
Ht]K(]K t,l.]l.sE FIısiN i YENiDI.\ Di jsi';NNıEK:

Ht]KUK,tE()Rit-ERi. iNSAi\ IIAKt.ARI vE ANA},ASAl.AR

RETHINKIN(; TIIE PIllLOS()PlIY ()F L.4.ş':

t.EGAL THEoltlEs. C]oNsTITUTl()Ns AND HL\l,\N RIGHTS

kılıını Ha:.ı ayaıı /Dıliıeıl b1,

İounııı Kııçıırııli

I
}ıALTIPE t]NIVERsIT}'

(][NTRE FoIi Rl]§[.AItcH,\ND APPLI(]ATI()N ()F Ht]§t,\N RIGIlTS
LjNES(,() (]llAlR lN PHıLosoPHY A\D HU}l,\\ R.ICHl,s

T. C. \rALTt]PE []\iVERSiTEsi
iıs.rı u.rıı.rHl \R \şl llt \t \ \ li l \ Gt lA\r \ \|F.RK|Zi

t \F§( O FEt_stFE \ [ i\s \\ H_\KL \Rl Kf R5a 5L

IsT.\NBUt- 20l l



Yolıma Ha:ırIayaıı / Eılileıl by
ioanna Kuçuradi
Kapak Tasarımı / Coı,er ılesign by
Hatice Öz

Yalımlayoıı / PubIished by
T,C- Maltcpc Ünivcısitcsi
İnsaı,ı Hakları Araştırma vc Uygulama Mcrkczi vc
lJNESCO Fclseii vc İnsan Ilaklaıı Kürsiisü Yayınlarü: 2

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltcpc,i istanbul
Tcl, +90 - 2]6 - 626 l0 50 ı l028-1509
Fax: +90 - 2l6 - 626 1125
F-ın.ı il: ın.ınhaklari ,ı mı lıçp,.,ı!u-!r
I,üttD:,, inSanhakla imaIlc]]c.cdtı.tr,

Bqskı
Turuncu Tasarıın & Matbaacı lık

Bu kilapıaki bildiri]çrdc if'adc cdilcn fikirlçrdcn vc onlarda yer alan rılayların
scçimi ilc sunuş biçiınindcn bildiri sahiplcri sorumludur.
Thc authors arc rcsponsiblc lor the choicç and prcscntation of thç facts containcd
in this püb]ication and for thc opinioııs cxprcsscd thcrcin.

a!,ı T.C. Maltepc Ünivçrsitcsi İnsan Haklar] Araştırına vc UyguJanıa Mcrkczi
L NISC() ] cl.cfc \c İnsan Hakları Kiir.iisü
cı Maltcpe university ccntrc ibr Research and Application of i luman Rights
UNESCO Chaiı,in Philosophy and Hun,ıan Rights

l
lSt]N: 973-975-67(ı0-,l l 3

II



Içindekiler / Contents

Önsöz / Forcword

Açılış Konuşnıaları / Inaugural Addresses

Maltcpe Universitcsi Rcktörti Pİol Dr. Kemal Kğ:ınen'in
K,_ını.ın.ıtı............,

Tiirkiyc Barolal Birliği Başkanı
Avukat Özdemi r Ö zıılt' un Ktınuşnıası

Maltcpe Ünivcrsitesi İnsan Hakları Araştınna vc Uygulama
Mclkçzi Müdürti Pr.,l Dr. İoıınna Kuçuraıli'nin
Konuşmısı..........

Bildiriler/Papers

Tlıe Bcncfits and Dangcıs in DuaI Constitutional Systcms of Civil
RightS Protcctions
OJı,r Raban

0l

03

()5

l3

]l

]3

]7

11

Olağan, Döncmlcldc Aırayasa Yapmanıır Zoılukları: Anayasının Dayandığı-fcıııc] I]kçlçr Uzcriı,ıc Oydaşııra Sorunu
Ibruhim O. Kabııllu .............

Çokboyutlu Hukuk Düzlcııindc Tcnıcl I,Iak vc Özgiirlriklcriı,ı Korunması
Meselcsi
Eı,e Giizıepe

l Iukukı I]clscli [)iiŞlinnlek
H o],retli,ı Ökçesi: ............

Ç'ağııırızıır İnsan Onuruna Yönclttiği Tçhdit]cr Karşısında İnsan Haklarıırın
Oncıni
OAıay Uygun .....

57

67

Hukuki Bakış Açısında Etik Dayaııağa Ycı Vcnnck
G iilri: U1 gu r.........

lJncicrstanding thc Rclationship bctıvcen the U,S. Constitution aıırl Positivisıır's
Rulc of Rccogniıion: Constitutional Thcoı,y and Jurisprudcncc
Kenneıh Einar Hinı,na .....,..,,......... .,.. ,,...................,.... l13

lIl



'l'cınç] 
i lak]arın Yargısallaşıırası \,c KLıramsıl Sorunlar: Türkiyc Onıcği

Rcrıil I -mrııh Oıler

Katkıı]a BııIıınanlar / ContribulOrs

1,13

l6]

a

IV



Çokboyutlu Hukuk Düzleminde kmel Hak ve
Özg ürl ükterin Kor u nmusı M eseles i

Ece Göztepe

"IIukuk Fclscfcsini Ycnidcn Diişiinınck" konu]u bir toplanttyı. sanırünı
ccvaplardaıı daha çok soruyla tcrk cdcceğiz, Ancak doğru soruların bizi gcrçck
cc!aplara götürebilcccği düşünüliirsc. sanırım bu o kadar da kötü biI şçy
olmayacak.

