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ÖNSÖZ 

Dilekçe hakkı bireylerin en temel haklarından biridir. Ancak bu hak etkin 

bir şekilde kullanılamamaktadır. Bu durum, uygulamanın mevzuatta düzenlendiği 

gibi yürümemesi, bireylerin ve idari makamların bilgisizliği,  yabancıların bu 

hakkı kullanabilmeleri için birtakım şartların aranması gibi birçok nedenden 

kaynaklanmaktadır. Mevzuata baktığımızda bu hakkın kullanımında vatandaş ve 

yabancı ayrımı yapılmış, vatandaş için hiçbir şart aranmazken, yabancılar için 

bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartları sağlayamayan ve bir hak ihlaline uğrayan 

yabancılar dilekçe hakkından yoksun kalmaktadırlar. Ülkemizde dilekçe hakkı, 

kapsamı ve yabancıların bu haktan ne ölçüde yararlanabildiği çok fazla araştırma 

konusu edilmediğinden bu konudaki kaynaklar bir hayli sınırlıdır. Yukarıda 

bahsedilen sebepler yabancılara tanınan dilekçe hakkını çalışma konum olarak 

seçmemde etkili oldu. 
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GİRİŞ 

Bireylerin devlet yönetimine katılması, idarenin faaliyetlerini 

denetleyebilmesi için ellerindeki en etkili silahlardan birisi dilekçe hakkıdır. 

Dilekçe hakkı 1982 Anayasası’nda “Siyasi Hak ve Ödevler” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu hak grubu nitelikleri gereği kural olarak vatandaşlara 

tanınmaktadır. Ancak siyasi hak ve ödevler bölümünde düzenlenmesine rağmen 

dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yaklaşan bazı 

haklar belli şartların gerçekleşmesiyle yabancılara da tanınmaktadır. 

Türkiye’ye her yıl iş, eğitim, turizm gibi çeşitli sebeplerle milyonlarca 

yabancı gelmektedir. Yabancılar da vatandaşlar gibi idarenin çeşitli faaliyetlerine 

muhatap olmakta ve idareden bazı taleplerde bulunma ihtiyacı duyabilmektedir. 

Bu kapsamda, geçici bir süre için de olsa Türkiye’ye gelmiş olan yabancılara 

dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara iletme haklarını tanımamak, ciddi bir 

insan hakları ihlali olarak değerlendirilebilir.  

1982 Anayasası m.74 ve uygulanmasına yardımcı olmak için çıkarılan 

3071 s. Kanun’un 3. maddesinde karşılıklılık kaydı gözetilmesi ve Türkiye’de 

ikamet edilmesi şartıyla yabancılara da dilekçe hakkının tanınacağı 

düzenlenmiştir. Ancak, uygulama mevzuatta düzenlendiği şekilde 

yürümemektedir. Kurumlar kendilerine verilen dilekçeleri hassas bir şekilde 

değerlendirmemekte ve süresi içinde ilgililerine cevap vermemektedirler. İdari 

makamların ve başvuru sahiplerinin dilekçe hakkıyla ilgili mevzuata hakim 

olmamaları bunun altında yatan temel sebep olarak görülmektedir.  

Bu çalışma ile yabancıların dilekçe hakkını kullanabilmeleri için gerekli 

olan şartların ortaya konulması ve bu hakkın nasıl daha etkili kullanılabileceğinin 

tespiti amaçlanmıştır. Birinci bölümde yabancı kavramı ve kapsamı, 1982 

Anayasası’nda düzenlenmiş olan hak kategorizasyonu gözetilerek yabancılara 

tanınan haklar ve bunların tanınmasında gözetilen esaslar ele alınacaktır. İkinci 
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bölümde dilekçe hakkı ve diğer haklar, bu hakkın hukuki niteliği, işlevleri, 

kullanım esasları ve dilekçenin incelenme usulü irdelenecektir. Son bölümde ise 

dilekçe hakkının yabancılar tarafından kullanılabilmesi için aranan şartlar ortaya 

konulacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YABANCI KAVRAMI 

VE 

YABANCILARA TANINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 

 

1.1     Yabancı Kavramı 

Yabancılar hukukunun ana sujesi yabancı kişilerdir. Bu yüzden kimlerin 

yabancı olduğunun tespiti gerekmektedir. Bir kişinin yabancı olup olmadığının 

tespitinde nelerin dikkate alınması gerektiği önemli bir husustur. Literatürde genel 

olarak  “vatandaşlık“ kavramı esas alınarak daha doğru bir tespit yapılabileceği 

değerlendirilmektedir
1
. Ancak, yalnızca yabancı devlet vatandaşının yabancı 

olduğu düşünülürse yanlış olacaktır. Çünkü vatansızlar da yabancı olarak kabul 

edilmektedir. 5901 sayılı Vatandaşlık Kanunu
2
 madde 3’e göre; “Yabancı; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi”, ifade 

etmekte iken, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. 

maddesinde ise “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan 

kişi” yabancı olarak tanımlanmaktadır.
3
 

Yabancı kavramı tanımlarına bakıldığında Devletler Hukuku Enstitüsünün 

1982 Cenevre Toplantısı’nda kabul edilen tanım esas alındığı görülmektedir. Bu 

tanıma göre : “Yabancı, bir devlet ülkesinde bulunup o devlet vatandaşlığını halen 

                                                 
1
    Aysel Çelikel, Günseli Gelgel, Yabancılar Hukuku, 19. baskı, İstanbul, Beta Basım A.Ş., 

2013, s. 17;   Gülören Tekinalp, Türk Yabancılar Hukuku, 8. bası, İstanbul, Beta Basım, 

2003, s. 6-8; Rona Aybay, Yabancılar Hukuku, 2. baskı, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay., 

2007, s. 11-12. 
2
     RG. 22.02.1964- 11638. 

3
     RG. 11.04.2013- 28615. 



4 

 

iddiaya hakkı olmayan kimsedir”.
4
 Bu tanım içerisinde dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus yabancının bir devlet ülkesinde bulunmasıdır
5
. Birleşmiş Milletler 

Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme uyarınca, “Yabancı, bulunduğu ülkenin 

uyruğu olmayan kimsedir.
6
” 

Yabancı kavramının kapsamını yabancı gerçek kişiler, yabancı tüzel kişiler 

olarak kategorize edebiliriz. Yabancı gerçek kişilerde kendi içinde “yabancı devlet 

vatandaşı”, “vatansızlar”, “mülteciler” ve “ayrıcalıklı yabancılar” olarak ayrılır. 

Yabancı tüzel kişiler ise kişilerin meydana getirdiği dernekleri, ortaklıkları, mal 

topluluklarını ifade eder.  

1.1.1   Yabancı Gerçek Kişiler 

Hukuken gerçek kişi kavramı tam ve sağ doğum şartıyla anne rahmine 

düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip olan her bir bireyi ifade eder
7
. 

Yabancı gerçek kişiler anlatılırken, yabancı devlet vatandaşları, vatansızlar, 

mülteciler ve sığınmacılar, ayrıcalıklı yabancılar başlıkları altında incelenecektir. 

 

1.1.1.1 Yabancı Devlet Vatandaşları 

Bir devletin vatandaşı olan bir kimse, vatandaşı olmadığı ülkeler 

bakımından yabancı sayılmaktadır. Kişinin vatandaşı olmadığı devletlerle her ne 

sebeple olursa olsun hukuki veya ekonomik bağlarının bulunması o devlet 

açısından o kişinin yabancı sayılmasına engel değildir. 5901 s. Türk Vatandaşlığı 

Kanunu’nun 3. maddesinde de yabancı kavramı bu anlatımdan yola çıkılarak 

tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; yabancı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir.”
8
. 4 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde ise, yabancı, 

                                                 
4
     Yılmaz ALTUĞ, Yabancıların Hukuki Durumu, Ankara, 1971, s. 8-9. Aybay, a.g.e., s. 11. 

5
     Aybay, a.g.e., s. 12. 

6
     Birleşmiş Milletler Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme,1951 

7
     Ümit Gezder, Türk Medeni Hukuku, Cilt 1, İstanbul 2014, s. 31. 

http://ivdb.gov.tr/internetotomasyon/yayin/usulelkitabi.pdf 
8
     RG. 12.06.2009- 27256. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi olarak tanım 

bulmuştur. 

Bir kişi vatandaşı olduğu devletin dışında herhangi bir sebeple başka 

devletlerinde vatandaşlığını kazanabilir. Bu duruma çok vatandaşlık adı 

verilmektedir
9
. Böyle bir durumda kişi vatandaşlık bağıyla bağlı olmadığı 

devletler için yabancı kabul edilirken vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu devletler 

için böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Birden çok uyrukluğa sahip olan 

kişi, uyrukluğuna sahip olduğu devletler bakımından yabancı sayılmamaktadır. İki 

veya daha çok vatandaşlığı bulunan kişinin, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu her 

devletçe kendi vatandaşı olarak kabul edileceği 1930 tarihli Vatandaşlık 

Yasalarının Çatışmasıyla İlgili Bazı Sorunlara İlişkin Lahey Sözleşmesi’nin 3. 

maddesiyle de belirtilmiştir
10

. 

1.1.1.2 Vatansızlar 

Vatansız, hiç bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan ve herhangi bir 

devletin kanunlarına göre vatandaş sayılmayan kimsedir
11

. 1954 Vatansız 

Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’de vatansız kişi, “Kendi yasalarının işleyişi 

içinde hiçbir Devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan bir kişidir.” şeklinde 

tanımlanmıştır
12

.  

Vatansızlığın sebeplerine bakacak olursak bunlardan en önemlisi, 

devletlerin vatandaşlığı belirlemede kabul ettikleri prensip farklılıklarıdır
13

.  

                                                 
9
     http://ivdb.gov.tr/internetotomasyon/yayin/usulelkitabi.pdf 

10
   Ana metin için bkz., Conference for the Codification of International Law  (1st : 1930 : The 

Hague, Netherlands), ayrıca Aybay, a.g.e., s.21. 
11

     Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.18.; Tekinalp, age, s. 40; Nuray Ekşi, Yabancılar Hukukuna İlişkin 

Genel Konular, Baeta yayınları, İstanbul 2012, s. 5. 
12

     Birleşmiş Milletler Antlaşma Dizileri, Sayı: 5158, Cilt: 360, s. 117. 
13

     Osman Fazıl BERKİ, Vatansızlık, AÜHFD, 1948, C.5, S.4, s.167-192. Aybay, a.g.e., s.23 

      Örneğin, doğum yeri ilkesini (jus soli) kabul etmiş bir (A) devletinin yurttaşının, kan bağı 

ilkesini (jus sanguinis) kabul etmiş, (B) devletinin ülkesinde doğan çocuğu yurtsuz olacaktır. 

Çünkü çocuk, (A) devletinin ülkesi dışında doğmuş olduğu için (A) ülkesinden uyrukluk 

alamayacak; doğduğu ülke olan (B) devleti de, babası (B) devletinin uyruğu olmadığı için 

çocuğa uyrukluk vermeyecektir. 
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Diğer bir sebep evlenmenin vatandaşlığa tesiri bakımından kabul edilen 

sistemler dolayısıyla doğan vatansızlıktır. Bazı devletler mevzuatında, kadının 

yabancı ile evlenmekle aslî vatandaşlığını kaybederek kocasının vatandaşlığını 

alacağı kabul edildiği hâlde, diğer bazı devletler mevzuatında evlenmenin kadının 

vatandaşlığına tesiri kabul edilmemektedir. Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, 

birinci sistemi kabul eden bir memlekete mensup olan bir kadın, ikinci sistemi 

kabul eden bir devlet vatandaşı ile evlendiği takdirde vatansız olacaktır
14

.   

Başka bir sebepte evlât edinme dolayısıyla doğan vatansızlıktır. Evlât 

edinmenin, evlâtlığın vatandaşlığına tesir edeceğini kabul eden bir devlete mensup 

olan bir şahsın, tesir etmeyeceğini kabul eden bir devlet vatandaşı tarafından evlat 

edinilmesi vatansızlık doğurur
15

.  

Son sebep ise tanıma dolayısıyla doğan vatansızlıktır. Tanımanın 

vatandaşlığa tesirini kabul eden bir devlet vatandaşlığında olan çocuğun, bu tesiri 

kabul etmeyen bir devlete mensup bir şahıs tarafından tanınması vatansız 

olmasına sebebiyet verir
16

.  

Vatansızlığa ilişkin tanımlardan yola çıkıldığında vatansızların şahıs ve 

malvarlığı hakları ile ilgili bir saldırı ile karşılaştıklarında hiçbir devletin 

hukukuna tabî olmadıklarından korunmasız kaldıkları görülmektedir. Bu durumun 

yol açabileceği mağduriyetlerin en aza indirgenmesi için uluslararası kurumların 

çalışmaları bulunmaktadır. 1954 yılında imzalanan Vatansız Kişilerin Statüsüne 

İlişkin Sözleşme ile vatansız kişiler yabancıların hukuki statüsü ile aynı seviyeye 

getirilmeye çalışılmıştır. Ancak devletler sözleşmelerde sözleşmeye taraf olan 

devlet vatandaşlarının bazı haklardan yararlandırılabileceğini kararlaştırdıkları 

için vatansız kişiler ile yabancılar arasında eşitlik tam manasıyla 

sağlanamamıştır
17

.  

                                                 
14

   BERKİ, a.g.e., s. 168. 
15

   BERKİ, a.g.e., s. 168. 
16

   BERKİ, a.g.e., s. 169. 
17

   Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.18-20. 

      Bu sözleşmeye Türkiye taraf olmamışsa da uygulamalarına bakıldığında aslında sözleşme 

hükümlerine uygun faaliyetlerde bulunmuştur. Mesela, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
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Vatansızlık hâli uluslararası bir sorundur ve devletler bu konuda nasıl bir 

faaliyet planı çizeceklerini bilememektedirler. Bu sorunun ortaklaşa bir şekilde 

minimuma indirgenebilmesi için 13 Eylül 1973 tarihinde Vatansızlık Hallerinin 

Sayısının Azaltılmasına İlişkin Sözleşme Bern'de imza edilmiştir. TBMM 

17.4.1975 tarihinde kabul ettiği bir uygun bulma kanunu
18

 ile sözleşmeyi kabul 

etmiştir.  

1.1.1.3 Mülteci ve Sığınmacılar 

Mülteci vatandaşı olduğu memlekette vuku bulan siyasî olaylar sebebiyle 

bu ülkeyi iradesiyle veya zorla terk etmiş ve yeni bir devletin vatandaşlığına 

geçmemiş ve herhangi bir devletin diplomatik koruması altında bulunmayan 

kimsedir
19

. 

