 

(İkiden fazla parti 
ittifakı)

Meksika %3 (Bölgesel 
baraj)

300 üye Çoğunluk 
Sistemi, 200 üye 

Nispi Temsil 
Sistemi ile 

seçilir. Bir parti 
oy oranına 

bakılmaksızın 
Parlamentoda 

300’den fazla üye 
ile temsil edilemez. 

Bir parti ya da 
ittifak seçimde 
aldığı yüzdesel 

oyun %8 üzerinde 
temsil edilemez.

Malezya Yok Moldova %5 (Ulusal)

2017 yılında 
paralel sisteme 
geçilmiş olup 

2019 seçimlerinde 
bu yöntem 

doğrultusunda 
sandalyeler 

belirlenmiştir. 
Seçimler sonrasında 

kabul edilen 
yeni düzenleme 
ile Listeli Nispi 

Temsile geçilmiş ve 
yeni baraj oranları 
belirlenmiş olup bir 
sonraki seçimlerde 

bu yöntem 
uygulanacaktır.

Bağımsız adaylar 
için baraj %2, 

parti ittifakları 
içinse %7’dir.

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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Mozambik Yok Orta Afrika 
Cumhuriyeti Yok

Nepal %3 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 

belirlenen 110 
üye için geçerlidir.

Pakistan Yok

Nijerya Yok Peru %5 (Ulusal)

En az 2 seçim 
çevresinde 
toplam 7 
sandalye 

kazanan partiler 
barajı geçmiş 

sayılır.

Nikaragua Yok Polonya %5 (Ulusal) İttifaklar için 
baraj %8’dir.

Norveç %4 (Ulusal)

150 sandalye 
için baraj söz 

konusu değildir. 
Geriye kalan 
19 sandalye 
denkleştirici 

sandalyeler olup 
ülke çapında 

%4’ten fazla oy 
almış partiler 

arasında dağıtılır.

Portekiz Yok

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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Romanya %5 (Ulusal)

En az 4 seçim 
çevresinde %20 
oy alan parti de 
barajı geçmiş 

sayılır.
Siyasi ittifaklarda 

ve seçim 
ittifaklarında 

seçim barajı ilk 
eklenen parti 

için %3’lük, 
sonraki eklenen 

her parti için 
%1’lik artışla en 
fazla %10’a kadar 

çıkabilir.

Slovenya %4 (Ulusal)

Ruanda %5 (Ulusal)
Baraj bağımsız 
adaylar için de 

geçerlidir.
Sri Lanka

%5 (Hem 
ulusal hem 

seçim çevresi 
bazında)

Rusya %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, Nispi 
Temsil Sistemiyle 

belirlenen 225 
üye için geçerlidir.

Şili Yok

Sırbistan %3 (Ulusal) Ulusal azınlıklar 
için baraj yoktur. Tacikistan %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 
belirlenen 
22 üye için 
geçerlidir.

Slovakya %5 (Ulusal) İttifaklar için %7 Tayvan %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 
belirlenen 
34 üye için 
geçerlidir.

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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Tunus Yok Venezuela Yok

Türkiye %10 (Ulusal)

Seçim ittifakı 
yapılması 

halinde, yüzde 
onluk barajın 

hesaplanmasında 
ittifak yapan 

siyasi partilerin 
aldıkları geçerli 
oyların toplamı 
esas alınır ve bu 

siyasi partiler 
için ayrıca baraj 

hesaplaması 
yapılmaz.

Yeni Zelanda

%5 (Ulusal) 
ya da bir 

seçim 
çevresini 
kazanmak

Parlamentoda 
sandalye 

dağılımı Nispi 
Temsil Sistemiyle 

belirlenirken 
71 dar seçim 
çevresinde 

Çoğunluk Sistemi 
vardır. Dolayısıyla 
%5 baraj sadece 
49 sandalyenin 

tespiti için 
geçerlidir.

Ukrayna %5 (Ulusal)

Ulusal baraj, 
Nispi Temsil 
Sistemiyle 

belirlenen 225 
üye için geçerlidir.

Yunanistan %3 (Ulusal)

Bağımsız adaylar 
için de baraj 

geçerlidir.
50 sandalye 
en çok oyu 
alan partiye 
verilmektedir.