Birlcşııiş Milletlcıiı,ı (BM) kuı,uluşundan bı.ı yana insan haklaı,ıırıır korunııa
ıııçkaırizırıalan çok btiyiik gclişıııclcr kaydctti. Bu döırcıııdc iırsan hıklaı,ıııın
büyiik bir hızla norn,ıatiflcşnıcsinc tanık oluırdu. Ulrıslarııası ınahkcıı,ıe ]cr kı.ıruldıı:
iıısınlığa karşı soçlıır od hııc savaş ınalrkcınclcri ycrinc. yargı yctkisi nornıatif
di'ıZcü]lcİ]clcrin konusu olan ıırahkcnlc]crdc yargılann]aya başiandı. Bölgescl
düzcydc dc Avrupa İnsaır tlaklaı-ı Mahkcnıcsi (AlllM) gıbı bir başırı öyküsü
halinc gelen bir insan haklarıııı kcırııııra ıırckaniznıası kuruIdu.

Uluslırarası anllaşırıalara dayaııan bu gclişııclerc paralcl olarak l957 yılında
Ar,rupa Topluluklatının krırrıln,ıasıylı ilk cldc sivasal-ckonoıııik bir yıpılann,ıa
söz kiınusrı olsa da^ çok kısa biı-stirc içintlc Cilsırı./E,\E1- kaı,arıyla Toplulukların
siyasaI-ckonoıııik boyutrınrıır Irukuk devlcti ve dcn,]okrasi gıbi. rı zaııraııa dck sadccc
ulus-dc1,1çt diizleı]indc gcrçckIcştirilcbilcceği cJilşiiniilcn tcıı,ıcllcrc dayaııdlrllııası

Bcn bugiin buradak i kısıtlı zaınanda soıı clli yılda btiytik bir hızla ntırmıtiflcşcn
iı,ısaıı haklarının vc blın]arı koruma nıçkaniznıaları ilc gcIincn noktadaki önçn,ılj
kızanııiların. tcröı-izı]]lc mücadclc kapsan]ındı nasıl bir andı tehdil alnndı
kaldıklırını bir örnck olay ctratlnda clc ılıııak istiyorunr, söZiinil clliğiın ajmçk
olay. Tüı,kiyc'cJe iki Daıııştay kararıyIa vc Başbakanın kişiscl ilişkisi ncdcniylc
giindcnıc gcJcn Yasin El Kadı davasıdır,



gcrcktiği oılaya çıktı. Ü!,c dcvlctlcrin anayasal gclcnck lcrindcn. ulus]ararası

lıukuk norııIarındiın vc tcaın|il]erdcn bcslcncn bu ilkclcrin Topluluk lıukukuı,ıı,ıı,ı

bir parçası vc nıırıılırın dcnctiı,nindc csas u]ısur lıalinc gcln,ıesindc cn öncmli

rolü krışktıstız Avıııpa ToplulukJarı Adalct t)ivanü (ATAD) oynamıştır. Kcndisinj

siyasal-ckonoııik çırtegraSyOnun n]otoru olarak gijrcn Mahkcn]c. içtihatlarly]a

hukuk der,]cti ilkcsinin gcrcklcrini 1bplulı.ık iırganlırıııa vc iş]çnı]crinc !nünde]niç

halc gctirn,ıcyc çalış]nıştır vc hall çalrşrnaktıdır.

Ancak l990'lı .vıllarııı başıııdan başlayarak. ijzclliklç dc sonla.ına doğnı

Usaına Bin Laclin^ Il1 Kaidc vç A lgirnistın'daki Taliban'dan gclcn uluslararası

ıcriirizııı lchdidi kırşısında BM Gtiı,cnlik Konscyi (tsMGK). BM Şaılında ycr alaıı

dtinyı barlşın] \,c giivcnliğini sağlama giircl,ini ycrinc gctirmck için bir dizi önlcıı
ılmaya bışlaclı. Sayıları şı,ı anda yirnıiyi aşan BMCiK kararı çıkarıJdı. tsilindiği

üzcıc^ BMCK bcşi r cto hakkına sahip olın onbcş üycclcn o]uşmakladlr vc aldığı

kaı,arlar üyc dcvlctlcr açısından bağlayıcl biı niıclik taşıınaktadır. Ancak Şan'ta
iiyc devlctlcriı,ı BMGK karar]ırını ı.ıygrılaııak için gcrckli tcclbirlcri alııalarındın
bahscililcliğindcn vc kararlar ilyç dcvlct]crc yönclik olduğ_tından. kararların üyc

clcvlçtlcrilc doğrudan u_vgulannıası sijz konusu dcğildir- Uye dcvlctlcrin bir iç
hukuk iş]cıni iIc bLı kaların gçrck]crini ycrinc gctirmclcri gcıckıncktcdiL

BMGK'nin cn öncınli kararı l267.i 1999 no'lu karırıclır, Bu kaıarla BMGK
bilnycsindc lıir )iıprırı»ılor Koıııi/c.ıi (Stıııt,ıirın.t C'oınıııiılca'l kuruJmuş vc IIsama

Bin l-adin. El Kaidc ı,c Taliban'la ilişki içindc olduklırı rlüşiinülcn kişi vc

örgüllcİin isinllcrini içcrcn bir konsolidc listc haztrlanıp iJin cdilıncsi yöntcııi

öngöriilmiişttir. BM btinycsindcki tcröriz]nlc ıniicadclçnin eSaSını o]uştlıfan bu

karar. salt ü},c dcvlcllcri rnuhatap olarak kabul cdiyordu. Bununla kastcttiğiın şçy.

ııckanizn,ıanın işlcınc biçimini özetlcdiğimdc daha iyi rrnlaşılacaktır:

]. Konsolidc ]islcdc bir kişi ya da örgiitüır isıniı,]in ycr alınasınt

istcn]c yctkisi sadccc ricvlcllcrc tınıırıııştı, Aynı şckildc bir isnıin
lislcdcn çıkalülnıstnr istcnç },ctkisi dç sadccc dcvlctlçrç aitti,

Yani isıı,ıi listcclc ycr alsı bilc ilgili kişinin ilcığnxlan doğnıya

BNlCK'yc başvurına yctkisi yııktı.ı.

2.Konsolidc I]stcnin aktiicllc§tjri]mcsiırdc Yaptırıınlır
Koıııiıcsindc oybiı,liği gcrckiycırdu. Dolayısıyla fiilcn siyasal bir
siircçtçD sijz ct]nçk abartı]ı olmayacıktır.
]. Bir isııin ya da ö.giitiirr listc),c altnmasını istcycn bir iiyc

ilcrlçt. bu talcbini tsM'yc ilctirkcn. dayandığı gizli scı,r,is

bilgilcı-ini BMGK ilç paylaşınak. yarıi tılcbinin dayanaklarını

açıklanıak zonında dcğildi. Dolayısıyla gizli scrvislcrin. ktııııplo
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tcorilcrini ıahrik cdcn bir harckcı scrbestisi söz konusu idi.
4, Listcdc adı yer alan kişilcriı ya da öıgütlerin başvurabilcccği,
BM çcrçcvcsindc güvcncc allına alınan insan Iraklarııııır
ihlal cdilip cdilnıcdiğini denctleyecck bağın,ısız bir organ
öngönilınem işti.

BM(]K. l9Aralık2000ıarihlir,çl333ı'2000sıyılıkararıyla. l2671l999sayılı
kararındaki tcdbirlcri soııutlaştırınış \,c gcliştirn,ıiştiı Brına göfc^ Yaplırın,ılaı
Koııitesiııin saplayaı,ak bir listçdc ildn cıliği ıc Usama Bin Lıdin'lc vc El Kaide
öı!titüylc iljşki içindc olaı,ı kişi ya da krırrıı,ıılarııı maIvar]ıklarıııın dolıdurrılınası
r c tsin Ladin vc El Kaidç'nin bu ırıalvır]ıkIarıırclan yatarlanınasının cngcllcı,ııırcsi
talcp ediliyordu.

iDM. tıiztıgiıl Topl ul uk hukukunı lı_y-glın]Llğrınu dencılcnıcsiııiır söz koııusu
olnladlğllı1^ tLiZLiğilIı BlVl(iK'nin [ıağlıyıcl nilelikl.ki kaü,artııı ıılgıılaınal,a yönclik
biı,işlcnı oldui:unıı ı,c vıpılacık bir yargısal dcnctiıııiı. dtılıi,-lı iılırak BMCK
kaı,arıı,ııı,ı dcı,ıcliırıi ıırIaııııııa gclcccğiııi bclirtnıişlir. Ancak siirpriz bir biçiındc
Mılrkcıırc bu sıptamaı]ıı1 lıcnıcn arilıı,ırlan tü7|iğiin vc dola1,,ısıyla BN4GK'nin

,19

20 Aralık 2002 tarilrlj vc l452.2002 sayılı BMGK kararı isc. a]ıııacak
tcdbirlcriı,ı rıygulanınasınl kolaylaştıran hiiküınlcriylc biı dönünr ntıktası olarak
nitclcnclirilçbiliı,. Bı,ı kararın l. n,ıaddcsindc öı,ıccki kararlarıı,ı tıygulanınısında bit
dizi istisnaya izin r, cı,ilmcktcdir. Üyc dcvletlcr. \'aptırlıırİar Koıı]iıcsinin onayını
alıııak kıışuluylı İı.;ani ııedcıılcrlc ı-nalvarlıklar]ılıt,] dol]duru]nlası tcdbirinL, i5ıi5u3
gctircbilmektcdirlcr.

l7]0/2006 vc ]735,/2006 sayılı BMCK karırlarıyla da hçm listcyç altnıDı.
Ircıır dc adların liStçdcn SilinıDcsi koıııısunda iyilcştirıı,ıclcr yapıln]ıştlr, ilk r]11ılJn

kırarla Iistcdcı,ı silinııc taIcbindc bulunına yctkisi ilgili kişinin vatandaşı olduğu
yı da ikaınct cıtiği Lilkc dıştIda. doğrudan doğruyı kcndisinc dc tanınnııştır (fiıc,rıl
pııiıı aıJlı bir başr,uru nıckaı,ıizıı,ıası krıı,uln,ılıştur).

Kısaca özctlcdiğim ınçkanizına ilc sığlııran cır iincıııli "akıllt tçdbir" (J/r?..//?

srıır,ılı.ıı) nriıll,arlıklarııllı,ı doııdurrıIn]asld!ı. Btı doğrultudı AVrupa Birliği (AB)
Bakanlar Koı,ıscyi 2000 yılında BM(jK'nin konsolidc listcsini ayırcır üstlcncır biı,
diıi lüzük çıkannaya vc bu Iistcyi [3M doğrı.ıltustında gLiııccllçmcyc başlamıştlr.
200l yılıııda hcnı BN,l. lıcıı,ı dc AB listesin,.lc adı gcçcıı Yusın El Kıdt İlk Dcrccc
Mahkcıııcsinclc (iDM) daı,a açarık, dar,a konrıSu tiizLiğail] ıdil yargılanııa hakkıııı.
tniilkiyçt hakkını ı.c nihayet ctkili ),argIsal dcneıinıc ilişkin tcıncl hıkkını ihlal
cttiğini ileıi Siir]nüşlür.



ius (,ogen5 ilkcIcri çcıçcı,csindc dcnctjııinin yapılabilcccğini bclirtmiştir- Ancak
yaptığı dcnctiııdc iii ı,ı.ıgrıı.r'c ıykıı,ı bir dtıruııı saptamamışttr.

ATAD'ı yapılan tcıı-ıyiz başı,urusundı isc AlAD. ]iterııliı,dcki gö,iişlcri ikiyc
bijlcn bir arglıIaİ]a ycp_vcni bir tartışma baş]atnrışttr. AlAD iizctlc. ulus]ııarası
l,ıı.ıkukla. stınıuı olayda BM hukuku ilc AT hukukunu hiycrarşik biı ilişki içindc
dcğcrlcndirmc1,,crck Af'nin bağınısız bir hukuk sistcnıi oldrığrınu. kcndi anayasal

dcğcı,lcrinin brılrıııdı.ığı.ınu vc hcr 1iirdcn Topluluk işlcııiniıı^ kaynağı nc cıJursa

o]sıın ]rukı.ık dcr.lcti ilkcsi gcrcği yargısal dcnctiııc tabi olduğunu bcIiı1ıııiştir. Bu
doğnıltuda da BN{GK kıraılnı uYgrılıınal,ı yijncljk olSa da. Bakanlar Kr,ıırc) iıliıl
tiiziiğtinüır yctcrJi hrıkuki giiVcncclcri içcrııcdiği için iptirlinc karar ıcrıııi;ıiı.