1951’de imzalanan Mültecilerin Hukukî Durumuna İlişkin Sözleşme’ye 

göre; “Mülteci, ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba ait oluşu veya 

siyasal inançları yüzünden baskıya uğrayacağı yolunda haklı korkuları olması 

nedeniyle vatandaşı olduğu devletin dışında bulunan ve vatandaşlığında 

bulunduğu devletin korumasından yararlanamayan veya bu korkuları yüzünden 

yararlanmak istemeyen veya vatandaşlığı yoksa daha önce mutad olarak 

oturduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir.” 

 Adı geçen sözleşmeye göre; “Mülteciler genel olarak yabancıların hukukî 

durumunu taşımakta, bazı haklardan yararlanmakta ise, vatandaş ile eşitlik içinde 

bulunmaktadır.” Türkiye bu sözleşmeyi 1961’de onaylamıştır
20

.   .  

                                                                                                                                      
07.05.1954 tarih ve 2834 sayılı yazılarında "Hiç bir devletin tabiiyet ve himayesinde 

bulunmayan vatansızların ülkemizde taşınmaz mal edinmeleri konusunda bir hüküm 

bulunmamakta ise de uluslararası hukuk kuralları bakımından bunların bazı haklardan mahrum 

oldukları ve İnsan Hakları Beyannamesinde mülkiyet hakkına yer verildiği Dışişleri 

bakanlığından bildirilmiş olmasına göre bunların taşınmaz mal edinmeleri mümkündür 

denilerek vatansızların mütekabiliyet esasına tabi olmadan taşınmaz mal edinebilecekleri 

belirtilmiştir. 
18

    RG. 04.05.1975- 15226. 
19

    Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.19, Aybay, a.g.e., s.23 Tekinalp, age, s. 47; Nuray Ekşi, age, s. 6. 
20

    RG. 05.09.1961- 10898. 
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1.1.1.4 Ayrıcalıklı Yabancılar 

Devletler kendi aralarında yaptıkları karşılıklı anlaşmalar ile sözleşmeye 

taraf olan devletlerin vatandaşlarını bazı haklardan yararlandırırlar. Dolayısıyla 

sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşları taraf olmayan devletlerin 

vatandaşlarına göre daha ayrıcalıklı bir konumda olurlar. Sözleşmelerle 

kararlaştırılan ayrıcalık sağlanabilecek konulara ticaret, seyahat, yabancıların 

hukuksal statüsü, taşınmaz mal edinimi örnek verilebilir. Örnek verecek olursak 

Göçmen İşçinin Hukukî Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
21

, Sözleşme 

kapsamındaki kişilerin, yasama ve çalışma koşulları açısından özel olarak 

korunmasını amaçlayan hükümler içermektedir.
22

. Bu yabancılar diğerlerine göre 

ayrıcalıklı bir pozisyondadır.  

403 s. Türk Vatandaşlık Kanununun (Mülga) 29. maddesinde 1995 yılında 

4112 s. Kanun
23

 ile bir değişiklik yapılmış ve bazı yabancılar ayrıcalıklı 

kılınmıştır. İlgili maddenin değişiklikten önceki hali; 

"Bu Kanun gereğince Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp 

tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. İkamet, 

gayrimenkul edinme ve ferağı, miras ve çalışma gibi konularda ancak Türk 

kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilirler. 33 ve 35. 

maddeler hükümleri saklıdır." 

 Maddenin bu haline bakıldığında bir kişi her ne sebeple olursa olsun 

vatandaşlığı kaybederse kayıp tarihinden itibaren yabancı muamelesi göreceği ve 

onlara tanınan haklardan yararlanabileceği öngörülmektedir. Bu düzenleme 

Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak amacıyla Bakanlar Kurulu’ndan
24

 

çıkma izni talep eden Türk vatandaşlarını gücendirmiştir. Bu izni aldıktan sonra 

yabancı statüsünde olmayı istememişlerdir. 4112 Sayılı Kanunun hazırlandığı yıl 

olan 1995 yılında Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın sayısı iki buçuk milyonu 

                                                 
21

    2257 s. Uygun Bulma Kanunu RG. 06.01.1980- 16861. 
22

    Aybay, a.g.e., s.25. 
23

    RG. 12.6.İ995 - 22311  
24

    4.6.2003 tarih ve 4866 s. Kanun (RG. 12.6.2003-25136) ile yapılan değişiklikle madde de yer   

alan “Bakanlar  Kurulu” yerine “İçişleri Bakanlığı” ifadesi eklenmiştir. 



9 

 

geçkin olduğu hâlde, bunlar içinde Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının 

sadece 40.000 olması da bu gözlemi doğrulamaktadır
25

. Vatandaşlarımız yabancı 

devlet vatandaşlığına geçmekten sarfınazar ettikleri ve mağduriyetleri söz konusu 

olduğu için ilgili maddede değişikliğe gidilmiştir. Maddenin değişiklikten sonraki 

hâli;  

“Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp 

tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk 

vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni 

almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların 

kanunî mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliği ve kamu düzenine 

ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikâmet, seyahat, çalışma, miras, 

taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk vatandaşlarına 

tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler 

hükümleri saklıdır.” 

 5901 s. Yeni Türk Vatandaşlık Kanunu’ nun 28. maddesinde bu yaklaşımı 

devam ettirmiştir. Mevcut düzenleme şu şekildedir
26

: 

“Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve 

kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma 

yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev 

eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı 

kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak 

şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 

ederler.”  

                                                 
25

    Turgut TURHAN, Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları,   AÜHFD, C. 46, S.  

1-4 (1997), s. 47. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1120/1702.pdf  (S41 2..0.3  mr ErE no)      
26

     Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.25. 

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1120/1702.pdf
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Ayrıcalıklı yabancılar kategorisine Yabancılar ve Uluslararası Konuma 

Kanunu m44’e göre “Uzun  dönem ikâmet izni almış yabancılar girmektedir.’’ 

1.1.2   Yabancı Tüzel Kişiler 

Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde 

teşkilatlanan, hukuk düzeninin hak ve borç edinebilme kabiliyeti yüklediği şahıs 

ve mal topluluklarına tüzel kişi adı verilir.
27

.   

Tüzel kişiler ile ilgili hukukî uyuşmazlıkların çözümünde hangi hukuk 

kurallarının uygulanacağının tespit edilebilmesi için öncelikle hangi devlete bağlı 

olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bunun tespiti için bazı kriterler 

bulunmaktadır.
28

 Bunlar; 

 Tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer 

 Ortakların vatandaşlığı 

 Denetimi elinde tutan devletin vatandaşlığı  

 Sermayenin toplandığı ülke 

 Kuruluş yeri 

 

Türk hukukunda 1330 tarihli Yabancı Anonim ve Sermayesi Paylara 

Bölünmüş Şirketler Hakkındaki Kanuna göre, sermayesi paylara bölünmüş 

ortaklıkların tâbiiyeti esas itibariyle tüzükteki idare merkezlerinin bulunduğu yere 

göre belirlenmektedir
29

.  

Dernek ve vakıfların tabiiyeti konusu Medeni Kanun’un
30

 51. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; Türkiye’de kurulmuş tüzel kişilerin 

yerleşim yeri muamelelerinin yapıldığı yerdir.Yani bu düzenlemede sermayesi 

                                                 
27

     Tan Tahsin Zapata, Medeni Hukuk, Savaş Yayınları, Ankara, 2012, s.116. TEKİNALP, 

Gülören, Türk Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2002, s. 56. ÇELİKEL, Aysel, s. 25 

28    Çelikel-Gelgel, a.g.e.,s.28 
29

     Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.28. 
30

     RG. 8/12/2001- 24607. 
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paylara bölünmüş ortaklıklar için yapılan düzenlemedeki gibi merkezin 

bulunduğu yer esas alınmaktadır
31

.  

1.2      Yabancılara Tanınan Hak ve Özgürlükler ve Temel Esaslar 

Yabancıların tâbi oldukları işlemler açısından devletlerin iki farklı düşünce 

içinde oldukları gözlenmektedir. Devletler bir taraftan insan hakları alanında 

aşama kaydetmeye çalışırken diğer taraftan kendi menfaatlerini korumak 

istemektedirler. Bu sebeple yabancılara hak tanırken belirli esaslar çerçevesinde 

hareket ederler. 

1.2.1 Yabancılara Tanınan Hak ve Özgürlüklerin Tanınmasında Kabul 

Edilen Esaslar 

Devletler kendi vatandaşı olmayan kişiler için düzenlemeler yaparken veya 

bu konuda uluslararası sözleşmelere taraf olurken bir takım işlem standartlarını ve 

sistemleri kullanabilirler. Belirtilen hususlar özellikle yabancıların belli bir haktan 

yararlanmasına dair düzenleme yapılırken önem taşır. Bu düzenlemeler yapılırken 

kullanılan sistemler yabancıların haklardan ne kadar ve nasıl istifade edeceklerini 

belirleyecektir. 

1.2.1.1Eşitlik Esası 

Eşitlik esası, hak ve özgürlüklerden yararlanma ve yükümlülükleri yerine 

getirme noktasında vatandaş ile yabancı arasında ayrım gözetilmemesi anlamına 

gelir
32

. Devlet eşitlik esasının uygulaması konusunda takdir yetkisine sahiptir. Bu 

noktada devletler iki sistemden birini benimseyebilir. Ya hukuk düzeni içerisinde 

kendi yabancılar hukukunu tamamıyla eşitlik esasına dayandırabilir. Ya da 

devletin yabancılar hukuku sistemi eşitlik esasına dayanır, ancak belli bazı 

                                                 
31

    Çelikel- Gelgel, a.g.e.,s.30. 
32

 Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 04.02.2014).  

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
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haklardan yararlanma konusunda yabancılara yasaklama (sınırlama) getirilmesi 

kabul    edilebilir
33

. 

Devletleri, vatandaş ile yabancı arasında tam bir eşitlik sağlamaya mecbur 

bırakan bir temel hukuk kuralı ya da bir hüküm mevcut değildir. Uluslararası       

hukukta vatandaş ile yabancı arasında tam anlamıyla eşitliği sağlayacak bir          

uygulamayı öngörmemiştir. Burada asıl önemli olan madem ki devletler vatandaş 

ile yabancı arasında mutlak bir eşitlik sağlamak zorunda değildir o zaman             

yabancının haklarına getirilecek sınırlamaların çerçevesinin nasıl olması               

gerektiğidir
34

. Eğer devlet eşitlik esasını kabul ettiği hak ve özgürlük kapsamında 

sınırlama getirmek isterse bunu uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde   

ve açıkça kanun ile yapması gerekir. Böylece devlet hem vatandaşlarının hem      

yabancıların haklarını güvence altına almış olacaktır. Aşağıda inceleneceği üzere 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 16. maddede yabancıların “temel hak ve 

özgürlüklerden” vatandaşlar gibi yararlanmaları kabul edilmiş, sınırlamaların ise 

uluslararası hukuka uygun olarak kanun ile getirilmesi hükme bağlanmıştır. 

Anılan düzenleme temel hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında Türk 

yabancılar    hukuku sistemini eşitlik esasına dayandırmıştır
35

.  

1.2.1.2Karşılıklılık Esası 

Karşılıklı işlem, bir devletin, yabancının kendi ülkesinde bir haktan 

faydalanabilmesi için kendi vatandaşının da yabancının ülkesinde aynı haktan 

faydalanabilmesi şartını ileri sürebilmesini ifade eder
36

.  Yabancılar Hukuku 

bakımından karşılıklı işlem; ilgili devletin mevzuatında, taraf olunan bir 

sözleşmede veya fiiliyatta uygulama alanı bulabilir ve açıkça belirtilen hâllerde 

uygulama alanı bulur
37

. Böylece devletler yabancı bir devletin kendi vatandaşına 

                                                 
33

    Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 04.02.2014). 
34

    Aybay, a.g.e., s.45. 
35

 Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 04.02.2014). 
36

    Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.60; Aybay, a.g.e., s.86 ; Tekinalp, a.g.e., s.20. 
37

 Aybay, a.g.e., s.53. 

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
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tanıdığı haklar karşılığında kendisi de benzer hakları onların vatandaşlarına 

vermektedir. Türk hukukunda karşılıklı işlem esası temele alınarak yabancıların 

yararlanabileceği haklara dair muhtelif hükümler bulunmaktadır. Örneğin, 

Avukatlık Kanununa göre yabancı avukatlık ortaklıklarının Türkiye’deki 

faaliyetleri diğer şartların yanı sıra karşılıklı işlem şartına tâbi kılınmıştır.
38

 

Karşılıklı işlemin üç şekilde gerçekleşmesi mümkündür. Bunlardan birisi 

“ahdî karşılıklılıktır”
39

. Bu türde her iki devlet tartıştıkları hakları karşılıklı olarak 

birbirlerinin vatandaşına tanıyacaktır.  

Diğer türü ise “kanunî karşılıklılıktır” ve bir devletin kanunlarında 

yabancılara belli bir hakkın kullanımı konusunda herhangi bir yasak olmaması 

veya o hakkın açıkça tanınmış olması şeklinde karşımıza çıkar
40

. Son olarak 

karşılıklılık, ilgili yabancı devletin uygulamaları ile yani “fiilî karşılıklılık” 

şeklinde de gerçekleşebilir
41

. Sonuncu hâlde, iki devlet arasında herhangi bir 

anlaşma akdedilmemiştir ya da yabancı devletin mevzuatında herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak yabancı devletin uygulamasında karşılıklılığı arayan 

devletin vatandaşları söz konusu haktan yararlanıyor olabilir. İşte bu halde fiilî 

karşılıklılık mevcudiyetinden söz edilebilir. 

Karşılıklı işlemin vatansızlar ve kendilerine uluslararası koruma sağlanan 

kişiler bakımından tespiti oldukça zordur.  Karşılıklı işleme dayalı haklardan 

yararlanma şartının vatansızlar bakımından uygulanması, vatansızın hiçbir şekilde 

haktan yararlanamaması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle Türk hukukunda ve 

milletlerarası sözleşmelerde karşılıklılık şartının vatansızlar ve mülteciler ile 

sığınmacılar bakımından muafiyetin kabulü yoluna gidilmiştir. Örneğin 

Yabancılar ve Uluslararası Konuma Kanunu’nun 51. maddesine göre “vatansız 

kişi kimlik belgesine” sahip kişiler yabancılarla ilgili işlemlerde aranan 

                                                 
38

 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, R.G.: 07.04.1969 – 13168 
39

 Aybay, a.g.e., s.86. 
40

 Aybay, a.g.e., s.87. 
41

 Aybay, a.g.e., s.88. 
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karşılıklılık şartından muaf tutulacaklardır. Aynı şekilde Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nun 88. maddesi de uluslararası koruma statüsü 

sahibi kişilerin karşılıklılık şartından muaf olduğunu hükme bağlamıştır. 

1.2.1.3En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 

En çok gözetilen ulus kaydı, genellikle ikamet, ticaret, gümrük ve 

konsolosluk sözleşmelerinde yer alan bir kayıttır. Lehine böyle bir hak tanınmış 

olan devlet vatandaşlarının, hakkı tanıyan devletin ülkesinde üçüncü devlet lehine 

o konuda tanınmış ve tanınacak olan hakların aynından yararlanmak hakkını verir

42
.  

Türkiye’nin akdettiği ikamet ve ticaret anlaşmalarının bir kısmında, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT-General Agreement on 

Tariffs and Trade
43

) ile Hizmetlerin Ticareti Genel Anlaşmasında (GATS-General 

Agreement on Trade in Services
44

) ve bir çok yatırımların karşılıklı korunması ve 

teşvikine dair ikili anlaşmalarında bu kayda yer verildiği görülmektedir
45

. 

1.2.1.4Karşı İşlem Esası 

Karşı işlem, karşılıklı işlemden farklıdır. Yabancının belli bir haktan 

yararlanması için aranılan karşılıklılığın aksine, karşı işlem bir tür tedbirdir ve 

yabancının belli bir haktan yararlanmasına engel olur
46

. Genellikle karşı işlem, bir 

devletin diğer devletin kendi vatandaşlarının haklarını ihlâl eden davranışlarına 

karşı kendisinin benzer kararlar alarak karşılık vermesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle karşı işlem tedbiri, bütün yabancılar için değil, 

sadece hakkında bu tedbir kararı alınan devlet vatandaşları için tatbik edilir. Bu 

hâliyle de karşı işlem karşılıklılıktan farklıdır; karşılıklı işlem, belli bir haktan 

yararlanma konusunda önceden kanuna konulan bir hüküm nedeniyle bütün 

                                                 
42

 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, 2009, s.88-89; Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.62.  
43

 Ana metin için bkz, Resmî Gazete ile yayımı : 26.5.1988, Sayı : 19823 
44

 Ana metin için bkz, http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsintr_e.htm 
45

 Daha fazla bilgiiçin bkz, Pınar Baklacı, Uluslararası Yatırım Hukukunda En Çok Gözetilen 

Ulus Muamelesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2009. 
46

     Tekinalp, a.g.e., s.21; Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.64. 
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yabancılar için uygulama alanı bulmaktadır. Bir başka deyişle; “Devlet kendisinin 

veya tâbiiyetinde olan kişilerin çıkarlarını savunmak için diğer bir devlete mensup 

kişilerin haklarını sınırlandırmaktadır.”
47

  

Türk hukukunda karşı işlem tedbirine kanunda açıkça belirtilen hâllerde    

(karşılıklı işlemde olduğu gibi) başvurulabilir. Ancak karşılıklı işlemden farklı 

olarak ayrıca Bakanlar Kurulu kararı aranmaktadır. Mesela 1062 sayılı “Mukabele 

Bilmisil Kanunu” olarak adlandırılan Hudutları Dahilinde Tab’amızın Emlakine  

Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tab’aları Emlakine Mukabele Bilmisil     

Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun’un
48

 1. maddesi uyarınca, ülkelerinde Türk       

vatandaşlarının mülkiyet hakkını idarî kararlarla veya istisnaî yasal                       

düzenlemelerle kısmen veya tamamen kısıtlayan devletlerin Türkiye’deki             

vatandaşlarının mülkiyet hakkı Bakanlar Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen  

tahdit ve menkul ve gayrimenkullerine el konulabilir
49

.  

1.2.1.5 Tahdit Esası 

Tahdit esası, bir devletin ülkesinde bulunan yabancıların bazı hak ve 

özgürlüklerden yararlanmasının yasaklanması olarak tanımlanabilir
50

. Bu esasın 

günümüzde bir devletin yabancılar hukukuna hâkim olması söz konusu değildir. 

Genellikle belli bazı haklar konusunda bu esasın kullanıldığı görülmektedir
51

.                   

Örneğin, Türk hukukunda Kabotaj Kanunu
52

  uyarınca yabancıların Türk kıyı,      

liman ve karasularındaki ticarî faaliyetlerine sınırlama getirilmiştir. Dolayısıyla bu 

konuda tahdit esası benimsenmiştir.  

                                                 
47

      Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,            

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). 
48

      RG. 15.06.1927- 608. 
49

      Tekinalp, a.g.e., s.22.  
50

      Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). 
51

      Seyid Burhanettin Kamacı, “Yabancılar Hukuku”, Haziran 2011, 

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1362.htm (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014).  
52

      RG. 29/4/1926- 359. 

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1362.htm
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1.2.1.6 İzin Esası 

Yabancıların bazı haklardan yararlanması konusunda belli bir makamdan   

izin alınması şartına bağlanabilir
53

. Türk hukukunda yabancıların yetkili                 

makamlardan izin almak suretiyle birçok haktan yararlanması mümkündür.         

Örneğin, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun uyarınca ülkemizde     

çalışmak isteyen yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin      

almaları şarttır (m. 4). 

1.2.1.7 Kontenjan Esası 

Kontenjan esası, ülkede bulunan yabancıların bir haktan yararlanmasını,    

aynı haktan yararlanan vatandaşların belli bir oranı kadar kabul etmesidir
54

. 

Örneğin Turizmi Teşvik Kanun’un
55

 18. maddesine göre belgeli işletmelerde 

çalıştırılan    yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’nu geçemez. Bu 

oran Turizm Bakanlığınca %20’ye yükseltilebilir. 

1.2.1.8 Asgarî Had Esası 

Asgarî had esasına göre, bir devletin kendi ülkesinde yabancılara tanıdığı  

haklar, uluslararası alanda yabancılar için tanınan hakların üstüne çıkabilir fakat   

altına düşemez
56

.   Bu esasa, yabancıların ülke içinde seyahat özgürlüğünü, ülkeyi 

terk özgürlüğünü ve ayrımcılık yasağı gibi ilkeleri örnek olarak verebiliriz. 

1.2.2   Yabancılara Tanınan Hak ve Özgürlükler 

İnsan, sırf insan olmaktan dolayı, doğuştan bazı hak ve hürriyetlere 

sahiptir. İnsanın sahip olduğu haklar, devletten önce gelir; bu haklar insana devlet 

tarafından verilmemiştir; dolayısıyla bu hak ve hürriyetlere devlet dokunamaz. 

Anayasada haklar “Kişi Hak ve Özgürlükleri”, “Sosyal ve Ekonomik Hak ve 

                                                 
53

 Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). 
54

 Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar Hukuku Ders Notları,         

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). 
55

      RG. 16/3/1982- 17635. 
56

      Polis Eğitim Portalı, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, http://politam.com/8.-konu-19.html 

(Son Erişim Tarihi: 22.03:2014). 

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://politam.com/8.-konu-19.html
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Özgürlükler”, “Siyasî Hak ve Özgürlükler” şeklinde kategorize edilip 

düzenlenmiştir. Kişi hak ve özgürlükleri ile sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlükleri düzenleyen hükümlere bakıldığında herkes, kimse şeklinde genel 

ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu husus bizlere vatandaş yabancı ayrımına 

gidilmeksizin düzenlemenin yapıldığını göstermektedir
57

. Siyasî haklar için ise 

aynı şey geçerli değildir. Bu kategoride yer alan hükümlerde genelde vatandaşlara 

hitap edilmiştir. Mesela parti kurma hakkı yalnızca vatandaşlara verilmiştir.  

1.2.2.1 Kişi Hak ve Özgürlükleri 

Yabancıların kişi hak ve özgürlüklerinden yararlanması başta Anayasamız 

olmak üzere kanunlarda da düzenlenmiştir. Anayasada herkes ya da kimse gibi 

genel ifadeler kullanılmıştır. Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere bu haklardan 

yararlanma konusunda yabancı ile vatandaş arasında bir eşitlik sağlanmıştır
58

.  

1.2.2.2 Sosyal ve Ekonomik Hak ve Özgürlükler 

Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde çalışma ve sözleşme 

özgürlüğü, eğitim ve öğrenim hakkı, sendika kurma hakkı, çalışma hayatına dair  

diğer haklar, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vd. düzenlenmiştir. Bu hakların 

düzenlendiği birçok maddede "herkes, kimse" gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu 

ifadeler bize vatandaş ile yabancı arasında ayrım yapılmadığını göstermektedir.   

Bu haklar devletin imkânlarına ve bireylerin taleplerine bağlı olarak yerine 

getirilmektedir
59

.  Bu nedenle devlet, sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerini 

bu görevlerin amacına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği 

ölçüsünde yerine getirmekle yükümlüdür.  

                                                 
57

 Süleyman Sırrı Terzioğlu, Anayasa Hukuku, İzmir, 2012, s. 110. 
58

 Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.73.  
59

 Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.127-232; Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, 

http://politam.com/8.konu-19.html (Son Erişim Tarihi: 22.03:2014); Feriha Bilge Tanrıbilir, 

Yabancılar Hukuku Ders Notları,         http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html 

(Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). Yabancıların Çalışma İzninde, 

http://yabancihaklari.org.tr/ist/calisma-izininde-istisnai-haller/ (Son Erişim Tarihi: 22.03.2014). 

http://politam.com/8.konu-19.html
http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/6.html
http://yabancihaklari.org.tr/ist/calisma-izininde-istisnai-haller/
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1.2.2.3 Siyasal Hak ve Özgürlükler 

 Siyasal haklar bireylerin yönetime müdahale etmesini, bu yolla idarenin 

faaliyetlerinin denetlenmesini sağlayan haklardır
60

. Bu haklar bu kadar önemli 

olduğu için çok sınırlı şekilde yabancılara tanınmıştır
61

. Bunun sebebi hakkı 

tanıyacak olan devletin siyasî düzenini koruma çabasıdır
62

. Siyasî haklar istisnalar 

dışında yabancı devlet anayasalarında da yabancılara yasak edilmiştir
63

.   

            Dilekçe Hakkı Anayasa’da siyasî hak ve özgürlük kapsamında yer 

almıştır. Dilekçe hakkı hem Anayasa m.74 hem de Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına İlişkin Kanun m.2 uyarınca karşılıklılık esası gözetilmek ve 

Türkiye’de ikamet etmek suretiyle yabancılara da tanınmıştır. Ayrıca Dilekçe 

Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun m.3’e göre yabancıların dilekçe hakkını 

kullanabilmeleri için gereken şartların yanında bir de dilekçelerin Türkçe 

yazılması şartını aramıştır. 

 

1.3 Yabancıların Özgürlükleri Bağlamında Türk Anayasasında Belirlenen 

Temel İlkeler 

Dilekçe hakkı özelinde olmaksızın yabancıların Türk Anayasal sisteminde 

haklardan faydalanma hususları ve hakların sınırları ele alınırken, Anayasanın 

temel ölçütleri üzerinde durmak faydalı olacaktır. Bu noktada özellikle 

yabancıların haklarının kullanımı ve sınırlarına ilişkin ölçütler işaret eden 16. 

                                                 
60

      Tekinalp, a.g.e., s.32; Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.283; Feriha Bilge Tanrıbilir, Yabancılar 

Hukuku Ders Notları, http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/prof.html (Son 

Erişim Tarihi: 22.03.2014). 
61

      Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları yalnızca vatandaşlara verilmiştir. Siyasî 

parti kurma ve üye olma hakkı da aynı şekilde vatandaşlara tanınmıştır. AY. m.67 ve Siyasî 

Partiler Kanunu m.6’da bu husus hüküm altına alınmıştır. Anayasa m.70 uyarınca kamu 

hizmetlerine girme hakkı yalnızca Türk vatandaşlarına aittir. 657 s. DMK memur olabilmek 

için Türk vatandaşlığı şartını aramıştır. Ancak bazı durumlarda sözleşmeli olarak 

yabancılarında çalıştırılabileceği kabul edilmiştir. 
62

      Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.283. 
63

      Çelikel-Gelgel, a.g.e., s.283. 

http://fbttyhdersnotu2013.blogspot.com.tr/2013/12/prof.html
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madde ve milletlerarası antlaşmaları Türk hukuk sistemindeki önemine işaret eden 

90. madde önem arz etmektedir. 

 

1.3.1 Anayasanın 16. maddesi Çerçevesinde Milletlerarası Hukuka Uygunluk 

Kriteri 

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel hükümlere yer verilen Anayasanın 

12 ilâ 16. maddeleri arasında, 16. maddede “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar 

için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” hususu evrensel 

bir insan hakları normuna işaret etmektedir ki, bu durum sadece ikili antlaşmalar 

yoluyla değil, küreselleşen insan hakları manzumesinin yansıması şeklinde 

algılanmalıdır. 

Temel hakların sınırlandırılmasında kullanılan temel ilkeler ele alındığında 

ortaya çıkan ölçülülük, laiklik, demokratik toplum düzenine uygunluk kriterlerinin 

yanında hakkın özüne dokunmama ve yabancılara dair milletlerarası 

yükümlülüklere uygunluk kriterleri karşılıklılık gibi dilekçe hakkı ve bilgi edinme 

kabiliyetine oranla oldukça açılımcı ve geniş yorumla insan haklarına ilişkin ortak 

bir dile uzanan önemli bir sürece işaret etmektedir. 

Kamu hakkı usulü değerlendirildiği zaman siyasi alanda vatandaşlık 

temasıyla sınırlanan haklardan yararlanma algısı yerini milletlerarası hukuk 

düzleminde daha geniş çaplı bir özgürlük sahasına terk etmektedir ki, 

Anayasamızın 16. maddesinde hükmünü bulan husus dilekçe hakkı ya da bilgi 

edinme gibi kamusal niteliği ağır basan hakların kullanım sahasının genişletilmesi 

gerekliliğine dair önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. 
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1.3.2 Anayasanın 90. Maddesi Çerçevesinde Milletlerarası Antlaşmaların 

Türk Hukukundaki Yeri 

Anayasamızın 90. Maddesi milletlerarası antlaşmaların Türk hukukundaki 

yerini işaret etmektedir. Bu maddenin son fıkrası ise çalışmamızın konusu ile 

yakından ilgilidir ki, kamu haklarına ilişkin temel kriterler noktasında uyum 

sürecinin Türk kanunlarında nasıl yansıma bulacağına dair en önemli algı bu 

fıkradan kaynağını almaktadır. “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 

antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne 

göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” 

Yabancıların idare ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar ve 

kullanabilecekleri temel haklar bağlamında, bu haktan yararlanırken 

karşılaşacakları ve yukarıda genel hatlarıyla ifade bulan direnç noktaları, bu 

maddenin özüne ve niteliğine aykırı düşmektedir ki, temel hak ve hürriyetlerle 

ilintili taraf olduğumuz çok sayıda antlaşma yabancıların var olan haklarının 

iyileştirilmesine ilişkin belirgin hususlar içermektedir. Ülkemize geçici bir süre 

için gelen bir yabancının, idarenin herhangi bir faaliyetinden dolayı hakkı zayi 

olursa, Türkiye’de ikâmet etmediği için mevzuatımıza göre dilekçe hakkı 

kapsamında iddiası çok ciddi değilse başvurusunun değerlendirmeye alınmayacak 

olmasından, dilekçenin dilinin Türkçe olmasına kadar birçok husus milletlerarası 

temel metinlere aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca dilekçe hakkı özü gereği 

idarenin faaliyetlerinde süre gelen aksaklıkların tespit edilmesini ve giderilmesini 

amaçlamaktadır. Bu durumda yabancıların dilekçe hakkını kullanabilmeleri için 

aranan şartlar bu amaca hizmet etmediği gibi anlamsız bir sınırlandırma olmaktan 

öteye geçmemektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİLEKÇE HAKKI 

 

2.1 Tanım  

 Kavramsal olarak dilekçe, “Bir dileği bildirmek için resmî makamlara 

sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl.”
64

 şeklinde 

tanımlanmaktadır.  

 1982 Anayasası m.74’e göre; 3071 s. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair Kanun m.3’e göre; “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye’de ikâmet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 

şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir.” İlgili maddeler göz önüne alındığında dilekçe 

hakkının vatandaşın veya ilgili şartlar gerçekleştiği takdir de yabancı kimselerin 

kendileri yahut kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yazı ile ilgili makamlara veya 

TBMM’ye başvurabilme imkânı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 Doktrinde ise dilekçe hakkı “Bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle 

ilgili olarak, tek başlarına veya topluca yargı dışında kalan devlet organlarına, 

dertlerini, sorunlarını, şikâyetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm 

bulmalarını istemelerinden ibaret bir insan hakkıdır.”
65

 şeklinde 

tanımlanmaktadır.   

 Bir doğrudan demokrasi aracı olarak görebileceğimiz dilekçe hakkı, kamu 

düzenini bozmayışı sebebiyle idareyi harekete geçirici bir yol değildir
66

. Ancak bu 

durum dilekçe hakkının hiçbir işe yaramadığını da göstermemektedir. Özellikle 

                                                 
64

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.530c53be2108f

5.37104430    (Son Erişim Tarihi: 25.02.2014). 
65

      Ömer ANAYURT, 1982 Anayasası ve 3071 Sayılı Kanuna Göre Dilekçe Hakkı, İnsan  

Hakları Yıllığı, 2001, s. 23, 24. 
66

       İbrahim Özden KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 2000, s.87; ANAYURT, a.g.e., s.103. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.530c53be2108f5.37104430
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.530c53be2108f5.37104430
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dilekçe hakkı topluca kullanılırsa oldukça etkili olacak ve idareyi derhal harekete 

geçirebilecektir
67

.  

1961 Anayasası m.62 dilekçe hakkının bireysel veya toplu olarak 

kullanılabileceğini açık bir şekilde düzenlemiştir. İlgili düzenlemeye göre; 

“Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, tek 

başlarına veya topluca yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı 

ile başvurma hakkına sahiptir.”
68

. 1982 Anayasası ve 3071 s. Kanun’da dilekçe 

hakkının bireysel olarak mı yoksa toplu olarak mı kullanılacağı yönünde bir 

düzenleme bulunmaması doktrinde ve uygulamada tartışmalara yol açmıştır. 

        Kanaatimizce,  böyle bir düzenlemenin mevcut olmayışı bu hakkın 

toplu olarak kullanılamayacağı anlamına gelmemektedir. Zira kanun koyucu bu 

hakkın toplu bir şekilde kullanımını engellemek isteseydi bu yönde açık bir 

düzenleme getirirdi. 

2.2      Dilekçe Hakkının Hukukî Niteliği ve Hak ve Özgürlükler İçindeki Yeri   

Yöneten-yönetilen ilişkisinin bulunduğu her zaman ve her yerde, bireyler 

ile yönetim arasında çeşitli sorunların ortaya çıkması mutlaktır. Bireyler dönem 

dönem hem kendileriyle hem de kamuyla ilgili şikayetlerde bulunmuşlardır. Bu 

sebeple tarihte hiçbir yönetici bu hakkı tanımamayı göze alamamıştır. Her 

dönemde hak niteliği taşımasa da bireyler bir şekilde şikayetlerini yönetime karşı 

dile getirmeyi başarabilmişlerdir. Günümüzde bir hak olarak değerlendirilen 

dilekçe hakkı modern hukuka en çabuk dahil edilen haklardandır
69

.  

Tarihte temel hak ve hürriyetler her dönemde kategorize edilmeye 

çalışılmıştır. Günümüzde esas alınan sınıflandırma George Jellinek tarafından 

yapılmıştır. Buna göre temel hak ve hürriyetler negatif statü hakları (koruyucu 

                                                 
67
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haklar), pozitif statü hakları (isteme hakları), aktif statü hakları (katılma hakları) 

biçiminde üç grupta toplanmaktadır
70

.  

Negatif statü hakları olarak adlandırılan grupta yer alan haklar bireye insan 

olmasının getirmiş olduğu haklardır. Birey herhangi bir davranışta bulunmadan bu 

haklar devlet tarafından bireye tanınır ve tanımış olmasına rağmen devlet bile bu 

haklara dokunamaz. Bazı hâllerde sınırlandırmalar getirilebilir ancak bunun da 

bazı şartları bulunmaktadır. 1982 Anayasası’nda bu grup haklar “Temel Hak ve 

Ödevler” başlığı altında düzenlenmiştir
71

.  

Pozitif statü hakları grubunda yer alan haklar sayesinde bireyler devletten 

kendi yararına bir şeyler yapmasını isteyebilme imkânına sahip olmuşlardır. 

Bireyler bu haklarını kullanmak için devlete başvurduklarında devlette imkânları 

dahilinde bireylerin isteklerini yerini getirme yükümlülüğü altına girmektedirler. 

Bu grupta yer alan haklar 1982 Anayasası’nda “Sosyal ve Ekonomik Hak ve 

Hürriyetler “ başlığı altında düzenlenmiştir
72

.  

Aktif statü hakları olarak adlandırılan haklar, bireye çeşitli yollarla devlet 

yönetimine katılabilme, tam olmasa da devletin faaliyetlerini kontrol edebilme 

imkanı tanıyan haklardır. Bu haklar sayesinde bireyler kendilerini yönetecek 

kimseleri seçip, yeri geldiğinde onlara ne yaptıkları ile ilgili sorular sorup bilgi 

alabilmektedirler. 1982 Anayasası’nda “Siyasî Hak ve Hürriyetler” başlığı altında 

düzenlenmiştir
73

.  

Bu bölümde incelemeye aldığımız dilekçe hakkının bahsettiğimiz 

kategorilerden hangisine girdiği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

Dilekçe hakkını bireye devlet yönetimine katılma ve idarenin faaliyetleri hakkında 

bilgi alabilme yetkilerini verdiği için aktif statü hakları olarak da ifade edilen 
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      Georg Jellinek, L’Etat modern et son droit (Traduction française par Georges Fardis), 
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siyasal hak ve hürriyetler kategorisinde değerlendiren bir görüş
74

 olduğu gibi 

tarihin her döneminde bu hakkın ama yazılı ama sözlü olarak şikayet ve 

dileklerini yönetime dile getirdikleri ve yöneticilerinde bu hakkı ortadan 

kaldırmaya cesaret edemediklerinden bahisle negatif statü hakkı olarak 

adlandırılan temel hak ve hürriyetler kategorisinde değerlendiren bir görüş
75

 de 

vardır.  

Anayasa m.74 ve 3071 s. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun 

m.3 te yer alan dilekçe hakkı tanımlarına da baktığımızda dilekçe hakkını 

incelerken iki farklı yönden bakmamız gerektiğini görmekteyiz.  

Birincisi bireyin dilekçe hakkını şikayet amacıyla kullanmasıdır. Eğer 

birey dilekçe hakkını şikayet amacıyla kullanıyorsa, çok yüksek ihtimalle bireysel 

bir durum söz konusudur. Böyle durumlarda dilekçe hakkı bireyin şahsen maruz 

kaldığı haksızlıkları ilgili kamu otoritelerine sunmasına hizmet eder
76

. Bu açıdan 

baktığımızda dilekçe hakkı negatif statü hakları kategorisinde 

değerlendirilebilmektedir. 

İkincisi ise bireyin dilekçe hakkını dilek ve öneri amacıyla kullanmasıdır. 

Dilekçe hakkı dilek ve öneri amacıyla kullanıldığında çok yüksek ihtimalle 

kamusal bir menfaat söz konusudur. Bu durumda bireyin kamusal otoritelere bir 

dilek veya bir öneride bulunması kamusal faaliyetlere yön vereceğinden kısmen 

de olsa yönetime katılımı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında 

dilekçe hakkı aktif statü hakları kategorisinde değerlendirilebilmektedir
77

.  

Kanaatimizce her ne kadar dilekçe hakkı daha çok bireyin kamusal 

faaliyetlere yön vererek devlet yönetimine katılmasına imkân verdiği için aktif 
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statü hakları yani siyasal haklar kategorisinde değerlendirilse de bu hakkın negatif 

statü hakları yani temel haklar kategorisinde değerlendirilmemesi için hiçbir 

neden yoktur. Çünkü devletin temel unsurları millet, ülke ve egemenliktir. 

Devletin oluşumunda temele inildiği zaman bireye ulaşılmaktadır. Bireyler 

kendileri oluşturmuş oldukları üst yapıdan yani devletten her zaman istekte 

bulunabilmeli ve şikayetlerini dile getirebilmelidir.   

2.3 Dilekçe Hakkının İşlevleri 

 Dilekçe hakkı şikayette bulunmak amacıyla kullanılırsa bu hak idarenin 

denetimine, dilek veya öneride bulunmak amacıyla kullanılırsa devlet yönetimine 

katılıma hizmet eder
78

. Dilekçe; yönetenlerin en iyi haber alma kaynağıdır. Zira 

yönetilenlerin yazdığı dilekçelerin odaklandığı noktalar en çok sıkıntı yaşadıkları, 

şikayet ettikleri noktalar olmaktadır
79

. Dilekçeler aynı zamanda bireylerin idarenin 

yaptığı işlemleri sorgulayabilme araçlarıdır. Bu açıklamalarda bize dilekçe 

hakkının denetleme ve yönetime katılma fonksiyonlarının bulunduğunu 

göstermektedir.  

2.3.1 Yönetime Katılma 

 Gerçek bir demokrasiden bahsedebilmek için yalnızca seçim yeterli 

olmamaktadır
80

. Seçim sonrasında yöneten ve yönetilen kesimin arasındaki bağ 

kopmamalı aksine daha da güçlenmelidir. İdare faaliyetlerini yürütürken yalnızca 

kendi karar organlarının aldığı kararları değil bireylerin isteklerini de göz önünde 

bulundurmalıdır. Eğer idare bunu kendisi gerçekleştirmiyorsa, bireyler tazyikte 

bulunarak bunu sağlamalıdırlar. Bu da dilekçe hakkı ile gerçekleştirilebilir
81

.   

 Yönetime katılma, tesis edilecek idarî işlem ile ilgisi bulunan birey ya da 

bireylere, alınacak kararla ilgili olarak olayın aydınlatılmasında aktif bir rol 
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verilmesini gerektirmektedir
82

. Diğer bir ifadesiyle, yönetime katılma, idarî 

işlemin maddî bakımdan hukuka uygunluğunun sağlanmasını ve insan hak ve 

özgürlüklerinin de idarenin keyfî eylem ve işlemleri karşısında korunmasını 

kısaca toplumsal hayatta hukuk güvenliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir 

niteliğe sahiptir
83

. 

Yönetimin şeffaflaşması ve bireylerin idarenin karar alma sürecine 

katılabilmesi için dilekçe hakkının etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir
84

. 

Bireyler bir dilek veya öneride bulunmak amacıyla idareye verdikleri dilekçelerde 

kamusal faaliyetlerde meydana gelen aksaklıkları dile getirirler. Bu sayede 

faaliyetlere yön vererek yönetime de katılmış olurlar. Dilekçe hakkı bu yönde 

kullanıldığı zaman; idare, bireylerin varlığını hissedecek ve keyfî faaliyetlerde 

bulunamayacaktır
85

.  

2.3.2 İdarenin Faaliyetlerinin Denetlenmesi 

 1982 Anayasası’nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesine göre; 

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı 

içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 

belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.”  

 Hukuk devleti olmanın şartları
86

 ise; 

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yasama işlemlerinin 

yargısal denetimi, idarî işlemlerin yargısal denetimi, yargı bağımsızlığı, kanunî 

hâkim güvencesi, kuvvetler ayrılığı, hukukun genel ilkelerine bağlılık, ceza 

hukukunun evrensel ilkelerine uyulması ( masumiyet karinesi, suç ve cezaların 

şahsiliği, suç ve cezaların kanuniliği ve geriye yürütülmezlik vs.), kanun önünde 
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eşitlik ilkesine riayet, idarenin malî sorumluluğunun sağlanmış olması, düzenli 

idare ilkesi
87

 olarak özetlenebilir. 

Anayasamızda da belirtildiği gibi günümüzde mevcut olan devlet anlayışı 

hukuk devleti ilkesine dayalı bir anlayıştır. Hukuk devleti ilkesi yöneten yönetilen 

ayrımı yapılmaksızın yapılan tüm işlemlerin hukuk kurallarına uygun olması, 

hukuka aykırı olanlarında yaptırıma bağlanmasıdır
88

.  

Devlet kamu gücünü kullanarak özel hukuk kişileriyle yaptığı işlemlerde 

onlardan üstün konumdadır
89

. Ancak hukuk devleti ilkesi gereği devlet yaptığı 

işlemlerde üstünlüğünü korusa da bireylerin hukukî güvenliğini sağlamak 

zorundadır. Bu da ancak idarenin hukukun sınırları dışına taşıp işlem yaptığında, 

bireyin haklarını ihlâl ettiğinde bir yaptırımla karşı karşıya kalması ile olur
90

. 

İdarenin bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmesi, yapılan hukuk dışı 

işlemlerin tespit edilebilmesi, bir kamuoyu denetiminin yapılabilmesi için 

bireylerin idarenin işlemlerine karşı başvuru yollarının olması gerekmektedir
91

.   

Kamuoyu denetiminin yapılabilmesi için bireylerin duyarlı ve bilinçli 

olmasına, kamu otoritelerinin yaptığı işler ile ilgilenilmesine bağlıdır. Ancak 

gerek bireylerin eğitim seviyesinin düşük olması ve toplumsal olaylara duyarlı 

olmaması, kamuoyu denetiminin etkin olmamasına sebebiyet vermektedir
92

. Eğer 

kamuoyu denetimi etkin bir şekilde yapılabilirse dilekçe hakkının kullanılması da 

buna paralel olarak artacaktır. Dilek veya öneri amacıyla yazılacak dilekçeler ile 

idarenin işlemlerindeki aksaklıklar dile getirilerek bunların giderilmesi talep 

edilecektir.  
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2.4 Dünyada Dilekçe Hakkı 

 İnsan her zaman ve her yerde şikayetlerini ve dileklerini rahatlıkla kendini 

yönetenlere iletebilmelidir. Bu bireylerin en doğal hakkıdır. Böyle olduğu için 

dilekçe hakkının geçmişi insanlık tarihinde yönetim kavramının çıkışına kadar 

geri gitmektedir
93

. Ancak uzun yıllar dilekçe hakkı hukuk platformunda bir hak 

olarak tanınmamış, yöneten kesimin bir lütfu olarak kabul edilmiştir
94

.  

 Dilekçe hakkı ilk kez talep hakkı adı altında İngiltere’de 1215 yılında 

kabul edilen Manga Carta Libertatum ile hukukî anlamda dile getirilmiştir
95

. Bu 

hak baronlar adı verilen soylu ve ruhban kesime tanınmıştır. Manga Carta’yı 17. 

yy.’da Bill of Rights takip etmiştir. Bu dönemde parlamentoda dilekçe hakkı ile 

ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanmıştır. En sonunda bir karar çıkıp Bill of 

Rights’ta yerini almıştır. Bu düzenleme uyrukların krala istem mektupları 

sunabileceklerini, bunun en doğal hakları olduğunu, kısıtlanamayacağını 

belirtmiştir. Dilekçe hakkı ilk İngiltere’de tanınmıştır. Ancak günümüzde bireyler 

tek başına bu hakkı kullanamamakta, isteklerini bir Avam Kamarası üyesi 

aracılığıyla iletebilmektedirler
96

.  

 Fransa’da insan hakları devrimi olan 1789 Fransız İhtilalî birçok hakkın 

halk tarafından zorla alındığı bir olaydır
97

. Bireyler insanca yaşama bundan sonra 

kavuşmuşlardır. Ancak dilekçe hakkının durumuna baktığımızda aslında Fransız 

İhtilali öncesinde de bu hakkın mevcut olduğunu görmekteyiz. Yazılı olarak ilk 

defa dilekçe hakkı 1789’da Fransız Millî Meclisince tanınmıştır. Fransızların 

günümüz anayasasında dilekçe hakkı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Dilekçe hakkı ile ilgili düzenleme Millet Meclisi İçtüzüğü’nde düzenlenmiştir
98

.      
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 Almanya’da 1849 Anayasası’nda ilk defa hukukî boyutta dilekçe hakkı ele 

alınmıştır. Buna göre bireyler tek başlarına veya toplu olarak bu haklarını 

kullanmakta serbesttirler. Bunu takip eden anayasalarda dilekçe hakkı 

düzenlenmeye devam edilmiştir. Savaştan sonra kabul edilen Alman Anayasası 

1949 yılında kabul edilmiştir. Bu anayasa hakları “herkesin hakları” ve 

“Almanların hakları” olarak kategorize etmiştir
99

. Dilekçe hakkı “herkesin 

hakları” kategorisinde değerlendirilmekte ve bu hak bireysel veya toplu olarak 

kullanılabilmektedir
100

. 

  Amerika Birleşik Devletleri’nde dilekçe hakkı yazılı olarak hukuk âlemine 

ilk defa 1776 Anayasası ile girmiştir. 1787 Anayasası’nda dilekçe hakkına ilişkin 

bir düzenleme yapılmamıştır
101

. 1789’dan beri Anayasa 27 defa değişikliğe 

uğramıştır. Bu değişiklikler bugün de iki yüzyıl öncesinde kaleme alındıkları 

biçimiyle yürürlüktedir. İbadet, düşündüğünü açıklama ve basın özgürlüklerini, 

barışçı toplantı hakkını ve yanlışlıkların düzeltilmesi için hükümete dilekçe verme 

hakkını güvence altına almaktadır. 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları ve 

Ödevleri Bildirgesi”nde herkese yetkili makamlara dilekçe verebilme hakkı 

tanınmıştır
102

.     

2.5  Türkiye’de Dilekçe Hakkı 

 İnsanlık tarihine baktığımızda yöneten-yönetilen ilişkisi başladığından 

itibaren yönetenler, yönetilenlerin dilek ve şikayetlerini sözlü veya yazılı bir 

şekilde dinlemişlerdir. Bu durum Türk tarihinde de böyle olmuştur.  

 Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde devlet işlerinin konuşulduğu Toy 

adı verilen kurultayda devlet işlerinin yanı sıra bireylerin sıkıntıları ve istekleri de 
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dinlenmiştir
103

. Bu kurultayda yönetici bireylerin sıkıntılarını dinleyip diğer devlet 

adamlarıyla istişare edip çözüm getirmeye çalışmıştır. Bu dönemde yazılı anlamda 

bir dilekçe hakkından bahsedilememekle birlikte bu hak sözlü olarak 

kullanılmıştır.  

 İlk Türk İslâm devletlerinde de durum farklı değildir. Yönetenler ülkeyi 

Kuran’da yazanlara göre yönetmiş, Kur’an, sünnet, icma, kıyas gibi kaynakları 

esas almışlardır
104

. İslâm yönetim anlayışına baktığımızda yöneticinin ülkeyi 

adaletli bir şekilde yönetme ve mahiyetine iyi davranma yükümlülüğü olduğunu 

görmekteyiz
105

. Bu dönemde bu yükümlülüğün bir neticesi olarak ve dinî bir 

görev saydıkları için bireylerin dilek ve şikayetlerini dinlemişlerdir
106

. Bu 

açıklamalardan da anlaşılacağı gibi dilekçe hakkı yöneticilerin dinî ve vicdanî 

duyarlılıklarına bırakılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti döneminde çıkarılmış 

olan 1876 Kanun-î Esasi’ye kadar böyle devam etmiştir. 

Osmanlılarda 1876 Kanun-î Esasi’ye kadar bireyler şikayetlerini ve 

dileklerini Divan-ı Hümayun’a sunmuşlardır. Yıldırım Bayezid’in Mısırlı tabîbi 

Şemseddin Divân-ı Hümâyun hakkında en önemli işlevinin adâleti icrâ etmek 

olduğunu şöyle ifâde ediyor: “Osmanlı hükümdarı, sabahları erkenden geniş ve 

yüksek bir sedirde oturur. Halk sultanı görebilecekleri bir yerde biraz uzakta 

durur ve haksızlığa uğramış herkes gelip şikayetini bildirir. Dâvâ hemen karara 

bağlanır. Ülkede güvenlik öyledir ki, hiçbir yerde kimse sahibinin bırakıp gittiği 

yüklü bir deveye el süremez”.
107

 

  Divan-ı Hümayun her türlü dilek ve şikayete açık olmuş, burada zaman 

zaman padişahın faaliyetleri de şikayete konu olmuştur. Ayrım yapılmaksızın 
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herkes bu haktan yararlandırılmıştır. Dönem itibariyle bu hak yazılı veya sözlü 

olarak kullanılmıştır.  

Anayasal düzene geçtikten sonra bireyler yetkili mercilere müracaat 

edebildikleri gibi Meclis-i Umumi’ye de dilekçe verebilmişlerdir. 1876 Kanun-i 

Esasi’nin 14. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; “ Tebaa-i Osmaniye’den 

bir veya birkaç kişinin gerek şahıslarına gerek umuma müteallik olan kavanin ve 

nizamata muhalif gördükleri bir maddeden dolayı işin merciine arzuhal verdikleri 

gibi Meclis-i Umumi’ye dahi müddei sıfatıyla imzalı arzuhal vermeye ve 

memurinin efalinden iştikaye salahiyetleri vardır.” Düzenlemeden de anlaşılacağı 

gibi bireyler hem tek başına hem de toplu olarak dilekçe haklarını 

kullanabilmişlerdir. Buraya kadar anlatılan süreçte dilekçe hakkı bireyin bir hakkı 

olarak değil, yönetenlerin bir lütfu olarak değerlendirilmiştir. Anayasal düzene 

geçildikten sonra dilekçe hakkı kişi hakkı olarak kabul edilmiş ve güvence altına 

alınmıştır
108

.  

TBMM döneminde Kurtuluş Savaşı devam ederken çıkarılan 1921 

Anayasası kişi hak ve hürriyetlerini düzenlememiştir
109

. Bunun sebebi bu 

anayasanın savaş ortamında, acele ve olağanüstü bir şekilde çıkarılmış olmasıdır. 

Haklar düzenlenmediğinden dilekçe hakkına da yer verilememiştir. Ancak bu 

durum o dönemde dilekçe hakkının kullanılamadığı anlamına gelmemektedir. 

TBMM kurulduktan sonra toplandığı ilk oturumda “Dilekçe Komisyonu” 

kurulmuştur. Bireyleri TBMM’ye gönderdikleri dilekçeleri inceleyip karara 

bağlamıştır.  

1921 Anayasası’nı 1924 Anayasası takip etmiştir. Ancak farklı olarak bu 

anayasada kişi hak ve hürriyetleri düzenlenmiştir. Dilekçe hakkı da “İhbar ve 

Şikayet” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; “Türkler gerek 

şahıslarına gerek kamuya ilişkin olarak kavanin ve nizamata aykırı gördükleri 
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hususata merciine ve TBMM’ne tek başına veya toplu olarak ihbar ve şikâyette 

bulunabilir. Şahsa ait olarak vukubulan müracaatın neticesi müstediye tahriren 

tebliğ olunmak mecburidir.” Düzenlemeden anlaşılacağı üzere bu hak yalnıza 

Türk vatandaşlarına tanınmıştır ve hakkın bireysel veya toplu olarak 

kullanılabileceği belirtilmiştir
110

.  

Dilekçe hakkı 1961 Anayasası’nda da düzenlenmiştir. Bu hak 

düzenlemeye göre yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış olup, hakkın bireysel 

veya toplu olarak kullanımı bakımından her iki şekle de cevaz vermiştir. Bu 

dönemde dilekçe hakkı ve kullanımı hakkındaki ayrıntılar 140 s. Türk ve 

Vatandaşlarının TBMM’ye Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi 

ve Karara Bağlanmasının düzenlemesine Dair Kanun ile düzenlenmiştir
111

. Ayrıca 

bu kanunla “Dilekçe Karma Komisyonu” adıyla bir komisyon kurulmuş ve bu 

komisyon TBMM adına inceleme yapmıştır. Dilekçe hakkı ile ilgili özel bir 

düzenleme olması bu dönemde dikkat çekmektedir
112

.  

1982 Anayasası ile getirilen düzenlemede dilekçe hakkı yalnızca Türk 

vatandaşlarına değil belli şartlar dahilinde yabancılara da tanınmıştır. Ayrıca bu 

hakkın bireysel olarak mı yoksa toplu bir şekilde mi kullanılacağı yönünde 

herhangi bir düzenleme yer almamıştır
113

. 1961 Anayasası döneminde çıkarılan 

140 s. kanun bu dönemde 3071 s. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 

tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Adı geçen kanun ile dilekçe hakkının 

kullanım esasları, başvurulabilecek merciiler, v.s. gibi konular düzenlenmiştir. 

TBMM’ye gönderilen dilekçeler ile ilgili esasların TBMM İçtüzüğü’nde 

düzenleneceği belirtilmiştir. TBMM’ye gönderilen dilekçelerin incelenmesi ve 

karara bağlanması hususunun TBMM İçtüzüğü’nde düzenlenmesinin anayasanın 
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bütünlüğü ve bağlayıcılığı prensibine aykırı olduğu yönünde bir tartışma vardır
114

. 

Bir grup, 1982 Anayasası m.74/son’da dilekçe hakkının kullanımıyla ilgili 

esasların kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildiği için İçtüzük ile yapılacak bir 

düzenlemenin kabul göremeyeceğini savunmaktayken diğer bir grupta bu hususun 

hakkın kullanımıyla ilgili değil, dilekçenin incelenmesiyle ilgili bir durum 

olduğunu dolayısıyla İçtüzük düzenlemesinin yeterli olacağını savunmaktadır
115

.  

Kanaatimizce TBMM’ye gönderilen dilekçelerin değerlendirilmesi ve bir 

karara bağlanması hakkın kullanımıyla alakalı değildir. Hakkın kullanımıyla ilgili 

esasları dilekçeyi gönderen bireyin dikkate alması gerekirken, dilekçenin 

incelenmesi ile ilgili esasları dilekçenin gönderildiği makamın dikkate alması 

gerekir. TBMM’ye gönderilen dilekçeler ise TBMM Dilekçe Komisyonu 

tarafından incelenir. Komisyonun inceleme usulüne ilişkin esasların TBMM 

İçtüzüğü ile düzenlenmesinde hukuken bir mahsur yoktur. Çünkü bu durum 

TBMM’nin iç işleyişiyle alakalıdır.   

2.5.1 Dilekçe Hakkının Kullanım Esasları 

 Bu bölümde 1982 Anayasası ile 3071 s. DHKDK çerçevesinde dilekçe 

hakkından yararlanacak kimseler, bu hakkın konusu, dilekçe verilebilecek 

merciiler gibi dilekçe hakkının kullanım esasları incelenecektir.  

2.5.1.1 Dilekçe Hakkının Sujeleri 

 Bu konuda önce temel metin olan 1982 Anayasası’na bakmak gerekir. 

Çünkü genel çerçeveyi çizecek olan anayasadır. Ayrıntıları düzenleyen diğer 

normlar anayasaya aykırı olarak düzenlenemezler. Anayasa m.74’e göre; 

“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikâmet eden 

yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili 

makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 

sahiptir.” 371 s. DHKDK m.3’te 1982 Anayasası’na paralel bir düzenleme 
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getirmiştir. Bu kanunda vatandaşlara ve belli şartların gerçekleşmesi durumunda 

yabancılara dilekçe ile başvurma hakkı tanınmıştır. Vatandaş ve yabancı kavramı 

genel ifadelerdir. Bu kavramları alt ayrımlarına inerek incelemekte yarar 

bulunmaktadır.  

 Vatandaşlık, 1982 Anayasası m.66’da “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 

bağlı olan herkes Türktür.” şeklinde tanımlanmıştır. Vatandaşlık kavramı gerçek 

kişiler için kullanılmaktadır. Gerçek kişi ise tam ve sağ doğmak koşuluyla ana 

rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetini kazanan bireyi ifade etmektedir
116

. 

Dolayısıyla kendisini oluşturan kişilerin üzerinde bağımsız bir statüye sahip ve 

hukuk düzeninin tanıdığı tüzel kişiler için vatandaş kavramı kullanılmaz. Bu 

durumda tüzel kişilerin dilekçe hakkından yararlanamayacağı düşüncesi akıllara 

gelmekte ise de uygulamada tüzel kişilerin dilekçe hakkını kullandıklarını ve 

hukuken herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını görmekteyiz
117

. Ancak akıllarda 

soru işareti yaratan bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Çünkü hem 1982 

Anayasası’nda hem de 371 s. Kanun’da vatandaş kavramının kullanılması tüzel 

kişiler bu haktan yararlanamayacak mı sorusunu akıllara getirmektedir.  

 Kanaatimizce vatandaş kavramı yerine “herkes” kavramının kullanılması 

daha uygun olacaktır. Herkes kavramının içine hem gerçek hem de tüzel kişiler 

dahil edilebilecektir ve hâlihazırda mevcut sorun giderilmiş olacaktır.  

Gerçek kişiler Türk vatandaşı olduğu takdirde hiçbir şart aranmaksızın 

dilekçe hakkını kullanabilmektedir. Ancak bu hakkın kullanımında yaş şartının 

aranıp aranmayacağı konusunda bir tartışma vardır. Az da olsa dilekçe hakkının 

kullanılabilmesi için tam ehliyetli olmak gerektiğini savunanlar 

bulunmaktayken
118

, dilekçe hakkı kullanımının küçükler açısından bir zarar 
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doğurmayacağından bahisle bu hakkı kanunî temsilcilerine ihtiyaç olmaksızın 

kullanabileceklerini savunanlar da vardır
119

.  

Kanaatimizce dilekçe hakkının kullanılması için yaş şartı aranmamalıdır ki 

buna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yaşı küçük olup isteklerini 

veya şikâyetlerini dile getirebilme yeteneğine sahip olan bireyler vardır. Yaş şartı 

engeliyle bu bireyleri karşı karşıya bırakarak dilekçe hakkını kullanmalarının 

önüne geçmek hukuk mantığı ile bağdaşmayacaktır. 

Hukukumuzda dilekçe hakkının kullanımında yasalarla farklılık yaratılan 

bazı gruplar vardır. Bunlar memurlar ve askerlerdir.  

Memur, genel idare esaslarına göre kamu hizmetlerini yerine getiren 

bireydir
120

. Tanımda bahsedilen şekilde kamu hizmetlerini gerçekleştiren 

bireylerde gerçek kişilerdir. Dolayısıyla daha önce bahsettiğimiz gibi hiçbir şart 

aranmaksızın bu bireylerin dilekçe hakkını kullanabilmeleri gerekmektedir. Ancak 

657 s. DMK’nın 21. maddesinde, devlet memurlarının görevleri ile ilgili resmî ve 

şahsî işlerden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine 

uygulanan idarî işlem ve eylemlerden dolayı şikâyet ve dava hakkına sahip 

oldukları ve bu hakkı silsile yoluyla kullanabilecekleri düzenlenmiştir
121

. DMK’ 

da 6111 s. Kanun’ un 117. maddesi ile 13.02.2011 tarihinde yapılan değişiklikten 

önce DMK m.26’ da 21. maddede kullanım esasları izah edilen bu hakkın toplu 

olarak kullanımının yasak olduğu ve bu yasağa uymayanların aylıktan kesme 

cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir
122

. İlgili değişiklikten sonra m.26/1 

yürürlükten kaldırılmış ve artık memurlar toplu olarak dilekçe haklarını 

kullanabilir duruma gelmişlerdir. 
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Bazı yazarlar memurların dilekçe hakkı kullanımını iki yönden ele 

almışlardır. Biri şahsî meselelerle ilgili diğeri ise resmî meselelerle ilgili dilekçe 

hakkı kullanımıdır. Şahsî meselelerle ilgili dilekçelerde Anayasa ve 3071 s. 

Kanunda düzenlendiği üzere hiçbir şart ve kısıtlamaya maruz kalmaksızın bu 

hakkı kullanabileceklerini, ancak resmî meselelerle ilgili dilekçelerde 657 s. DMK 

m.21’de belirtilen esaslara tâbi olarak silsile yoluyla bu hakkı kullanabileceklerini 

savunmaktadırlar
123

.  

Kanaatimizce şahsî veya resmî mesele ayrımına gidip, duruma göre ayrı 

esaslar belirlemek dilekçe hakkı açısından doğru değildir ki zaten 1982 Anayasası 

m.74’te “kendileriyle veya kamuyla ilgili konularda” şeklinde düzenlemiş olup 

ikisi açısından ayrı uygulamalara yer vermemiştir. Anayasa m.13’e göre; “Temel 

hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 

Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve 

lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” İlgili 

düzenlemeden de anlaşılacağı gibi temel hak ve hürriyetler ancak kanunla 

sınırlandırılabilir. Ancak bu sınırlandırma hakkın özüne aykırı olmamalıdır. 

Dilekçe hakkının kullanımı memurlar açısından DMK ile sınırlandırılmıştır. Fakat 

bu sınırlama dilekçe hakkının özüne aykırı olup, bireylerin şikâyet ve dileklerini 

özgürce dile getirmesinin ve müracaat edecekleri yeri seçme yetkisinin önüne 

geçilmiştir. 

Bu durumun bir benzeri de askerler için geçerlidir. Askerler de dilekçe 

hakkının kullanımı açısından özel bir düzenlemeye tabidir.  

Askerlerin dilekçe hakkı kullanımıyla ilgili esaslar 211 s. Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
124

 m.25’te düzenlenmiştir. İlgili madde de her 

askerin resmî ve şahsî işlerinden dolayı, söz ve yazı ile en yakın amirinden 
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başlayarak silsile yolu ile başvuru hakkına sahip olduğu, başvurularının bir karara 

bağlanarak sonucunun mümkün olan en kısa zamanda bildirileceği, bu sürenin 

hiçbir hâlde bir ayı geçemeyeceği ifade edilmektedir
125

. Maddenin son fıkrasında 

bu hakkın kullanımının toplu bir şekilde olamayacağı açıkça belirtilmiştir. 

Memurlar hakkında yaptığımız değerlendirme gibi askerler için yapılan 

sınırlamaların hakkın özüne aykırı olduğu kanısındayız. Memurlardan farklı 

olarak askerler için toplu dilekçe verme yasağı söz konusudur
126

. Dilekçe hakkı 

bireylerin sesini yönetenlere duyurma yoludur. Daha etkili olması için şikâyet ve 

dileklerini yazılı bir şekilde iletmektedirler. Eğer bireyler toplu bir şekilde bu 

haklarını kullanabilirlerse çok daha etkili olacaktır. Bireylerin sesini duyurma 

çabası gayet meşru bir faaliyettir. Dolayısıyla bu yönde yapılan sınırlamalar 

hakkın özüne aykırı olmaktadır.  

Anayasa ve 3071 s. Kanun’da yer alan düzenlemeye göre dilekçe hakkını 

kullanabilecek sujelerden diğeri de yabancılardır. Bulunduğu devletin 

vatandaşlığında olmayan kimse o devlet için yabancı statüsündedir. Türkiye’de 

yabancılarında dilekçe hakkı bulunmakla birlikte bu hakkın kullanımı bazı şartlara 

bağlanmıştır. Bu şartlardan biri Türkiye’de ikâmet etmek diğeri ise vatandaşlık 

bağı ile bağlı olduğu ülke ile arasında bu hak için karşılıklılık şartının 

bulunmasıdır
127

. Bu şartlar sağlandığında da yabancılar dilekçelerini Türkçe 

olarak yazmak zorundadırlar
128

.   
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2.5.1.2 Dilekçe Hakkının Konusu 

 Dilekçe hakkı ile ilgili yasal düzenlemelere yani Anayasa ve 3071 s. 

Kanun’a baktığımızda dilekçe hakkının konusunun bireyin kendisi ve kamu ile 

ilgili dilek ve şikâyetleridir. Buna göre kişinin kendiyle ve kamuyla ilgili olmayan 

konularda yazılan dilekçeler dilekçe hakkının kapsamı dışındadır
129

.  

 Dilekçenin konusunun kişinin kendisini ilgilendirmesi gerektiği hususunu 

değerlendirdiğimizde kişinin yalnızca kendisi için dilekçe verebileceği sonucunu 

çıkarmaktayız. Temyiz kudreti olmayan bir birey ile ilgili bir dileğin veya 

şikayetin dile getirilmesi bu birey açısından mümkün görünmemektedir Bu 

sebeple birey adına dilekçe hakkı yakınları tarafından kullanılacak ve temyiz 

kudreti olmayan bireyin mağduriyeti ortadan kaldırılmış olacaktır
130

. Bu sorun bu 

şekilde çözülürken dikkat edilecek olan husus dilekçe ile dilekçe veren arasında 

bir ilginin bulunmasıdır. Dilekçe ile dilekçeyi veren arasında bir ilgi yoksa dilekçe 

ile kamu arasında bir ilgi var mı yok mu ona bakılmalıdır. Eğer dilekçe ile kamu 

arasında bir ilgi kurulabiliyorsa dilekçe işleme alınmalıdır. Fakat dilekçe hem 

bireyle hem de kamuyla ilgili değilse genel anlamda fikir beyan edilen bir 

dilekçenin ise reddedilmesi gerekecektir
131

. 

 Dilekçe hakkının konusu noktasında hukukumuzda ikili bir ayrıma 

gidilmiştir. Bu ayrım dilek ve şikâyet ayrımıdır. Dilek, bireyin istediği arzuladığı 

bir şeyi idareden talep etmesidir. Şikâyet ise kişinin çıkarlarının zedelendiği, 

yapılan faaliyetlerde hukuksal aksaklıkların bulunduğundan bahisle 

mağduriyetinin giderilmesini talep etmesini ifade etmektedir
132

.  

 1982 Anayasası’nda da 3071 s. Kanun’da da dilekçe hakkı ile ilgili bir 

sınırlama söz konusu değildir. Ancak bu hakkın sınırsız bir şekilde 

kullanılabileceği anlamına gelmemektedir. Her ne kadar ilgili düzenlemelerde 
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herhangi bir sınırlandırmaya yer verilmemişse de bu hakkın kullanımı da objektif 

bazı sınırlar çerçevesinde gerçekleşmektedir.  

 Dilekçe hakkı niteliği gereği iftira, hakaret, sövme, şantaj gibi meşru 

olmayan amaçlar için kullanılamaz
133

. Aynı şekilde siyasî propaganda amacıyla 

dilekçe hakkı kullanılırsa bu hakkın niteliği ile örtüşmeyecektir
134

. Ayrıca dilekçe 

hakkının bu amaçlarla kullanılması hakkın kötüye kullanılması kapsamında 

değerlendirilmekte ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilmemektedir. Ancak 

dilekçede hakaret içerikli ifadelerin olması onun dilekçe niteliğini yitirmesine 

sebep olmamaktadır. Bu dilekçe işleme konulur fakat hakarete uğrayan bireye 

haber verilmektedir
135

. 

 Dilekçe hakkının kapsamı dışında kalan bir başka hususta 3071 s. Kanun 

m.6’da düzenlenen bir konuyu içermeyen, yeni bir kanun veya kanun değişikliğini 

gerektiren, yargı mercilerinin görevine giren veya haklarında yargı yerlerince 

karar verilmiş olan, idarî makamlarca verilen fakat kesin cevap niteliği taşımayan 

konularla ilgili dilekçelerdir. Bu dilekçeler kapsam dışında kaldığından ilgili 

mercilerce değerlendirilmemektedir. 

2.5.1.3 Dilekçe Hakkının Muhatabı 

 Bireyler kendileriyle yahut kamuyla ilgili olan dilek ve şikâyetlerini 

TBMM’ye veya TBMM ve yargı organları dışındaki kamu kurumlarına 

iletmektedirler. 1982 Anayasası ve 3071 s. .kanun dilekçe hakkının öznesini ve 

konusunu düzenlediği gibi muhatabını da düzenlemektedir. İlgili düzenlemelerde 

de dilekçe verilebilecek mercileri TBMM ve yetkili makamlar şeklinde 

belirtmiştir.  
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2.5.1.3.1 Yetkileri Makamlar 

 1982 Anayasası ve 3071 s. Kanun’da dilekçe verilebilecek mercilerden 

birisi olarak “yetkili makamlar” ifadesi kullanılmıştır. Ancak bu ifadenin 

kapsamına giren kamu kurumları tek tek sayılmamıştır. Burada belirtilen yetkili 

makamlardan kasıt, organik açıdan TBMM ve yargı organlarının dışında kalan, 

Türkiye Cumhuriyet idarî teşkilatı içerisinde yer alan bütün kurum ve 

kuruluşlardır
136

. Ancak dilekçe hakkı dilek ve şikâyet hangi kurum ve kuruluş ile 

ilgiliyse ona sunulabilir. Bununla birlikte isteme konu olan kurum ve kuruluş 

dışında başka bir kurum ve kuruluşa verilmişse bu durum dilekçenin reddi için bir 

sebep oluşturulmayacaktır. Çünkü DHKDK m.5’e göre dilekçenin konusun ile 

ilgili olmayan bir idarî makama da verilmesi durumunda, bu makam dilekçeyi 

kabul etmek durumunda olup bunu yetkili makama gönderir ve durumdan da 

dilekçe sahibini haberdar eder
137

.  

Kanaatimizce bu yerinde bir düzenlemedir. Çünkü bireyin teşkilât 

içerisinde hangi birimin hangi kuruma bağlı olduğunu bilememesi doğaldır.  

2.5.1.3.2 Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 Dilekçenin verilebileceği mercilerden biriside 1982 Anayasası’na ve 3071 

s. Kanun’a göre TBMM’dir. TBMM’de dilekçelerin değerlendirilip karara 

bağlanabilmesi için bir Dilekçe Komisyonu kurulmuştur. Dilekçe Komisyonu, 

parlamenter denetimin bir parçası olarak dilekçe hakkı kapsamında vatandaşlar ve 

karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar 

tarafından yapılan başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde incelemekte ve 

başvurulara ilişkin ulaştığı sonuçları ilgili idareler nezdinde uygulamasını takip 

etmekte ve önerilerde bulunmaktadır
138

. Dilekçelerin TBMM Dilekçe 

Komisyonu’nda görüşülmesi ve karara bağlanması esasları TBMM İçtüzüğü’nün 
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115-120’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir
139

.  

 Dilekçe Komisyonuna daha hızlı ve kolay erişimi sağlamak üzere kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin bir takım güvenlik unsurlarını da içeren, elektronik 

ortamda başvuru imkânı sağlayan ve hâlihazırda kullanılan "E-Dilekçe Programı"     

1 Mayıs 2013 tarihinde hayata geçirilmiştir. Bu program üzerinden vatandaşların 

başvurularının alınması uygulaması geliştirilerek sürdürülmektedir. E-dilekçe 

sistemine hâlihazırda 64.541 kişi kayıtlı olup her geçen gün aktif kullanıcı sayısı 

artmaktadır. Ayrıca Komisyona yapılan başvuruların sonuçlandırılması sürecinin 

hızlandırılması amacıyla iş akışının elektronik ortamda yürütülmesine yönelik 

evrak/doküman yönetimi sisteminin kurulma çalışmaları da tamamlanmıştır.  

 

2.5.1.4 Dilekçenin Şekline İlişkin Şartlar ve Değerlendirilmesi 

 İncelemeye detaylı bir şekilde başlamadan önce genel düzenleme olan 

Anayasa m.74 ve 3071 s. Kanun m.3’e bakmak faydalı olacaktır. İlgili 

düzenlemelere göre; “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye’de ikâmet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 

şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir.”  

 Esas normlarla getirilen düzenlemeye baktığımızda dilekçe hakkının 

kullanımına ilişkin şekil şartlarından ilki başvurunun “yazı” ile yapılmasıdır. 

Buradan sözlü başvuruların geçersiz olacağı gibi bir anlam çıkarılabilir. Dilekçe 

hakkının kullanımında kural yazı ile başvurudur
140

. Ancak kamuyu ilgilendiren ve 

idarenin re’sen harekete geçmesi gereken durumlarda veya yazılı ile başvurulursa 

geç kalınacak durumlarda sözlü başvuruda kabul edilmektedir. Yine de 

bilinmelidir ki sözlü başvuru Anayasa ve 3071 s. Kanun tarafından koruma altına 

alınmamıştır
141

.  
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 Kanaatimizce yazı ile başvuru şartını koymak bu hakkın niteliği ile 

örtüşmeyen bir kısıtlamadır. Bu düzenleme ile dilekçe hakkı büyük ölçüde 

sınırlandırılmış olur ve bu durum hukuk devleti ilkesinden bahsetmemize engel 

teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti döneminde bile isteyen yazılı isteyen sözlü 

olarak Divan-ı Hümayun’a şikayette bulunabilirken sosyal, demokratik bir hukuk 

devleti olan Türkiye’de sözlü başvurunun Anayasal güvence altına alınmaması 

hukuki bir eksikliktir.   

 Esas düzenlemelerde sözlü başvuru düzenlenmemiştir. Fakat alt ve özel bir 

düzenleme olup hakkın kullanımına ilişkin detaylara yer veren 24.01.2004 tarih ve 

25356 s. Resmi Gazete de yayımlanan Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi’nde
142

; “Ayrıca; dilek ve şikayetlerini, kamu 

kurum ve kuruluşlarına gelerek sözlü olarak ileten başvuru sahipleri, hoşgörü ve 

güler yüzle karşılanarak kendilerine yardımcı olunacaktır. Başvuru sahiplerinin 

talepleri anında incelenerek, sorunlarının mümkün olduğu oranda mahallinde 

çözümlenmesine özen gösterilecektir.” Bu düzenleme idareye sözlü olarak 

başvurulduğunda da harekete geçmesi gerektiğini bize göstermektedir. Ayrıca 

kurum ve kuruluşların çoğu bireylerin dilek ve şikâyetleri için iletişim merkezleri 

kurup telefon kanalıyla sözlü başvuruları kabul etmektedirler. 1 Mart 2012 

tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları ile ilgili her türlü 

talep, şikâyet, öneri ve ihbarların değerlendirilmesi amacıyla kurulan Alo 147- 

Milî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 20 Ocak 2006 tarihinde 

Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların yönetime 

katılımının hızlı ve etkili olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Alo 150- 

Başbakanlık İletişim Merkezi Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 

(SABİM) bunlara örnek olarak verilebilir
143

. 
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 Dilekçe hakkının kullanımı ile ilgili şekil şartlarından bir diğeri de 

dilekçenin Türkçe yazılmasıdır. Anayasa m.3’te yer alan düzenlemeye göre resmî 

dil Türkçe’dir. 3071 s. Kanun’un 3 maddesine eklenen bir fıkra ile de bu şart 

açıkça aranır olmuştur. Ayrıca 2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi’ne göre; “Türk 

vatandaşları ile Türkiye’de ikâmet eden yabancılar (karşılıklılık esası gözetilmek 

ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla) kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve 

şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili idarî makamlara 

yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.” O sebepten idareye verilecek 

dilekçelerinde Türkçe olması gerekmektedir
144

. Bu şartın vatandaşlar açısından 

bakıldığında olumsuz bir yanına rastlanmamaktadır. Fakat Türkiye’de ikâmet 

eden yabancılar açısından bakıldığında işte o zaman bazı sorunlar gündeme 

gelmektedir. Dilekçe hakkının amacı, bireylerin idareden kendileri için bir 

şeylerin yapılmasını dileyebilmesi veya hakları zedelendiğinde hakkını ihlâl eden 

kişi veya kurumu şikayet edebilmesidir.  

Kanaatimizce dilekçenin Türkçe yazılması yönünde bir şart konulması bu 

hakkın amacına uygun olmayan bir şekilde kısıtlanmasına sebep olmaktadır. 

Osmanlı döneminde Türkçe bilmeyen kişiler kendi dillerinde başvuru 

yapmışlardır. Bu başvurular değerlendirilirken tercümanlardan yararlanılmıştır. 

Hâl böyleyken ülkemizde bu şartın aranması hakkın amacına ve niteliğine aykırı 

düşmektedir ve derhal bu durumun düzeltilmesi, yabancıların kendi dilleriyle 

dilekçe verebilme imkânına kavuşturulması gerekmektedir. 

3071 s. Kanun’un “Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar” başlıklı 4. 

maddesinde “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen  

veya  gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya 

ikametgâh adresinin bulunması gerekir.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. 

Dilekçeyi veren kişinin adı soyadı, imzasının ve ikametgâh adresinin bulunması 

şarttır. Aksi takdirde dilekçe işleme konulmayacaktır
145

. Dilekçe veren kişiye 
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cevabın verilip gönderilmesi, konuyla ilgili bilgi gerekirse kurum ve dilekçe 

sahibi arasında sağlıklı bir iletişimin sağlanabilmesi, dilekçe hakkı kötüye 

kullanılmışsa bundan zarara uğrayan kişilerin dilekçe sahibi hakkında yasal işlem 

başlatabilmeleri gibi sebepler bu şartların aranmasını gerekli kılmaktadır
146

. 

Ancak istisnaî durumlar olabilmektedir. Kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili bir 

takım uygulamalarını şikâyet amacıyla verilen dilekçeler eğer inandırıcıysa m.4’te 

aranan şartlar ikinci planda tutulur. Önemli olan dilekçede anlatılan olayın 

yeterince açık olması, şikâyet edilen kişi, yer ve zamanın belirlenebilmesidir
147

.  

 

2.5.1.5 Değerlendirmeye Alınmayacak Dilekçeler    

Dilekçe hakkının kullanımına ilişkin detayları düzenleyen normlar bize 

değerlendirmeye alınmayacak olan dilekçeleri de belirtmiştir. Bunları inceleyecek 

olursak; 

3071 sayılı Dilekçe Kanunu’nun “İncelenemeyecek Dilekçeler” Başlıklı 

6.maddesinde “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen 

veya gönderilen dilekçelerden; 

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 

c)4.maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, 

İncelenemezler.” hükmü yer almaktadır
148

. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun’un
149

 “Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak 

İhbar ve Şikayetler” başlıklı 4. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında “Bu Kanuna göre 

memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin 

soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay 
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belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet 

dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh 

adresinin bulunması zorunludur.” 

Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet 

başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve 

durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye 

mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması hâlinde ad, soyad ve imza 

ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili 

merciler ihbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır. 

hükmü yer almaktadır
150

. 

Aynı Kanunun 5.maddesinde de “Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin 

vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce 

sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması hâlinde müracaatı işleme koymazlar. 

Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön 

incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması hâlinde müracaatı işleme 

koyabilirler.” hükmü yer almaktadır
151

. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 

Uygulaması İle İlgili Olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin 

Yönerge “İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler” başlıklı m.9’da; “4483 sayılı 

Kanunun 4. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte 

olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. Bu 

ibareye aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler Cumhuriyet başsavcıları ve izin 

vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya 

şikâyette bulunana bildirilir.” denilmektedir. 
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2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi m.1/a.’da “Ad, soyad ve adres 

bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı 

mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.’’  

Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili 

inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya 

da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem 

yapılabilir.” şeklinde kural getirilmiştir. 

3071 sayılı Kanunun 4. ve 6.maddeleri, 4483 sayılı Kanunun 4. Maddesi 

ile 5.maddesi, 4982 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 

18. maddesi, 4483 sayılı Kanunun uygulama Yönergesinin 9. maddesi ve 

Başbakanlığın 2004/12 sayılı Genelgesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde
152

; 

 Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerde 

soyut ve genel nitelikte olanlar, 

 İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmediği hâller, 

 Ciddî bulgu ve belgelere dayanmayan iddiaları içeren dilekçeler, 

 İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş 

veya ikametgâh adresinin bulunmaması, 

 Yetkili merciler tarafından ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce bir ön 

inceleme yapılmışsa, 

Başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İddiaların, samimiliğinin şüpheye yer bırakmayacak belgelerle ortaya 

konulmuş olması hâlinde ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin 

doğruluğu şartı aranmayarak ihbar ve şikâyetler işleme konulabilir. 

İhbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön 

incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması hâlinde, yetkili merciler 
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ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış müracaatı tekrar işleme 

koyabilirler. 

2.5.1.6 Dilekçe Hakkının Getirdiği Sorumluluklar 

 Dilekçe hakkının kullanılması iki taraflı bir sorumluluk getirmektedir. İki 

taraflıdan kasıt, hem dilekçe hakkını kullanan tarafın hem de dilekçenin 

gönderildiği makamın sorumlu olmasıdır.  

 Dilekçe hakkı Anayasa ile koruma altına alınmıştır ve herhangi bir 

sınırlamaya yer verilmemiştir
153

. Ancak bu durum dilekçe hakkının 

kullanılmasında sınırsız bir serbestiye bulunduğu anlamına gelmez. Eğer dilekçe 

hakkının kullanılması başka bireylerin haklarını ihlâl ediyorsa, hakkın kötüye 

kullanılması söz konusu demektir ve Anayasa tarafından koruma görmez
154

.  

 Daha önce Dilekçe Hakkının Konusu başlığı altında incelendiği üzere 

dilekçe hakkı birine hakaret, sövme, tehdit amacıyla kullanılamaz. Eğer bu amaçla 

kullanılırsa anayasal korumanın kapsamı dışında kalacaktır. Hakaret, sövme, 

tehdit gibi somut amaçlar haricinde birini yeterli delil göstermesizin zan altında 

bırakma da hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 07.04.1989 

tarih ve 10406 Esas, 3213 sayılı kararında; “Davalının ortada hiçbir emare 

bulunmaksızın sadece kendi tahminine ve zanna dayanarak başvuru hakkının 

kullanması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, bu durumun davacının 

kişisel haklarını zedelediği için onun (şikayet edilenin) manevî tazminat istemini 

haklı kılar.” şeklinde ki içtihatlarda aynı konuya temas etmektedir
155

.  

 Türk Ceza Kanunu’nun “İftira” başlıklı 267/1.maddesinde “Yetkili 

makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, 

işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya 

da idarî bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir 
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      ANAYURT, a.g.e., s.113. 
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      KAYA, a.g.e., s.252. 
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      KARAARSLAN, a.g.e., s.7. 
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fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

hükmü yer almaktadır. 

Anılan hüküm dikkate alındığında, şikâyet edilen kişinin suç işlemediğinin, 

şikâyet eden tarafından bilindiğinin ispatlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır
156

. 

Bunun yanında şikâyetin yetkili bir makama yapılmasının da zorunlu olduğu 

madde yine belirtilmiştir. Oysa haksız şikâyette, özel bir kast aranmaz. Örneğin 

müşteriyi arabada bırakıp anahtarları almadan para bozdurmaya giden taksicinin 

döndüğünde arabayı yerinde bulamayınca, müşterinin arabasını kaçırdığını iddia 

etmesi ve onları şikâyet durumunda, taksicinin şikâyet ettiği kişinin bu suçu 

işlemediğini bildiği şartının gerçekleşmemiş olmasına rağmen, sadece kendi 

tahminine göre, şikâyet etmesi hali söz konudur. Bu durumda haksız şikâyet 

oluşmakta ancak iftira suçu oluşmamaktadır
157

. 

 Sorumluluğun bir başka boyutu ise dilekçenin verileceği makamın 

sorumluluğudur. Bu sorumluluk daha çok dilekçe hakkının kullanımının 

engellenmesi şeklinde olmaktadır. Anayasa ve 3071 s. Kanun’da bireyin dilek ve 

şikâyetlerinin kamu kurumlarına ve TBMM’ye iletilmesinin engellenmesi hâlinde 

hangi yaptırımlarla karşılaşılacağı düzenlenmemiştir. Ancak bu durum böyle bir 

eylemin yaptırımsız kalacağı anlamına gelmemektedir
158

.  

 5237 s. TCK m.121’e göre; “Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili 

kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul 

edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.” 

İlgili düzenleme sayesinde dilekçe hakkının kullanılması güvence altına 

alınmıştır. Buradaki düzenleme dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul 

edilmemesi yönündedir. Dilekçenin kabul edilip gereğinin yapılmaması 

durumunda nasıl bir yaptırımın uygulanacağı yönünde bir düzenleme yoktur. 3071 

s Kanun ile dilekçenin verildiği makamlara 30 günlük bir süre verilmiştir. Süresi 
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      KARAARSLAN, a.g.e., s.8. 
157
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158

      EROL, a.g.e., s.281. 
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içinde herhangi bir işlem yapılmazsa görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı 

yönünde görüşler olsa da  kanaatimizce bu sürenin bitiminde eğer herhangi bir 

cevap verilmemişse, 60 günlük dava süresi içinde dava açılması gerekmektedir. 

Alınan mahkeme kararının 30 gün içinde gereği yerine getirilmezse o kamu 

görevlisinin şahsî sorumluluğuna da gidilebilecektir
159

. 

2.5.1.7 Dilekçe Komisyonu ve Yetkili Makamların Çalışma Usulü 

2.5.1.7.1 Dilekçe Komisyonu’nun Çalışma Usulü 

TBMM İçtüzüğü m.20 uyarınca TBMM’de 16 adet komisyon 

bulunmaktadır. Komisyonlar için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk 

seçilenlerin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 3 yıldır. 

Görev süreleri yenileri seçilinceye kadar devam eder. Plan ve Bütçe Komisyonu 
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   İYUK  MADDE 10 – “1. İlgililer, haklarında idarî davaya konu olabilecek bir işlem veya 

eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.  

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği 

tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine 

dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, 

isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma 

süresi işlemez. ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava 

açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili 

idarî makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.” 

      İYUK  MADDE 28 – “1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin 

esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem 

tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye 

tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili 

davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.  

2. Tam yargı davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde 

infaz ve icra olunur.  

3. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis 

edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede 

maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.  

4. Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde 

ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de 

tazminat davası açılabilir.” 
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ve Dilekçe Komisyonu üyeliğine seçilen milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı 

ve Bakanlar Kurulu üyeleri, meclis komisyonlarında görev alamazlar
160

.  

Dilekçe Komisyonu da bu 16 komisyon arasında yer almaktadır. Bu 

komisyon, Türk vatandaşlarının ve karşılıklılık esası gözetilmek suretiyle 

Türkiye’de ikâmet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili olarak 

TBMM’ye gönderdikleri dilek ve şikâyetleri inceler
161

. 

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun dilekçeler hakkındaki inceleme ve karar 

alma usulü üç aşamalı olarak belirlenmiştir. İlk aşama ilk inceleme, ikinci aşama 

Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu’nun incelemesi, üçüncü aşama TBMM Genel 

Kurulu’nda incelenmesidir
162

. 

1. İlk İnceleme 

Dilekçe Komisyonu’na intikal eden dilekçeler, öncelikle 3071 s. Kanun 

ve Meclis İçtüzüğü’nde belirlenmiş olan şartlara uygunluğu yönünden Komisyon 

Başkanlık Divanı’nca incelenir
163

. 

3071 s. Kanun m.4’e göre, dilekçede, başvuru sahibinin adı- soyadı, 

imzası ve adresinin bulunması gerekmektedir. Yine aynı kanununu 6. Maddesine 

göre gönderilen dilekçelerin içinden; 

 Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, 

 Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 

 4 madde de gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelemeye 

alınmazlar. 

İçtüzük m.116’ya göre; 

 Belli bir konu ihtiva etmeyen, 
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      TBMM İçtüzüğü m.21. 
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      TBMM İçtüzüğü m.115. 
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       Komisyonun Çalışma Usulü, 
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 Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren, 

 Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan, haklarında bu 

merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan veya çözümü salt yargı organlarının 

kararına bağlı bulunan, 

 Yetkili idari makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen, yani 

idari başvuru yollarının tüketilmediği, 

 Kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan herhangi 

birini taşımayan dilekçeler komisyonda görüşülmeyeceği Komisyon Başkanlık 

Divanı tarafından karar altına alınır. 

Uygulamada TBMM’ye gelen dilekçeler evrak kaydı yapıldıktan sonra 

önce uzmanlar marifetiyle incelenmekte, uzmanın görüşünü içeren raporla birlikte 

dilekçe, Başkanlık Divanına sunulmaktadır. Eğer dilekçedeki talep ve şikâyet 

konusu hakkında bilgi alma ihtiyacı varsa, kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar 

yapılarak bilgi alınmakta, edinilen bilgiler çerçevesinde, uzmanın görüşü ile 

birlikte dilekçe Başkanlık Divanına sunulmaktadır. Dilekçelerin Komisyonda 

görüşülemeyeceğine ilişkin Başkanlık Divanı kararları, ortalama ayda bir 

hazırlanan “Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı Karar Cetvelleriyle” 

milletvekillerine dağıtılmaktadır. Dağıtım tarihinden itibaren onbeş gün içinde 

itiraz olunmayan Başkanlık Divanı Kararları kesinleşmekte ve bu karar dilekçe 

sahiplerine de yazılı olarak bildirilmektedir
164

.  

b)- Başkanlık Divanı Kararına İtiraz ve Dilekçelerin Komisyon Genel 

Kurulunca İncelenmesi Aşaması 

Komisyon Başkanlık Divanının, 116’ncı maddenin kapsamı dışında 

gördüğü dilekçeler ile aynı madde gereğince dilekçenin değerlendirmeye 

alınmayacağı yönündeki kararlarından 15 günlük süre içinde itiraza uğrayanlar, 

Komisyon Genel Kurulu’na gönderilir. 
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Komisyon Genel Kurulu’nun ilk yapacağı iş dilekçenin TBMM İçtüzüğü 

m.116 kapsamında görüşülmeye değer olup olmadığını tekrar araştırmaktır.  

Komisyon raporunun ve kararının tümüne veya belli bir kısmına çekimser 

veya muhalif kalan komisyon üyeleri, rapora çekimserlik ve karşı görüşlerini 

ekleme hakkını kullanabilirler. Üyeler, komisyon raporuna katılmakla beraber, 

raporda yer almayan görüşlerini rapora eklemek hakkına da sahiptirler. Şu kadar 

ki bu hakların Komisyon Başkanının belirleyeceği uygun süre içinde kullanılması 

gerekir
165

. 

c)- Genel Kurul İnceleme Aşaması 

Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, Komisyon Başkanlık Divanı’nın 

verdiği kararlara karşı edilen itirazları değerlendirir. Komisyon Başkanlık Divanı, 

Komisyon Genel Kurulunun değerlendirmeler neticesinde verdiği kararları bastırır 

ve milletvekillerine dağıtır
166

. Verilen bu kararlara her milletvekilinin dağıtım 

tarihinden sonra 30 gün içerisinde yazılı bir şekilde itiraz hakkı vardır. Komisyon 

Genel Kurulu, itiraz edilen dilekçeler için, itiraz tarihinden itibaren otuz gün 

içinde bir rapor düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun itiraz üzerine alacağı karar 

kesindir
167

. Eğer itiraz gelmezse dilekçe hakkında verilen karar kesinleşir. 

Kesinleşen kararlar başvuru sahiplerine ve ilgili bakanlıklara bildirilir
168

. 

İtiraz edilmediği için kesinleşen Komisyon Genel Kurul kararlarının ilgili 

bakanlıklara bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlar kararlar 

hakkında yaptıkları işlemleri Komisyon Başkanlığına bir raporla bildirirler. 

Komisyon Genel Kuruluda gerekli gördüklerini TBMM’de görüşülmesini 
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isteyebilir. Bu takdirde, Komisyon kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlayarak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu raporunu sunar
169

. Bu rapor 

hakkında TBMM’nin alacağı karar kesindir. Bu karar başvuru sahiplerine ve ilgili 

bakanlıklara bildirilir
170

. 

Anayasa ve İçtüzükte, Genel Kurul gündemine giren, Dilekçe Komisyonu 

Genel Kurulu raporunun görüşülmesine dair bir süre kısıtı öngörülmemiştir. 

Bundan dolayı Meclis Genel Kurulu, yasama dönemi içerisinde herhangi bir 

zamanda kararını verebilir. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nun bu kararları 

görüşmek için yapacakları toplantılarda toplantı yeter sayısı TBMM üye tam 

sayısının en az üçte biridir. Bu toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar 

verilir. 

Dilekçe Komisyonu eğer ilgili mevzuata düzenlendiği şekilde çalıştırılırsa 

2010 Anayasa değişikliğinden sonra hukukumuza giren, Avrupa’da uzun 

zamandır uygulanan ombudsmanlık kurumundan çok daha etkin olacağı açıktır
171

. 

Fakat ülkemizde dilekçe hakkı aktif olarak kullanılmadığı gibi dilekçenin 

muhatabı olan kurumlarda dilekçeler üzerinde hassas bir inceleme yapmamakta ve 

başvuru sahiplerine zamanında bilgi vermemektedirler.  

2.5.1.7.2 Yetkili Makamların Çalışma Usulü 

Yetkili makamların dilekçe hakkı kapsamında çalışma usulleri 3071 s. 

Kanun, “Halkla İlişkiler” konulu 1993/2 ve “Dilekçe Hakkı Ve Bilgi Edinme 

Hakkının Kullanımı” konulu 2004/12 sayılı Başbakanlık genelgelerinde 

düzenlenmiştir. 
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Dilekçe hakkını kullanmak isteyen birey veya tüzel kişi ilgili makama 

yazılı olarak başvurusunu yapacaktır. Başvuruyu alan makam dilekçeyi verene 

dilekçenin alındığı tarihi, dilekçenin kayıt numarasını ve konusunu gösteren bir 

belge vereceklerdir. Bu belge uygulamada “alındı belgesi” olarak 

adlandırılmaktadır
172

. Dilekçe kaydının yapıldığı tarih kabul tarihi sayılır ve 

süreyi başlatır. Posta vasıtasıyla ilgili makama başvuru yapan bireye alındı belgesi 

verilmeyecek midir? Posta kanalıyla başvuru yapan bireye karşı alındı belgesi 

verme yükümlülüğü son bulmamaktadır. Ancak bu yükümlülük bireyin 

dilekçesini gönderdikten sonra ilgili makama bizzat müracaatı üzerine yerine 

getirilecektir. Posta kanalıyla dilekçe gönderildiğinde başvurunun yapıldığı tarih 

bireyin dilekçeyi postaya verdiği tarih değil, dilekçenin ilgili makama ulaştığı 

tarihtir. 

Çalışmamızın daha önceki kısımlarında bahsettiğimiz gibi dilekçe hakkı 

yazılı olarak başvurma şeklinde kullanılması gerekmektedir. 3071 s. Kanun’daki 

bu yöndedir. Ancak bu düzenleme ciddî bir hak kısıtlamasıdır. Birey yazılı olarak 

başvurma imkânına sahip olmadığında ilgili makamlara dilek ve şikâyetlerini dile 

getirmeyecek midir? Bu sorunun cevabını bize 2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi” 

vermektedir. Genelgeye göre; dilek ve şikâyetlerini kamu kurum ve kuruluşlarına 

gelerek sözlü olarak ileten başvuru sahipleri, hoşgörü ve güler yüzle karşılanarak, 

kendilerine yardımcı olunacaktır. Başvuru sahiplerinin talepleri anında 

incelenerek, sorunların mümkün olduğu oranda mahallinde çözümlenmesine özen 

gösterilecektir
173

. Bu durumda sözlü olarak başvuruya muhatap olan yetkili 

makamın durumu tutanakla tespit ederek müracaatı yazılı hale getirmesi 

gerekecektir. 
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3071 s. Kanunun uygulamasına yardımcı olarak çıkarılan 1993/2 s. 

Başbakanlık Genelgesi ihbar ve şikâyet dilekçesi verilen makamların nasıl hareket 

edeceklerini düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre dilekçeyi alan makamlar; 

1- Öncelikle muhbir veya şikâyetçinin kimlik bilgileri ve adresi resmi 

makamlar kanalıyla tespit edilecektir 

2- Muhbir veya şikâyetçilerin kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.  

3- Eğer dilekçede bulunan ismin ve adresin yanlış olduğu tespit edilirse 

işleme konulmayacaktır
174

. 

4- Gerçeğe aykırı ihbar ve şikâyette bulunanlar ilgili mercilere 

bildirilecektir
175

. 

Eğer verilen dilekçede ad, soyad, adres ve imza bulunmayan, belli bir 

konuyu içermeyen veya yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili 

dilekçeler 2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi’ne göre cevaplandırılmayacaktır. 

Ancak sayılan hususlar bulunmasa bile dilekçede bahsedilen olayın inandırıcı 

olduğuna kanaat getirildiyse ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılır
176

. 

Dilekçenin unsurları tamam ise, fakat konu bulunmuyorsa dilekçeyi veren 

kişi durumdan haberdar edilir. Başvuru sahibine olayın dayanaklarının yeterince 

açıklanmadığı, olayı aydınlatacak bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunduğu ve 

bunların tamamlanması gerektiği bildirilecektir. Mevzuatta eksikliklerin 

giderilmesi için bir süre öngörülmemiştir.  

Dilekçelerin verileceği makamların yetkisine de dikkat etmek gerekir. 

Yurtiçinde dilekçe ile başvuru yapılacaksa başvuru konusuna göre yetkili 

                                                 
174

      Ancak yukarıda belirtildiği gibi 24.01.2004 tarihli 2004/12 Sayılı Başbakanlık genelgesine 

göre bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte başvurulan olayla ilgili inandırıcı mahiyette 

bilgi ve belgeler eklenmiş, veya somut nitelikte bilgi bulgu ya da olaylara dayanıyorsa bu 

hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir. 
175

      1993/2 s. