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DAVACI                                     : 

ADRES                                        : 

TELEFON                                  : 

DAVALI                                     : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı - ANKARA

KONUSU                                    : 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın evvela idarenin

savunması alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere şu aşamada yürütülmesinin

durdurulmasına, idarenin savunması alındıktan sonra yürütmeyi durdurma kararının

devamına, nihayetinde iptaline karar verilmesi talebi hk.

TEBLİĞ TARİHİ                     : 20.03.2021 (Resmî Gazetede yayımlanma tarihidir.)

DAVA NEDENLERİ VE HUKUKİ GEREKÇELERİ:

Huzurdaki davanın konusu, 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10.02.2012 tarihli ve

2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi

Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin

(dilekçenin devamında İstanbul Sözleşmesi olarak anılacaktır) Türkiye Cumhuriyeti

Bakımından feshedilmesine ilişkin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararının iptali talebine ilişkindir.
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USUL YÖNÜNDEN:

Malum olduğu üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1,a hükmü

uyarınca, “İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile

hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için MENFAATLERİ ihlâl edilenler tarafından”

iptal davası açılabilir.

İdari yargılama hukukunun bu en temel kuralı uyarınca, bir idari işlem hakkında iptal

davası açılması bakımından hak ihlali şartı aranmamakta, daha geniş bir kavram olarak

menfaatin ihlal edilmesi yeterli sayılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hudutlarında yaşayan herkesin menfaatlerini

ilgilendirdiği kanaatimizce izahtan vareste olan İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden dava konusu

işlemle her Türk vatandaşının menfaatinin ihlal edildiğinin ve dava açma ehliyetine sahip

olduğunun kabulü gerekmekle birlikte, daha özel olarak, bu devletin ferdi olan bir kadın

olarak da menfaatimin ihlal edildiğinin ve bu suretle huzurdaki davada taraf olma hakkımın

olduğunun kabulü gerekir.

Yine 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1,b hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca

çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere karşı ilk derece

mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da dava açılabilmektedir. Bu anlamda görevli ve yetkili

mahkeme olarak huzurdaki davanın Danıştay Başkanlığı’nca görülmesi gerekmektedir.

ESAS YÖNÜNDEN:

A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA’SININ 87. VE 90. MADDELERİ

UYARINCA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME NİTELİĞİNDE OLAN

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KANUN HÜKMÜNDEDİR.

Anayasa’nın “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri” başlıklı 87.

maddesi “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve

kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para

basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını

uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı
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ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen

yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Keza Anayasa’nın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90/1 maddesi

ise “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak

andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun

bulmasına bağlıdır.” Aynı maddenin 4. fıkrası ise “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş

milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir (…)” şeklinde düzenlenmiştir. 

Yukarıda detaylıca belirttiğimiz üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (Bundan

sonra kısaca TBMM olarak anılacaktır) görev ve yetkileri Anayasa’nın 87. ve 90.

maddelerinde açıkça düzenlemiş olup TBMM’nin görev ve yetkileri arasında kanun koymak,

kanun kaldırmak ve kanun değiştirmek ile milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun

bulmak da yer almaktadır. Bu kapsamda “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, 6251 sayılı Kanun

neticesinde Türkiye Cumhuriyeti adına TBMM’de oybirliği ile usule uygun şekilde yürürlüğe

girmiştir. Uluslararası sözleşme niteliğinde olan ve usule uygun şekilde yürürlüğe giren

İstanbul Sözleşmesi’nin Anayasanın 90. maddesi  kapsamında yasa hükmünde olduğu açıktır. 

İdare hukukunun en temel prensiplerinden olduğu üzere “yetki ve usulde parallellik”

söz konusu olup, bir işlem ancak ve ancak konulduğu merci tarafından değiştirilebilir veya

kaldırılabilir. Kanunlar bakımından da bu anlamda kanunu koyan iradenin TBMM olması

karşısında, geri alınması, değiştirilmesi, kaldırılması bakımından da aynı iradenin yetkili

olduğu evleviyetle kabul edilmelidir. Hâl böyle iken Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bir kanunun

geri alınabilmesi olanağı olmadığının kabulü gerekir.

B) İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN OLAN MİLLETLERARASI NİTELİĞİNDEKİ

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN ANAYASA MADDE 104 GEREĞİNCE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Anayasa’nın “Görev ve yetkileri” başlıklı 104. maddesinde Cumhurbaşkanlığı

Kararnamelerinin hangi konularda çıkarılıp çıkarılamayacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Şöyle ki; 
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“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar,

kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla

düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda

açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. (…)”  şeklinde

düzenleme ile Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinin sınırı belirlenmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik ayrımcılığın en görünür hali olan kadına

yönelik şiddet ve aile içi şiddet problemini ana odağına alan uluslararası insan hakları

sözleşmesidir. Nitekim Anayasa’nın 15. maddesinde yer alan “kişinin yaşama hakkına, maddi

ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaması” ve yine Anayasa’nın 17. maddesinde

uyarınca “kişiler yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip

olması” karşısında, bu maddelere dayanılarak çıkarılan İstanbul Sözleşmesi temel hak ve

özgürlüklerle birebir ilişkilidir.

Yukarıda belirtilen Anayasa maddeleri uyarınca İstanbul Sözleşmesi’nin Anayasa’da

yer alan temel haklara ilişkin olması; Anayasa’nın 6. maddesinde düzenlenen “Hiçbir kimse

veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” şeklindeki yetki

yasağı düzenlemesi; Anayasa’nın 7. maddesinde düzenlenen yasama yetkisinin

devredilmezliği ilkesi uyarınca Sözleşmesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

düzenlemesi ya da feshi mümkün değildir. 

Kaldı ki bu hak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dahi kullanılamıyorken,

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kullanılabilmesini beklemek olanaklı değildir ki somut

olayımızda davalı Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yetki, bir kararname ile değil, bir kararla

kullanılmıştır. Bu durum açık olarak “fonksiyon gasbı”na sebebiyet verildiğinin de

göstergesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nin kanun hükmünde olması karşısında, temel hak ve hürriyetleri

ilişkin de olduğundan, Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Anayasa’nın yukarıda belirttiğimiz

maddeleri uyarınca (Anayasa madde 2, madde 6., madde 7., madde 11, madde 13, madde 87,

madde 90, madde 104) yok hükmünde sayılması ve iptal edilmesi gerekmektedir.
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C) İSTANBUL SÖZLEŞMESİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN 15/07/2018 TARİH

VE 9 SAYILI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN ONAYLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI

KARARNAMESİNİN 3. MADDESİNE DAYANILARAK FESHEDİLMİŞ

OLSA DA 9 SAYILI KARARNAMENİN KENDİSİ DE HUKUKA AYKIRIDIR.

Malum olduğu üzere 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 244 sayılı Kanunun

bazı maddeleri kaldırılmış ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden

düzenlenmiştir. Daha evvel 244 sayılı Kanun uyarınca milletlararası sözleşmelerden çekilme

yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmişi idi. Söz konusu yetki Bakanlar Kurulu’na doğrudan

Kanunla, yani Meclis iradesi ile verilmişti.

703 sayılı KHK sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 9 Sayılı Kararnamesi madde

3/1; “Milletlerarası andlaşmaların … hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona

erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur”, şeklinde düzenlenmiş olup aşağıda açıklayacağımız

nedenler ile bu hüküm Anayasa’ya aykırıdır. Şöyle ki; 

Anayasa madde 104/17 ile “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.” denmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından,

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmesinin şartları incelendiğinde ilk şart, çıkarılacak

olan kararnamenin yürütme yetkisine dair bir konuda olması gerekliliğidir. Aynı şekilde

Cumhurbaşkanlığı Kararlarının daha dar bir alanda, yürütme yetkisine ilişkin diğer konularda

çıkarılması gerektiğinin kabulü gerekir. Oysa uluslararası sözleşmelerin onaylanması yürütme

yetkisine dair bir konu değildir. 

Anayasanın 90. maddesi “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet

Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.” şeklinde olup Cumhurbaşkanı

tarafından uluslararası sözleşmelerin onaylanması, TBMM tarafından onaylanmanın kanunla

uygun bulunması şartına bağlanmıştır. Bu halde uluslararası sözleşmelerin onaylanması,

yürütme yetkisi alanına ait değildir. Özetle, Cumhurbaşkanı tarafından yasama yetkisini

içeren bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağı gibi, Cumhurbaşkanlığı

Kararı da çıkarılamaz. Bu durumun açık olarak “fonksiyon gasbı”na sebebiyet verdiği açıktır. 
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Kaldı ki her ne kadar yürütmenin bu hususta yetkili olması Anayasal bir sorun olsa da

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş öncesinde dahi bu yetki Bakanlar Kurulu’na

kanunla verilmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan yetki ise bir Kanuna, yani

Meclis’in iradesine değil, yine Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir Kararnameye

dayanmaktadır. Bit yetkiyi kullanan makamla yetkiyi kullanma izni veren makamın aynı

olması, Anayasadan kaynaklanmayan bir yetkinin kullanıldığının da açık göstergesini

oluşturmaktadır.

Dolayısıyla 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uluslararası sözleşmelerin

onaylanması ya da sona erdirilmesine ilişkin hükümleri, onaylanmaları için kanunla uygun

bulunması gereken andlaşmalar bakımından ratione materiae yetkisizlik ile sakattır1. İstanbul

Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkında 31429 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, bu Kararın dayanağı olan 9 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kendisi hukuka aykırı olduğundan da hukuka aykırıdır.

Hâl böyle olsa da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7/4 hükmü nazara

alındığı zaman, dayanağı düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının, idari işlemin iptaline

engel olmayacağının gözetilmesi suretiyle dava konusu kararın iptal edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Sayın Mahkemece, söz konusu 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi’nin Anayasaya aykırı olduğu gözetilecek somut norm denetimi yoluyla Anayasa

Mahkemesi’nde iptale konu edilmesi gerektiği de kanaatimizce tartışmasız olup konunun

Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını da ayrıca talep ediyoruz. 

D) CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN 9 SAYILI VE 15/07/2018 TARİHLİ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN ONAYLANMASINA İLİŞKİN

U S U L V E E S A S L A R H A K K I N D A C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I

KARARNAMESİNİN M. 3 HÜKMÜNE DAYANARAK FESHEDİLMİŞ OLSA

DA 9 SAYILI KARARNAMENİN GEÇERLİLİK ALANI  İSTANBUL

SÖZLEŞMESİNİ KAPSAMAMAKTADIR. 

1� (GÖZLER Kemal, CUMHURBAŞKANININ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ FESHETME YETKİSİ VAR 
MI? (İstanbul Sözleşmesinin Feshi Hakkında 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Üzerine Eleştiriler), 
https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm, Erişim Tarihi:21.03.2021).
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31429 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanan, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin

Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi

gereğince feshine karar verilmiş olsa da bu karar hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

İlk olarak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin geçerlilik alanının

tespiti gerekmektedir. Bu sebeple Aynı kararnamenin 2. maddesine bakılmalıdır. 9 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Onaylama ve onaylamanın uygun bulunması” başlıklı 2.

maddesi “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla

yapılacak andlaşmalar Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanır. Bir milletlerarası andlasmanın

onaylanması veya bunlara katılma, ikinci ve ucuncu fıkralarda belirtilen haller dısında,

onaylamanın veya katılmanın Turkiye Buyuk Millet Meclisi tarafından bir kanunla uygun

bulunmasına baglıdır.

(2) Milletlerarası bir andlasmaya dayanılarak yapılan uygulama andlasmaları ile

kanunun verdigi yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik andlasmalar

Cumhurbaskanı tarafından dogrudan onaylanır.

(3) Ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan

andlaşmalardan; Devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk

vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan andlaşmalar

Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanır.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer alan düzenleme uyarınca aynı kararnamenin 3. maddesinin geçerlilik

alanının uygulama andlaşmaları ve kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılmış olan

ekonomik, ticari veya teknik andlaşmalara dair Anayasa madde 90/3 ile sınırlıdır. Bu sebeple

yasa ile uygun bulunmuş olan uluslararası sözleşmeleri kapsamamaktadır. 

İstanbul sözleşmesi dilekçemizin 2. başlığında detaylıca açıkladığımız üzere insan

haklarına ilişkin olan bir milletlerarası sözleşme olduğundan, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye

İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi

gereğince yapılan fesih hukuka aykırıdır. 
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E) YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNE İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

Malum olduğu üzere 2577 sayılı Kanun’un 27. hükmü uyarınca, bir idari işlemin

açıkça hukuka aykırı olması yanında, telafisi güç ve hatta imkansız zararlara sebebiyet

verebilecek olması durumunda işlemin evvela yürütülmesinin durdurulmasına karar

verilebileceği gibi uygulanmakla etkisi tükenecek işlemler bakımından idarenin savunması

alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere de işlemin yürütülmesinin durdurulmasına

karar verilebilir.

Huzurdaki davaya konu işlem, hem Sözleşme uyarınca çıkarılan 6284 sayılı Kanunun

uygulanmasında sorunlara yol açabilecek niteliktedir ve hem de temel hak ve hürriyetlere

yönelik müdahale içermektedir. Temel insan haklarına yetkili olmayan ve yürütmeyi temsilen

hareket eden Cumhurbaşkanınca müdahale edilebileceğini kabul etmek, hukuk devleti

ilkesiyle bağdaşmayacağı gibi, kanuni uygulamaların da zaafa uğramasına yol açacaktır. Bu

durumun erkler ayrılığını da zedelediği şüphesizdir. Bu sebeple evvela söz konusu kararın

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER            : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1,a, madde

7, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1,b, madde 27, Anayasa madde 2, madde 6., madde

7., madde 11, madde 13, madde 87, madde 90, madde 104, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi, 703 sayılı KHK, 31429 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanan 3718 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı 6284 sayılı Kanunun ve ilgili sair mevzuat.

NETİCE VE TALEP                           : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek sair hususlar

dairesinde davamızın kabulüne, dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının idarenin savunması

alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere yürütülmesinin durdurulmasına, idarenin

savunması alındıktan sonra yürütmenin durdurulması kararının devamına, nihayet söz konusu

işlemin iptaline, savunma ve cevap verme sürelerinin kısaltılmasına, yargılamanın duruşmalı

olarak yapılmasına, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini

saygılarımla talep ederim.

AD-SOYAD-İMZA

8