Brınulı iizcrinc Aı,rupa l'opIııltıklaıı. E] Kaıjı ilc ilgili 1,cni bir tiizük çıkarrp
yclcrli b ilgilcndirıı,ıc_v i vc ccvap hakkını öngörcn bir nrckanizma i]c tcdbirlcrin
rıygrılaılmasına ),önclik pratiği dcğiştinnişıir. sontüçta. bu proscdiiriin soı]unda da

El Ka<lı'nın isıni 1istcclc ycr alıııayl SürdürmiiŞtiir. ama bı.ııdaı] Sonraki tiiziiklcrdc
ilgili kişi ıc öıgiitIüJrin listcyc ırlınn,ıa ncdeıılçri hakkında bilgilcndiı-ilnıclcri.
kcııdilçrinc ccrap hakkı tanınnlast vc diğcı,ctkiIi bışvurı.ı ytıllarınıır açlk oln,ıası.

ijncııli bir hukuk c]cvlcti kazanın,ııdır.

Dınışliıy Onunc].ı Dıircsi ilc İdari I)ava Dıirclcı,inin kararları da tabaır

tabana zü1l]r \c tcmcl va.savlmlarl itıM iüc ATAD ırusındaki kıdar t'ark]ldıı.

Tüıkiyc'dc BMGK kararının uyguJaırması içiı,ı gcrckli iç hukuk diizcnlcııcsi.
El Kadı'nın ınalr,ırIığıııın dondurulması ilc ilgili ilk girişiın başarısızlıkla
soııuçlanınca. Bakanlaı Krırrı]rıırun BNl^ni]ı isinı ]istçsini içcrcn biı cki o]an bir
karar ı,crnıcsi.vlc 1,trpılnııştır, Tıirkiyc ulrıs]atarası 1crörizııılc ınücadcJc kapsaıııında
Tcrijrizınin Finansnıınının Önlcnnıcsi Aırtlaşn,ıasıırı ıınaylaınış. Karapıranın
Aklannıısı Kanunıı başta olnıak iizcrc pck çtık kanı,ınlı BM(iK kaı-arlarının

tı_v-gulanüIaS]İa yönclik iç h[ıkuk tcdbjfini almtştıı. Brı kanrın]arda ınılvarlı klan nıı,ı

don,jurulabilmcsi içiıı hakim karaı,ı gcrcktiği diizçDlcnı]iş. acil duıtııııJar içindc
gcçici önlcınlcı iiııgönilrnüştiir.

o. Daııışıo1, Onuncu Dairesinin KararıI

Bakanlar Kurrilu'nrın 200l/3483 sayıJı vc 22.12,200J tarih li kararıyla] davacı
Yasin E] Kadı'ı,ıın Ttirkiyc'dc bulunaı,ı banka]ar vç diğcr mali kuıuııılar ilc gcıçck
vc tiizclkişilcr nczc]indckj kiralık kasa mcvcullaıı da dahi] iılmak iizcrc^ tü]n hık
vç a]acakları ilc lnırlı,aı,lı kları nın doııdurı.ılırıasını vc bu n,ıalvarlıkları ilc ilgili hcr
türlü işlcrnin Maliyc Bakanlığının izninc bağlanınasıı,]a karar vcriln]işliı. Daı,acı.
hcrhangi bir yargı kararı olnıaksızın ı,c stıçlu rılduğu tcsbit cdjlıncksizin hakkında
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kırar vcrildiği vc Bakıırlar Kurulu kırarının sürcsi bclirsiz olduğu içiır bu idari
karar lıakkında iptal davası açııııştır.

Dır,alı kurunı]ar Başbakanlık. Dışişlcri Bakalılıgı ı,c Maliyc Bakanlığı'dır.
Yapılan savrınn,ıada idaı,c. BM Şartı'nın ıc BNlCK kararlarınııı "lüı,kiye için
bağlayıcı olduğunu vc Türkiyc'nin l267ll999. l]]]i2000 vç l]7]ı20()l BM(jK
kararlaı,ı doğruIttısunda karar allııdığlnl belirıl]iştiı

Dınıştıy Tctkik liakinli gijfliştırdc. t]N4 Şaft1 \,c I}MCK kırarları Türkiyc
ıçısıııdan bağlayıcı o]ıı,ıakla birliktc. Şartın 2_-5. nııddcsiııin Koırscy kırarlarıııııı
uygulınnıı biçiıııini diizcnlcnıc1,,ip bu ktınrıyrı iç lrrıkrıkı bırakıığlnı bc]iılnıiştiı. Bu
ırcc]eırle cle iç hrıkukrınıuzila anayısıl r c 1,asal d|izcnlcıırclcr vapılııası gcrcktiğini
bcliü,tırişlir. Bu tcdbirlçr ırasıııda BMGK l]7],2(X]l kırırının ]. ıırıclılcsiniıı
d bcndindc beliı-lildiği gibi. 9 Arılık I999 tarihli -Ieröıizıııin ]-inansnıınııııı
Öıılcnn,ıcsjııc Dair [-llrıslaıırısı Sijzlcşnlcr dç dıhil olnıak iizcı,e. tcri)ı,iznıc ilişkin
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Daı,aırıır gclişiırı sürçcindc, BMGK kararı lıyarıırca olııştrırulan Yaptırııırlar
Krınıitesiııin listcsi yayıı,ılaı,ıdlkta]] sonra Maliye Bakanlığl. teröre kaynak
sağlayan kişi vc orgınizasyonlaı htkkınclı aıışlırına vc incclcııc yapmak üzc],c

bir nılif'ctıiş giiıcv]çndirı,ııiştir, Miiiitliş. 9.1 l .200l tarihli bir yazı ilc davaçının.
kaı,a parı akIıına taaliycti içindc olduğu koııusunda ciddi cmarclcre rirstlanıld!ğını
bclirti]erck. hcr tiirlii lnal. hak ıc alacaklarııra 4208 sayllı Kanrınun 9 uncu
nraclrlcsi3 ı.ıyaııırca tçdbir krrnuIıııasının ı.ıyguıı olacağı srrnucuna ulaşıIdığını MaJiye
Bakanlığı Mıili Suçları Araştırııa Kurulu Başkanlığııra (MASAK) bildirıııiştir.
MASAK ise btı nüiettiş raporu aizcrinc. ckintlc hcrhangi bir belgc içenncycıı
bir yazıyla İstaırbul CrııırIrrıriyct BaşsavcıIığıırı..1208 sayılı Kaırunuıı 9. ııaddcsi
uyaı,ıııca tcdbir ılınması ıalebiylc ba;r,urıntışıur Tılcbı ıncclclcn İstıııbuI ,1, SuIh
Cczı Ma]ıkçııcsi isc "lcdbir talcbiııc I,ıcrhaııgi bir dcIil ve bclgc cklcnıııcdiğiı,ıdeı,ı^
talcbin reddinc" karar vcrnıiştir.

(iörüldüğii iizcrç Sulh Ccza Mahkeııcsi, adı gcçcn Kanlünun 9, nıaddcsinc
uyguıı olırak dcli]lerc bakarak kırar ı,crııcsi gcrckliğindcn. kiiıırııra ı.ıygrırı biı
kaı,ır ı,erııişliı Savcılığın bu dunımda yapıııası gcıckcn şcy, gcrckirsc "gizlidir"
ibaı,csiylc. davacı hakkında tcdbir alıtııı,ıasını gcrektirccck bclgclcri talcp yazısııra
cklcycrck ııralrkcıncyc sunnrak rılnıılıydı. Oysaki nc savcılık. nc dc MASAK
malrkcıırcnin bu rcd gcrekçcsindcı,ı soııı,a Iıarckcle gcçıncı,ıiş. talcp cdilcn dclillcri
ınirhkcııcyc sunmaıntşt!r. Mahkcıncnin rcd kararıııdan sonra Dışişlcri l}akanlığı
2],]],200l taril,ıli biryazıda. MASAK ıc MİT'tcn c.linilcn hılgilcı,d,,tıııltusunıla
Yasiıı El Kadı'nın ınalvaı,lıkların ın donclurulıııası için bir Bakanlar Kurulu
karaınaıncsinin çıkarıln,ıasıı,ııt,ü uygun o]acağını bclirtı,ı,ıiştir.



Siizlcşn]c \c protokollcrc taı,af olüın]naSın]n \,ç iilkc]erin karşlllklı anlaşnıalar
yoluyla işbirliğini gcliştjrıİclcriDin istcndiği bclirtilnıiştir, Tctkik hakinıi 1inc o

döIıclndc \üıilıllikı( o|ı|] 4j(ıx .lıl,ılı lr:ıı,ıpıı,,ıııın \llınııı:ı.ıııııı ( lnlclıtı]c.lnc

Dair Kanun ilc 4,122 sayılı Çıkar Aıneçlı Suç l")ı3iill(-rı},lc Müc.ıdelc Kaıruıru
kapsamıııcla sözii cdiIcn Kıınscy karaı,larıı,ıııı iç I,ıı,ıkı.ıkta ul,grılannıasını sağlayacak
tcdbirlcr alındığını. bu doğnılnıcla başı,urıılan Ccza Mıhkcmcsinc gcrckli bilgi ı,c
bclgclcıin sunulnıası gcıckliğini vLırgulamtştır.

|)anlşla,v' savclsı isc BMGK ktrrar]arınlıı Anayasanın 90. ıııaddcsi uyaııncı
kaı,ıun ],ıı.'ıknıündc o]duğu. bu nede n lc G K'n in l267.1999, l333.2000 vc l]73i200l
kararlarının uygulanınası için ayrıca bir işlcmc gcrck oln,ıayıp davacının
ırıalvarlıklıırınııı doı,ıdrınılması için Tiirkiyc'de a_vrıca bir tııkibat yapıln,ıasına ya da

kcsinlcşmiş yargı kararı bulunıırasına gcrck olıııadığı yiinündc görüş bildirıniştir.

Onuncı,ı Daircniır kaıarının cn iincmli aşan,]ası. BM(;K kararların]],ı

bağlay]crlığr vc bunun gcrçck lcştirilme biçimi konusuı,ıdaki tespitindc ycr
aIııaktadır, Mahkenıcyc görç. "Birlcşmiş Millctlcr Ancilaşmasının 25 inci
n,ıaddcsindç ycr alan Giivcnlik Konscyi KararJarıı,ıın üye ülkelcrçü] uygulanacağı

şckJindcki hükııüıı. Konscy karaılarınıı uygulannra biçiıııini diizcnlemcyip. bu

koııuy,ı,ı iç Irrıkrıka bııakıııış o1ınası karşısında. Güı,cnlik Konscyi Kararlarının
iç hukukumuz çcrçcı,csındc Anayasa vc },asa] düzcı,ılcmc]cr doğrııltusunda
uygu]anacağü aç]ktır". Bu doğrultuda I373.200] nolu kararın 3. maddcsinin d) vc
c) bentlcrindç Sözü cdilcı,ü Tcrörizııin FınJır:lınanıılın Önlcnnıçsi AıltlaŞn,üası],ıln

hükiimlcinin de iç hukuka atılta bulunduğuııu bcJirtmcktcdiı

Brınrın yaııında Nlahkcmc. Anayasa'ııın ]5. maddesindcki ıııiilkiyct hakkına
ıc I3, ilc ](ı, ınaddcsindcki tcnıcl l,ıak vc özgiiıliiklcrin sınırlandırılınası1,,la ilgiIi
gcncl htiktimlç.c attfla^ allnabilccck tçdbiılcrin aırayasal çcrçcvcsini dc çiznıişıir.
Malıkeıırcl,c giirc. bri sınırlar çcrçcı,csindc idarcnin yasayla yctki tanınüıarnasına
rığıııcn nıülkil,cl hakkını sınır]andırııası ka},ı]ağünı n na_yasadaıı aJınayan bir dcı,lct

1,ctkisinin kuIlanıln,ıısı ınlaınına gclip 6, n,ıadilcyi ihlıl cdcccktiı,. MaI,ükcmç} ç gijre

BM(]K karatlarının u_vgulaırması için gcrckli iç hrıkuk clüzcnlc:ncsi Tiirkiy,c'dc

.vapıln,ıış ıılup 4208 r c ,1,122 sayılı kınunlar ıııalr,,arlıklarının don<lıırulı,ııası tcdbiri
için hıkinı karaııı,ıı zorunlu kıJmıştır. Mtrhkcıııc bı.ı dtığrulnıcia. ilgili n,ıahkcn,ıcyc

Yasin El Ka,jı ilc ilgilibilgi vc bclgclcrin ilclilmcsi gcrçktiğiııi. bunun yapılnıa_vıp
idarcnin bir kararıyla ıı,ıalvarlıklarının rlrıııdıırı.ıln,ıası kararıırıır daıacı ilc iIgili
k,,,nııııı ipııli !.rckl,ilııç lıiıl lı ıcııı ıi.liı.
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Karırı vazllaıı lck kaışıoy gcrckçcsi isc. BMCiK Yaptırımlaı, Koılıitcsiııiıı
listcsinclc 1,,cr ılan isiınlcrin bir iç hukuk işlcnıindc tckrar]anması ilc ilgili BMCK
kararlarınc]a alınınası talcp çdi]cn tcdbirlcrin ııygulanınası arısındaki ilişkinin



clcğcrleıd irilııcsindc çoğunIuk giiI|işLindcıı ayrı 1ırlıktıdır. [Jrıııa görc dır.a koıırısıı
o]an Bakırnlaı Kurrılıı karaıında. Yapıırıııılar Koırıitcsiniıı stirekli gLinccllcncn
listcsindcki isinı]erin lekrırlann,ıasıııdııı başka biı-şcy yapılııranııştır. Hakiıı.ıc giirc
bu işlcnrlc B1\1'nin tılcp cıtiği yaptlrlmlar da iç hukukuınuza ıklaııJıııış olıııakladıı.
Ovsa bu Iisıçdçki isiıılcı,lc ilgili olarak a]ınaçık tedbiı.lcrin ıcnclçcrçcıcsi BM(iK
kııatlaııı,ıda çizilnıiş olmakla birliktc. üye cleı,lctlcrdcn bu tcdbiılcrin uygulanınası
için gcrckli iç hrıkuk dıiizcılcınclcrinin yapılnıası talcp cdilüIcktçdir. Dolayısıyla
tcdbirler. isim IiStcsiılc ılliindeı],ıiç dciildir, Karşıo,v- vazın lııkiıı.ıin tsM(jK
karırliırının kınun hiikııliiıldç oIdrığu ı e kırarlardaki tcclbiılcıin uygulaııtıı.ı5ü için
ıyrıca lrakiıır kararıııa gcrck oln,]adığı viinüırdcki görüşii. kanun]ardaki bclirlilik
ilkcsiııiıı gcreklcriııi yinc dc vcrinc gçtircıncııcklcdir. (]ünkti ı\nayasanın 9().
ıııarldcsiıriıı 5. fıkrasıııı görc kanun hiiklniiırdc oiup ınayısaya avkıı.llığı iIcri
sLillilcn]esc bilc. ilgili BMCK kırarları a]ınacak tcdbiılcrin ıiyc dcVlct]crin iç
lıukııkıiııda hangi ııaktrıırlaı, taraflndaür ıc hanti siircylc alınacağına ilişkin
hcrhangi bir lıiikilnı jçcrnıeııçktcdir. Dolavısıyla biı kaııundan bcklencn kcsinlik
r c ıç ıklık brı kararlıırda nievcııt dcğildir vc olımaz da, Bu aı.ı.:iiman bir adıın ilcriyc
gilli]rlilecek oltıı,sa. Li},c dcvlctlcrdc hcı nııkanr kcııdisini yeıkili göıtjp alınmasl
gcIçkl i tcdbirlcıin a]ınınastnt kararlaştırabilcccktiı

b. Dıııışlay İıluri Dava l)ıireIeıiııiıı Kurırı5

Danüştay OııLııücLı Daircsiı,ıiıı kararının tcmyiz aşaınası. El Kadı ilc ilgili
aIıııan ckoıroııik tcdbirlçfiıı-fürkiyc'dcki bovrıtunu hukuki alandan sivasi alana
taşımasıyla özcllik iırz ctı,ııeklcdiı. Başbakaıııır daırışınını (_'ii.ıcyd Zapsıı'nıın cski
iş oı-tağt olan vc başbakaırıı,ı bizzal "pırını kadar kcfi]iııı" dcdiği El Kadı. El Kaidc
ilc bağlaırlılı o1duğu ktınusunda giiçlii cnıarclcr bultınduğu gcrckçesiylc MASAK
ıniilattişi taratjndaı,ı Maliyc Bakanlığınr mı]\,arlığıı]ıı1 dondunılması ilncrisiylc
bir raprıra kontı olduğu vc istrıi tsM(;K listcsinde vcr aldığı lıaldc. İstanbu] ,1.

Sulh Ccza Mahkçn,ıcsinin vcrdiği rısulrlcn rcd karaı.ına karşı hiçbir girişimdc
bulııırulınıınış olması ırcdeniylc si},ascten de 1.rıltşılatr bir \,aka halinc gcInıiştir,

llk mcse]c. davaIı idarcı,ıin tctııyiz istcmindc bulunup daI.ıa sonra bLı ı5tcnrini
geri çcknıcsindc ortaya çıkı]ıtştır. Davalı idarc olarak Başbakanlık. Dışişlcri vc
Maliyc tsakanlığındaıı sadçcc ilk ikisi tçnıviz talcbindc buIuı.]muşlLır. (jazctc
habcrlcrinc görc Başbakan Erdoğan'ııı tlcvrcyc girnıcsiylc ilk oiarak Bışbakanlık.
daha soırra isc Dışişleri Bıkınlığı tcnıyizdcn t'cragat talcbincic bı.ılunn.ıuşlaı.dır.
Tcnıyizdcn f'cragat ililekçcsi IJaşbakanlık adııit mlislcşar yardııncısı taı.aftndaı^
[)ışişlcri Bakanı adıı,ıa isc lrukuk ııiişaviri taıal'ındaıı iınzalann]ışlır, DİDD.
4J5] sayı]ı ı,c li.1.19.13 tarihli "Muhakcııııt L,nuı]] Müdürlüğiinün \ıazit'clçıinc,
Devlet Daı,ılarıı,ıııı Takibi Usullcıinç ve Mcrkcz ı,c Vilıvctlcr Kadrcılarında Bazı
Dcğişikliklcr Yapılıı,ııısına Dair Kaııun"un 22. ııaddcsindc idari daıalarda leııısilç

5]
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yctkili olaı kişinin ilgili bakan]ıklatın hukuk n,ıiişaı,iri o]masıı,ıdan ]ıarckct]c.

ifucc yctki ı.ınSlırunu tartışlnıştır. Bir soı]raki aşaı]ıada isc 4353 sayılı kanuııda

iılaıi <laı,a]arr]aı,ı fcıagatin diizcnlcırıncı,ı,ıiş oIn,ıasını. kaıunun diğcr hükümlcrirri

clc dikkaıc a]arak tartışıılıştır, DİDD. tçnryizdcn l'cragatin kabı.ıl cdiln,ıcınçsini

gcrekçclcndiriıkcn. ikili bir yol izJcmiş vc birbirinclcn bağıınsız iki ırgiinıını
biı,liktc dcğcIlcrrdirmiştir.

İDD. bir yandan tç!D!,izdcn liragat için tcııısilc yctkili olan hukuk

nıiişaı,iılcrinin cn üst idari aıniıdcıı. .vııri Iiaşbakan ı,c Dışişlcri tsakanından

açık yclki alınaları gcrcktigini bclifimiş \c soDıtıt olayda brı vctkinin nrcıeuı

t,ılııadığını bclirtıniştir. Brınun yanıırda bazı iiyclcr. iç hukukun bir parçası olın
bir rı]uslaraıısı aıtlaşı,]anın gcrcklcrini ycrinç gctir]Ie_yc yönelik iılan bir idari

işlcınc kırşı açllan daı,ada tcn]yizdcn lcrıgatiıı. aynı zanıanda ulus]aıarası

},iiktimlüliik]çrin iI,ılali anlaıııına gclcbilcccğini. bu ncdcnlc idare_vc karşı açıJan

daı,irlalda kanun yrıllaı,ıı,ıın tiikctilnıçsi gcrcktiği görüştinii bclinıniştir. Açıklanın
ncdcnlcr]c tcın_v''izdcıı fcragat talcplcri dikkatc aJınınayarak tcıı,ıyiz incelcmcsiı,ıc

cSastan gcçilnliştir,

Mahkcnıc. dava konusu Bakan]ar Krınılu kararının BMCK Yaptırıtı]lar

Koı,ııitcsiı,ıin hazırladığı listenin tckrarındaı,ü jbarct olduğunu. bunuıı dışında

bir tasarruluı,ıı.ın brılı,ınınadlğını. böylcliklc yıptlrtn]lartır iç hrıkııkuııLıza

aktarıln,ıasının sağIıııırlığıı,ıı bclirlnıektcclir. Mahkcııc. BMGK kararlarının hııkuki

nilcliğini tsM Şanı. Anayasa vc konlıyla ilgili yasalar ışığtnda dçğcrlcndirü],]cyc

çalışıııışrıı. Buna görc BM Şa],tı'oın 2. n,ıadılcsinin 7. fikrası ilc VIl Röliiındc

ycr alaır zoı,layıcı ön]çmlcrin ilyc dcvlctJcı,taratiırciaı,ı uygulannıası ),i,lküıı]ülüğii.
BM(]K kaıarlırınııı bağlayıcılığını ortaya koyrnaktadlr. Mahkeıırç bıü noktada

üyc ilcvIctJcrin iç hııkukuyla ilgili oJarak Şart'ta öı,ıgijriiin,üc],cn bir öncrmcJ,i dilc

ü..ctirlDcktc ı,c "iiyc iilkclcrin iistlcndiklçri bLı yiikiınIüliiğü ycrine gctirlnck için

iç hukuklalıı]da ayı-ıca bir yasal düzcnlcmc yapııalarlna gcrck yoknır^'itidcsini

kullanınaktadır. ()ysa bu cüınlcııin hcır,ıcn ardıı,ırian, BakanJar Kuruluna düşcn

giircvin. alacağı biı karar ilc (vani biı iç lıukuk işlcıni ilc) BMGK'nin aldığı

zorlayıcı iinlcmlcıi Tilrkiyc C'uınhuriyçti sın]]-la.ı içindc },ii irlüğc koyllıık vc

uygulanıı l,ıalc gctilnck o1dıığı.ı bçlirtilnıcktcdir. Dolayısıyla birbirini takip cclcn

iki ciiılç arasında ıııutlak bir çclişki siizkonusuc]ur, Bunun da ötcsindc Mahkc]nc,

hcrJıangi bir gcrckçc giistc]Tcksiziı,ı bu konııda yctkili ofganın Bakaıılar Krırulu

olduğu diişüırcc5indcdir ("... Bakaırlar Kıırulııı,ıtın yctkili oldrığunıın kabulii

gcrckıııcktcdir^'). Bu çclişkili iladc]cri takibcn Malıkçıııc. iç lıukuktaki ,1422 vc

,l208 sayı lı kaı,ıunlır,da öngör,iilcı hakirn giivcnccsinin BMGK kararları içiı,ı gcrckli

olnıadığını^ at]ıa clbcttc idrrri bir işlcn,ı olaır Bakan]ar Kurulrı kararıırır karşı idari

1,,argı yoJrınun açık olduğrınu bciiılçrck. idarcnin tcmyiz talcbini kabrıl ctıııiştir,



Onııııcu Daireniı,ı aldığı malvarllğının dondurrılnrası tçdbiriıin kaldırılnıası
kararı bozulaı,ak dosya adı gcçcn daircyc göndcrilııiştir. Bu karar sonrasında El
Kadı'nın Türkiye'dcki nıalvarlığının donduıuInası tedbiri tekrar uygulanmaya
başlanıııştıı

Oysa BMCK karar]arı kaırı.ııı hükııLindç dcğildiı,. BMGK karaılarınııı
lıygulanıııası için biı, iç lıııkuk işlcn,ıinc gcrck vardır ki. brı da kanuıılar yoluylı
sağlanmıştıı,. Btkanlar Kurulrı kırarı dahi baiylcsi bir gcrckliliğin işarctidiı Yctkili
nıakaınların niçiıı Sulh Ccza Mahkcıncsinc cldcki dçlil ıc bclgclcı,i srıırıırıdığı.
buı]da bir ihnıaliıı söz koırusı.ı tılııp olnıadığı aıaştüıülül]aın]ştlr, Yukarlda söZü
cdilçn Türk lrı.ıkı,ık ııcvzuatına bakıldığındı. bunların. gizli servis bilgilcriııin
saklanaıak salt soırucu cldc ctıııcyc yajnclik girişin,ılcrc ccvaz vcrn,ıeyccck biçiındc
Iıukıık de1,1ctiııin gcrcklcri gilzctilcrck diizcnlcndiği görülnrcktcdir.

Son söz olarak ttıparlıınak gcrckirse. ulııslararası hukukta gidcrck ağırlık
kazanan anayasalc1 (.oü1.\lilüülionuli.\ı) görtiş. bu akıınla insan haklarınııl
koruı,ııı-ıasını pckiştirnrcyi hcdcflerkcn. bu göriişiır tcorik telncllerini tcrörizırılc
ııücadclc kapsaınında bazü son]Lıt olaylaı-a uyguladığıınızda. amıç]ananın tan)

tcİSi bir durutn da ortaya çıkabiln]ekıcdir. Çoğtü]cu (//lr-all!/) görtlşün ırıutlak
biçiıııdc vc hukuk sistcı]ılcrini birbirindcn btrğımsız olarak dcğcrlcndirip ayıracak

şckildc elc alınmısı isc. yiı,ıc bazı drırumlırda iırsaır haklarının iicgradc edilmesi
sonı.ıcrıı,ıı.ı doğurabilecektir. tsu ncdcnlc bcı,ıin,ı öncriın. lnctodik açıdan amaca
cndckslenip. gclcktiğiııdc cklcktik olniayı gözc alabiln,ıcktir, Buı,ıu şrı şckildc
clc it'adc etınck mümkün clbcıtc; İnsaı haklarıırıır korunınası vc gür,cncclcriır
ıı,ıiııiıııı,ım standaıtlarınııı koruı,ııı,ıası. aırcak noımlarıı,ı maddi unsurlarr gözdı]n
kaçırılnıadığı süıccç miinıkündür

E.2a02/984, K.2006/47 95, karar tarih1:4 Temmuz 2006,

Resmi Gazete 30.] 2.200] (müke(er).

4208 saylllKarapalanln Aklanma5lnln onlenme5ine llişkin KanunUn 9 uncu maddesi:

Tcdbir konulmast
Karaparınln aklanırraslna yönclik clddi eınırclcrin Vanlğı halindc. bankalar ve bınka dışı mıli

kuruınlar ilc diğcr go.çek ve tüzcl ktşiler nezdindcki kila]ük kasr İlcvcuılırı da drhil olıİttk iizcrc.

hak vc alıcaklann dondurulünaslna. tısarnıfyetkisinin tıınan]en vcya ktsDleül kıldlnlmasına] nal.
klyİretli ğ!rak. nJki1 \e diğ§r d§ğererin laplıİa. buniaüün bir ıeVdi mahalline yaıırllınasına \c hak

ve alacaklal üzerinde digel tedbirIelür konulliıaslna hazırlık ıahkikaıı sııısııda sı/İ r,c:ı lıalııı:
yargllaına sıra§ında ise,ıa}iı»ı, tırıl'ındıı karar r,crilcbiliı
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Tcdbirc iliŞkin talepler. evıak iizcrinden yapllacak inceleme sonucu deüal ve nihayct 24 saat

içerısınrle sonuçiındırılır,

CccikmcsIndc !aklnca gi'riilcn hallcrde cuİrhuriyeı savcllarü da hak vc aIacakIınn donduntlınaslna

karır !orcbilir Cuıİhuriycı savcllığı bu karan cn geç 2.{ saal içiüldc süılh cc7a hakilninc biIdirir,

llakint en geç ].| saıt içindc onaylanıp onaylanınalnaslnı karar vcnı onayIannrama halindc.

cumhuriyel sal,cıllğınln kalarü hükümsüz kallr,

Terörizmin Finansmanlnln Önlenmeslne Da]r Ulus]arara5l sözleşme, TBMM taraflndan ] 0,1.2002

talihinde 4738 saylll kanunla onaylanma5l uygun bi]lı]narak, ]7.].2002 tarihl] Resm] Gazete'de

yay]nlanalak yalürlüğe 9irmiştir.
E. 200612824, K. 2007 / 1 1 5 |22.02.2oo7) .
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