Uruguay Yok

Ülke
Resmi 
Seçim 
Barajı

Barajla İlgili 
Diğer Hususlar Ülke Resmi Seçim 

Barajı
Barajla İlgili 

Diğer Hususlar
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öncelikle kavramsal boyutlarıyla ele 
alınarak psikolojik tacizden tam olarak ne 
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Psikolojik tacizle başa çıkma sürecinde 
başvurulacak en önemli dayanak 
hukuktur. Bu çalışmada işyerinde 
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Almanya, Belçika, İngiltere ve ABD) 
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SEMİNERLERDEN	NOTLAR

“PARLAMENTO	ARAŞTIRMA	HİZMETLERİNİN	
GÜÇLENDİRİLMESİ”	

KONULU	VİDEO	KONFERANS	(WEBİNAR)
29 MAYIS 2020

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, uzun bir 
süredir Türk Cumhuriyetlerindeki muhatapları olan 
parlamento araştırma merkezleri veya benzeri 
görevleri yürüten birimler ile bilgi ve deneyim 
alışverişinde bulunmaktadır. Söz konusu ilişkiler 
çerçevesinde son olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) de girişimiyle 
TÜRKPA üyesi parlamentoların araştırma 
hizmetlerini yürüten birimlerinin katılımı ile bir 
video konferans (webinar) düzenlenmiştir. Seminere 
Araştırma Hizmetleri Başkanlığını temsilen Başkan 

Emrah Hurma, yasama uzmanı Murat Bilgin ve şef 

İshak Bozkurt katılmıştır.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Parlamentoları 

ve TBMM ile TÜRKPA’dan temsilcilerin katılımı 

ile 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 

video konferansın konusu “Parlamento Araştırma 

Hizmetlerinin Güçlendirilmesi olmuştur. 

Katılımcıların fiziki katılımıyla Azerbaycan’da 

yapılması planlanan uluslararası toplantı, 

Covid-19 salgını nedeniyle video konferans 



231

Türkiye Büyük Millet Meclisi  •  Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

ARMER BÜLTEN

yoluyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı, bir yandan 

nihayetinde TÜRKPA bünyesinde ortak bir 

araştırma merkezinin kurulmasının amaçlandığı 

uzun bir sürecin ilk adımını oluşturmuş, diğer 

yandan da TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı 

ile Türk Cumhuriyetlerindeki muhatapları arasında 

süregelen iş birliğinin yeni bir basamağını teşkil 

etmiştir.

Video konferansa TÜRKPA üyesi ülkelerin 

parlamento araştırma birimlerinin başkanları 

ve personeli, üye parlamentoların dış ilişkiler 

bölümleri ve TÜRKPA Sekretaryası temsilcileri 

katılmıştır. Toplantıda açılış töreniyle birlikte 

“Parlamentolar için Parlamento Araştırma Biriminin 

Önemi”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma 

Merkezi Deneyimi” ve “Dünyada Parlamento 

Araştırmacılığına Genel Bakış: Üye Parlamentoların 

Araştırma Birimleri Arasında İş Birliğinin 

Kurulmasına İlişkin Öneriler” başlıkları altında üç 

oturum yer almıştır. Toplantıya Azerbaycan’da bir 

düşünce kuruluşu olan “Azerbaycan Uluslararası 

İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Center)” Dış Politika 

Dairesi Başkanı Cavid Valiyev başkanlık etmiş ve 

açılış konuşmasını yapmıştır. Açılış konuşmasının 

ardından katılımcı parlamentoları temsilen 

Azerbaycan Milli Meclisinden Uluslararası İlişkiler 

Departmanı Başkan Yardımcısı Babak Aghayev, 

Kazakistan Senatosu Bilgi ve Analiz Departmanı 

Başkanı Aygül Biblova, Kazakistan Temsilciler 

Meclisi Bilgi ve Analiz Departmanı Başkanı Aygerim 

Nurzhanova, Kırgızistan Parlamentosu Bilimsel 

Araştırma Merkezi Başkanı Baktıbey Takenov ve 

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanı Emrah Hurma 

sırasıyla söz almış; konferanstan ve süregelen 

iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile 

getirmişlerdir.

Konferansa konuşmacılar haricinde Azerbaycan 

Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Departmanından 

Tural Şirin, Kazakistan Temsilciler Meclisi 

Uluslararası İlişkiler Departmanından Rüstem 

Tlegenov, Kazakistan Senatosu Uluslararası İş Birliği 

ve Protokol Departmanından Marzan Galiyeva, 

Kırgızistan Parlamentosu Bilimsel Araştırma 

Merkezinden Anarkan Bazarbayeva ve Gülnura 

Sultanbayeva, TÜRKPA Sekreteryasından Emin 

Hasanov, Enes Yıldırım ve Azar Mammadov ile TBMM 

Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığından Başkan 

Yardımcısı Mücahit Arslan ve Yasama Uzmanı Ercan 

Durdular da dinleyici olarak katılmıştır. Durdular’ın 

ayrıca bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve teknik 

destek sağlamak suretiyle video konferansın 

gerçekleşmesine önemli katkıları olmuştur.

Konferansın birinci oturumunun konusu 

“Parlamentolar için Parlamento Araştırma Biriminin 

Önemi” olmuştur. Oturumda Aygül Biblova, Aygerim 

Nurzhanova ve Baktıbey Takenov görev yaptıkları 

araştırma birimlerinin parlamentolarındaki 

görünümünü dile getirmişlerdir. Oturum TBMM 

Araştırma Hizmetleri Başkanlığından Şef İshak 

Bozkurt’un parlamentolar için parlamento 

araştırma birimlerinin önemini anlatan sunumu ile 

sona ermiştir.

Bozkurt sunumunda 20. yüzyılın başından itibaren 

ilki ABD Kongresinde olmak üzere parlamento 

örgütlenmeleri içinde araştırma servislerine 

yer verilmeye başlandığını, politika oluşturma 

sürecinde parlamenterlerin etkisinin artması 

halinde bilgi ihtiyacının da arttığını ve bunun 

araştırma hizmetlerini gerekli kıldığını ifade 

etmiştir. Bozkurt ayrıca, kuvvetler ayrılığının 

gelişmesinin bu süreci daha da önemli hale 

getirdiğini, parlamento araştırma merkezlerinin 
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Konferansta sunulan bir slayt: TBMM Araştırma Merkezinin Bilgi Talebi Karşılama Süreci

veriler ve olgular üzerindeki belirsizlikleri gidererek, 

siyasi tartışmaların daha kaliteli hale gelmesini 

sağladığını, siyasi uzlaşmayı kolaylaştırdığını ve 

parlamentonun prestijini artırdığını belirtmiştir.

Konferansın süre ve kapsam bakımından en uzun ve 

yoğun içerikli ikinci oturumunda TBMM Araştırma 

Hizmetleri Başkanlığından Yasama Uzmanı Murat 

Bilgin iki ayrı sunum gerçekleştirmiştir. Bilgin’in ilk 

sunumu TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığına 

genel bir bakışın ortaya konduğu tanıtım sunumu 

olmuştur. İkinci sunumda ise iş akış süreçlerinin 

ayrıntılarına değinilerek bilgi talebinin karşılanması 

süreci başta olmak üzere TBMM Araştırma Merkezi 

deneyimi anlatılmıştır.

Bilgin’in TBMM Araştırma Merkezi deneyiminin 

paylaşıldığı sunumunda ARMER’in görev tanımı 

içerisindeki proaktif ve reaktif çalışmalarının neler 

olduğu ve reaktif çalışma talebinde bulunabilecek 

kişi ve kurumların kimler olduğu anlatıldıktan 

sonra ARMER’e gelen bilgi taleplerinin karşılanması 

süreci anlatılmıştır. Bilgin sunumunda, bilgi 

talebi karşılama sürecinin ilk aşamasının talebin 

niteliğine uygun olan yöntemin kararlaştırılması 

olduğunu belirtmiştir. Buna göre bir bilgi talebi 

eğer mümkünse sözlü bir bilgi ile, hazırda bulunan 

bir çalışma ile veya kolay ulaşılabilen bir doküman 

ile anında karşılanmalıdır. Bunun mümkün 

olmadığı durumlarda yeni bir çalışma hazırlanması 

gerekmektedir. Bunun için bilgi talebinin 

talep alınma süreci kurallarına uygun şekilde 

gerçekleştirilmesi, çalışmanın ARMER çalışma 

ilkelerine ve bu ilkeler doğrultusundaki kurallara 

uygun şekilde hazırlanması, ikinci okumasının ve 

gerekli düzeltmelerinin yapılması ve son olarak 

yönetici tarafından okunması suretiyle çalışmaya 

son halinin verilmesi ve çalışmanın teslimi ile 

ARMER veritabanına kaydı süreçlerinin yerine 

getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sunumda ayrıca 

bilgi talebinin TBMM içerisinde başka bir birimin 

görev alanına girmesi durumunda ne yapıldığı ve 

hangi durumlarda bilgi taleplerinin karşılanmasının 

mümkün olamadığı da örneklerle anlatılmıştır. 1

Konferansın üçüncü ve son oturumunda İshak 

Bozkurt, “Dünyada Parlamento Araştırmacılığına 

Genel Bakış: Üye Parlamentoların Araştırma 

Birimleri Arasında İşbirliğinin Kurulmasına İlişkin 

1 Söz konusu bilgi akış sürecine ilişkin daha detaylı bilgi için TBMM 
Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca çıkarılan Araştırmacı El Kitabına 
bakınız.
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Öneriler” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. Bozkurt, 

sunumunda dünyadaki belli başlı parlamento 

araştırma merkezlerinin küçük, orta ve büyük ölçekli 

araştırma merkezleri olarak sınıflandırılmasının 

karşılaştırma ve iş birliği geliştirme gibi açılardan 

uygun olacağını ve söz konusu ayrımın personel 

sayısı kriterine göre yapılması gerektiğini 

belirtmiştir. Bozkurt, yapılanma modeli açısından 

ise “Bağımsız Yapı”, “Bütünleşmiş Yapı” ve “Diğer” 

olarak yine üç farklı model olduğunu ve dünyadaki 

ağırlıklı trendin araştırma birimlerinin diğer bilgi 

sağlayıcı birimlerden tamamen ayrı, müstakil bir 

yapıda olduğu bağımsız yapı modeli yönünde 

olduğunu belirtmiştir. Bozkurt sunumunda daha 

sonra parlamento araştırma merkezleri ile ilgili 

uluslararası mesleki örgütler ile parlamento 

araştırma merkezleri ve parlamenterler ile 

ilgili çalışma yapan veya destek sağlayan bazı 

kurumlar hakkında bilgiler vermiştir. Bozkurt son 

olarak bilgi dünyasındaki teknolojik gelişmelerin 

ihtiyaç ve talepleri değiştirmekle kalmayıp aynı 

zamanda beklentileri de yükselttiğini belirtmiş ve 

günümüzde artık hazırlanan ürünlerin infografik, 

podcast ve veri görselleştirme 

gibi yeni türleri de içererek kısa 

sürede kullanılabilir nitelikte olması 

gerektiği gibi parlamento araştırma 

hizmetlerine dair güncel bazı 

hususlara değinmiştir.

Bozkurt’un sunumunun ardından 

katılımcılar son sözlerini dile 

getirmek üzere tekrar sırasıyla söz 

almıştır. Böylesi bir organizasyondan 

ve iş birliğinden duyulan 

memnuniyetin ve söz konusu iş 

birliğinin devamının oldukça yararlı 

olacağının belirtildiği konuşmaların ardından 

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanı Emrah Hurma 

söz almıştır. Hurma konuşmasında, TÜRKPA ve 

katılımcı parlamento temsilcilerine teşekkürlerini 

belirttikten sonra süregelen işbirliği sürecinin 

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının bu 

alandaki büyük deneyimi ve katkılarıyla bundan 

sonra da devam edeceğini belirtmiştir. Öte yandan 

Hurma, söz konusu sürecin ayakları yere basan 

ve sağlam bir şekilde ilerlemesi için aceleye 

getirilmemesi gerektiğini, böylesi bir iş birliği 

ve kapasite artırma sürecinin parlamento üst 

yönetimlerinin ve siyasi liderliğinin sürekli desteği 

ile uzun süreli ilişkiler tesis edilmesi suretiyle daha 

anlamlı ve başarılı olacağını da dile getirmiştir. 

Hurma, üye parlamentoların araştırma merkezleri 

arasındaki iş birliğinin staj, eğitim gibi faaliyetlerle 

somutlaştırılmasının uygun olacağını belirtmiş ve 

TÜRKPA bünyesinde ortak bir araştırma merkezi 

ve iş birliği çerçevesi oluşturulması hedeflerine 

de TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının 

desteğinin sonuna kadar devam edeceğini 

vurgulayarak konuşmasını sonlandırmıştır.
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TANITIM

ARMER	İNGİLİZCE	İNTERNET	SAYFASI

Mayıs 2016’da ARMER İngilizce internet sayfası 
hizmete girmiştir. Sayfaya aşağıdaki linkten 
ulaşılabilmektedir: 

https://www.tbmm.gov.tr/armer_eng/index.html

Bu sayfada tanıtım amaçlı genel bilgilerin yanı 
sıra ARMER’in misyonu, çalışma alanları, bölümleri 
ve yayınlarına ilişkin birçok bilgiye yer verilmiştir. 
Böylece birçok parlamento araştırma merkezinde 
olduğu gibi ARMER de uluslararası kamuoyunu 
bilgilendirebildiği İngilizce bir internet sayfasına 
kavuşmuştur. 

Açılış sayfasında Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri 
ile ilgili üç kitap ve bir bilgi notuna ilişkin görseller 
ile bunların özetlerine yer verilen uzantıda ARMER 

beş kategori altında tanıtılmaktadır:

•	 Hakkımızda •	 Bölümler

•	 Seçili Çalışmalar
•	 Yayınlar

•	 İletişim

“Hakkımızda” uzantısında ARMER’in görevleri, 
kurumsal organizasyon şeması içindeki yeri, çalışma 
ilkeleri, ürün türleri gibi bilgilere yer verilmektedir. 

“Bölümler” uzantısında ise her bir bölümün çalışma 
alanları, bölümde çalışan uzmanlar ve bunların 
eğitim durumlarına değinilmektedir. ARMER 
bölümlerinin son yıllarda yaptığı önemli rapor 
ve bilgi notlarının özetlerine “Seçili Çalışmalar” 
altında yer verilmektedir. “Yayınlar” uzantısı 
altında ARMER’deki yasama uzmanları tarafından 
hazırlanan kitapların İngilizce özetleri ile Türkçe 
tam metinlerine ilişkin uzantılar yer almaktadır. 
Bu kategoride ayrıca ARMER Bülten’in İngilizce 
özetlerine yer verilmekte, son dönem çalışmalarına 
ilişkin konu başlıkları ile istatistiki bilgiler 
görülebilmektedir.
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* NOT: Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (The European Centre for Parliamentary Research and Documentation, ECPRD) 
parlamento araştırma birimleri arasında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak amacıyla oluşturulmuş ve TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığının 
da üyesi olduğu bir kuruluştur.

 Birlikte Velayet Hakkı ve Ebeveyne 
Yabancılaşma Sendromu

 Şehircilik ve Bölgesel Planlama

 Parlamento Araştırma Birimlerinde İnsan 
Kaynakları ve Sunulan Hizmetler

 Çocuğun Psikolojik İstismarının Cezalandırılması

 Tarımsal Turizmin Teşviki

 Yasal Uyumluluk

 Yeminler ve Jestler

 Covid-19’a Karşı Parlamentolar Tarafından 
Alınan Tedbirler

 Tıbbi Kötü Uygulama 

 Genel Kurul ve Komisyon Tutanaklarının 
Transkripsiyonu 

 Parlamentoların Görsel Kimliği- Ticari Eşya, 
Hediyelik Eşya ve Ofis Malzemeleri

 Parlamentonun Sermaye Harcamaları 
Üzerindeki Gözetimi

 Gümrüklere Mal Taşıyan Araçların 
Dezenfeksiyon İşlemleri 

 Meclis Grupları, Seçim Barajı ve Seçim Öncesi 
İttifaklar/Koalisyonlar 

 Avrupa’da Sağlık Acil Durumunun Yasal 
Rejimleri 

 İş Geliştirme Merkezleri

 Eğitim Kurumlarının Yeniden Açılması - 
Covid-19 Salgınından Çıkış Stratejileri

 Covid-19 Kapsamında Hükümetlerin Kişilere 
Doğrudan Yardımları

 Kablolu Televizyon Yayını

 Ülkeye Yatırım Yapan Uluslararası Firmalara 
Yardımcı Olmakla Görevli Hükümet  
Kuruluşları 

 Parlamento Komisyonlarının Üyelerinin 
Hakları ve Yükümlülükleri

 Parlamento Üyelerine ve Çalışanlarına 
Kovid-19 Testi Yapılması

 Hükümet Politikalarının Kırsal Bölgelere  
Etkisi

 Konut Su ve Atıksu Fiyatları

 Parlamento Kütüphaneleri - Basılı Belgelerin 
ve Dijital Hizmetlerin Kullanımı

 Parlamento Bütçesinin Toplumsal Cinsiyet 

Açısından Analizi 

ECPRD	ÇALIŞMALARINDAN 
SEÇMELER*

1	OCAK	–	30	HAZİRAN	2020	TARİHLERİ	ARASINDAKİ	ÇALIŞMALAR	

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Tarafından Cevaplanan ECPRD Üyesi Diğer Ülke 
Parlamentolarının Yönelttiği Sorular
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SON	ÇALIŞMALARDAN 
SEÇMELER

1	OCAK	2020	–	30	HAZİRAN	2020	TARİHLERİ	ARASINDAKİ	ÇALIŞMALAR

RAPOR

• Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Ülke Uygulamaları

• Temel Ekonomik Göstergeler (Nisan 2020)

• Uluslararası Seçim Gözlemi

• ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşı ve Dünya Ekonomisine Muhtemel Etkileri

• Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması ve Unutulma Hakkı

• Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık ve Makul Uyumlaştırma 

• Yalan Haber (Fake News) Kavramı: Seçili Ülkelerde Parlamento Çalışmaları ve Yasal Düzenlemeler

• Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

• Uluslararası Koruma Statüleri ve Geçici Korunan Suriyelilerin Türkiye’deki Hukuki Durumları 

BİLGİ NOTU

• Seçili Ülke Parlamentolarında Ortalama Kanunlaşma Süreleri

• Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta Barolara İlişkin Bilgiler

• Bazı Ülkelerdeki Af Düzenlemeleri

• Golan Tepeleri Meselesi

• 1958 Yılından İtibaren Türkiye’de Çıkarılan Af Kanunları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları

• Pandemi Nedeniyle İnfaz Sisteminde Düzenleme Yapan Bazı Ülkeler (tablo) 

• Dünyada Seçim Barajları 

• Kar Amaçlı Yükseköğretim Kurumlarının Yapısı ve İşleyişi 

• Akademik Eğitim Veren Araştırma Enstitüleri ve Yapısı
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• Parlamentolarda Parti Değiştirmeye Yönelik Sınırlamalar

• Osmanlıdan Cumhuriyete Mülki İdare Amirleri

• Avukatlık Bürolarında Arama ve Elkoyma Tedbirlerinin Uygulanması

• Parlamentoların Uzaktan Çalışma Yöntemleri

KISA BİLGİ NOTU

• Çeşitli Ülkelerde Sağlıkta Şiddete İlişkin Yasal Düzenlemeler

• İsveç›te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

• Avrupa Ülkeleri ile Diğer Bazı Ülkelerde Dilekçe Komisyonları

• Avrupa Birliği Ülkelerinde Cinsel İlişkide Rıza Yaşı

• Pandemi Sürecince Parlamentolarda Kısmi Çalışma

• Seçili Ülkelerde Bahis Siteleri ve Şans Oyunları Reklamlarına İlişkin Düzenlemeler

• Seçili Ülke Örneklerinde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal Yükümlülükleri

• Türkiye Muz Üretimi, İhracatı ve İthalatı Verileri (2019)

• Hobi Bahçeleri: Tanımı, Özellikleri ve Çeşitli Ülkelerde Düzenlenmesi

• Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde Sıfır Atık 

• Almanya ve Fransa’da Rekabet Kurumları

BİLGİ DERLEME

• Türkiye’de Son Beş Yılda Canlı Hayvan ve Et İhracatına İlişkin Bilgiler

• Dünyadaki En Büyük 20 Savunma Sanayi Şirketine İlişkin Bilgiler (güncelleme)

• Seçilmiş Bazı Ülkelerde Maden Ruhsatı Verilmesine İlişkin Yasal Düzenlemeler 

• Türkiye- ABD Arasındaki Dış Ticaret Verileri

• Türkiye’nin Taraf Olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları

• Türkiye- Almanya Ekonomik İlişkileri

• Bazı Ülkelerde Taklit ve Tağşiş Gıda Ürünlerinin İfşası ve Kanuni Yaptırımlar 
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• Kuşak Kavramı ve Z Kuşağı Hakkında Bilgi

• Çocuğun Mahremiyet Hakkı ve Kişisel Verilerinin Korunması Bağlamında Rıza Kavramı

• İdare Hukukunda Kazanılmış Hak ve Haklı Beklentilere Dair Somut Uygulamalar ve  

İçtihatlar

• Gaziantep ve Türkiye’ye İlişkin Sosyal Göstergeler

• Yemen’de Son Dönemdeki Güncel Gelişmeler ve Sorunlar

• Çocukların Haklarına Saldırı Söz Konusu Olduğunda Yargı Yoluna Başvurma ve Vesayet  

Kurumu

• Türkiye’de Tarıma İlişkin Temel Veriler 

• Milletvekilliğinin Kesin Hüküm Giyme Nedeniyle Düşmesine Dair TBMM Uygulamaları

• Tütün Mamulleri ile Alkollü İçkilerin Reklamları ile İlgili Düzenlemeler

• Yasama Dönemleri İtibariyle Milletvekillerinin Yaş Ortalaması

• Beyaz Saray Basın Sekreteri ve Beyaz Saray İletişim Direktörü

• Uluslararası Örgüt Künyesi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

• Hırvatistan Hakkında Genel Bilgi

• Dilekçe Hakkı Kapsamında Başvuru Kabul Eden Kurumların Mevzuatlarında Yer Alan Başvuru Usul ve 

Esaslarına Yönelik Hükümler

• Türkiye ve OECD Ülkelerinde Temel Sağlık Göstergeleri 
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Aziz AYDIN
Aziz Aydın 1972 yılında Manisa’da doğdu. Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 

Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek 

lisansını aynı yerde “The Genesis of Think-Tank 

Culture in Turkey: Past, Present and Future?/

Türkiye’de Düşünce Kuruluşu Kültürünün Doğuşu: 

Geçmiş, Bugün ve Gelecek?” tezi ile 2006 yılında 

tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2007 

yılında başladığı doktora çalışması tez aşamasında 

yarım kaldı.

1989 yılında Gördes Vergi Dairesinde başladığı 

memuriyetine üniversite eğitimi nedeniyle ara verdi. 

1994 yılı sonunda mecburi hizmetini tamamlamak 

üzere Maliye Bakanlığında çalışmaya başladı. 

Nisan 1996’dan Mayıs 1997’ye kadar milletvekili 

danışmanı olarak çalıştı. Mayıs 1997’de uzman 

yardımcısı olarak TBMM’de göreve başladı. “AGİT’in 

Gelişim Sürecinde Parlamenter Asamble’nin Rolü 

ve Türkiye ile İlişkileri” başlıklı uzmanlık tezi ile 

2002 yılında uzman olarak ataması yapıldı.  1997 

yılından 2013 yılına kadar Araştırma Merkezinde 

çalıştıktan sonra, Ekim 2013’te TBMM Dış İlişkiler 

ve Protokol Başkanlığına görevlendirmesi yapıldı. 

Plan ve proje biriminde ilgili başkanlığın eylem 

planlarının hazırlanması ve uygulamasının 

takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, toplam 

kalite yönetimi çalışmalarının takibi gibi işlerde 

çalıştı. TBMM Başkanının yurt dışı resmi ziyaret 

programlarının hazırlanması süreçlerinde görev aldı. 

Ekim 2019’dan bugüne TBMM Araştırma Hizmetleri 

Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümünde 

yasama uzmanı olarak çalışmalarına devam  

etmektedir.

Aziz Aydın, TBMM İdari Teşkilatının yeniden 

yapılandırılması ile ilgili birçok çalışmada yer 

almıştır. 2004 yılında British Council desteği ile 

İngiltere Avam Kamarası Araştırma Servisinin 

çalışmalarını yerinde görmek üzere incelemelerde 

bulunan heyette bulundu ve Araştırma Merkezinin 

Kütüphane Müdürlüğünden ayrılarak bağımsız bir 

birim olarak yeniden yapılandırılmasına dayanak 

teşkil eden raporun yazımına katıldı. 2008-2010 
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ÜRÜNLERİMİZDEN ÖRNEKLER

yılları arasında, stratejik plan hazırlama ekibinde 

görev aldı ve TBMM Genel Sekreterliği I. Stratejik 

Planına (2010-2014) katkı sundu. OECD Sigma 

Akran Değerlendirmesi ekibinin çalışmalarına 

katıldı. Ağustos 2010’da yayımlanan “TBMM’nin 

İdari Kapasitesi” isimli raporunun Türkçe’ye 

çevrilmesine katkı verdi. Bu çalışmaların ardından, 

TBMM’de Yasama Akademisi kurulması ve TBMM 

İdari Teşkilatı Kanununa ilişkin yapılan çalışmalarda  

yer aldı.

TBMM içinde ve dışında katıldığı etkinliklerden 

bazıları şunlardır: Asya-Pasifik Parlamento 

Kütüphanecileri Birliğinin (APLAP) 2002’de 

TBMM’de düzenlenen konferansının organizasyon 

komitesinde ve 2010’da Afyonkarahisar’da 

düzenlenen “Bütçe Sürecinde Parlamentoların 

Değişen Rolü: İKÖPAB ve AB Üyesi Ülke 

Deneyimleri” başlıklı uluslararası sempozyumun 

organizasyonunda görev alma, Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi 

öğrencilerine TBMM’nin işleyişine dair sunum 

yapan ekipte yer alma, 2019’da Kosova 

Parlamentosunun davetiyle incelemelerde ve ilgili 

parlamentoların işleyişine dair karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunan personel heyetine başkanlık  

etme. 

Çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış 

makaleleri vardır:

• Bağcı, H. ve Aydın, A., “Dünyada ve Türkiye’de 

Düşünce Kuruluşu Kültürü”, Stratejik 

Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma 

Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk 

Düşünce Kuruluşları içinde, ed. H. Kanbolat 

ve H.A. Karasar, Nobel, Ankara, 2009,  

s.57-123. 

• Aydın, A., “Türkiye’de Sivil Toplum ve STK’ların 

Gelişimi”, Enstitü Dergisi, Sayı:1 (Kasım 2009), 

s.96-101.  

• Aydın, A., “Azınlıklar”, Karşılaştırmalı 

Anayasa Çalışmaları içinde, Yay. Haz. M. 

Bilgin ve K. A. Koçak, TBMM Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara, 2012,  

s.151-185. 

• Aydın, A., “Dil Hakları”, Karşılaştırmalı 

Anayasa Çalışmaları içinde, Yay. Haz. M. 

Bilgin ve K.A. Koçak, TBMM Araştırma 

Merkezi Yayınları, Ankara, 2012,  

s.187-223.

İyi derecede İngilizce bilen Aziz Aydın iki çocuk 

babasıdır. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 

BAŞKANLIĞI

BÖLÜMLER

Ekonomi ve Maliye

Tel: 420 81 01 
e-posta: em.armer@tbmm.gov.tr

Hukuk

Tel: 420 68 53 
e-posta: hkm.armer@tbmm.gov.tr

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Tel: 420 80 08 
e-posta: kysb.armer@tbmm.gov.tr

Sosyal Politika

Tel: 420 80 09 
e-posta: sp.armer@tbmm.gov.tr

Uluslararası İlişkiler

Tel: 420 66 65 
e-posta: ui.armer@tbmm.gov.tr
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TBMM ARAŞTIRMA HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

TBMM Ek Hizmet Binası, Atatürk Bulvarı No: 153   Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 420 68 38      Faks: 0 312 420 78 00

Yerel Ağ: http://tbmm.intranet/armer

e-posta: iletisim.armer@tbmm.gov.tr

https://www.tbmm.gov.tr/armer_eng/index.html
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• ULUSLARARASI KORUMA STATÜLERİ VE GEÇİCİ KORUNAN SURİYELİLERİN 
TÜRKİYE’DEKİ HUKUKİ DURUMLARI

• TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ
• AKILLI ŞEHİRLER
• ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIK VE MAKUL UYUMLAŞTIRMA
• YALAN HABER (FAKE NEWS) KAVRAMI:  SEÇİLİ ÜLKELERDE PARLAMENTO 

ÇALIŞMALARI VE YASAL DÜZENLEMELER
• ABD VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI VE DÜNYA EKONOMİSİNE 

MUHTEMEL ETKİLERİ
• ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEMİ
• DİJİTAL ÇAĞDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UNUTULMA HAKKI
• DÜNYADA  SEÇİM BARAJLARI
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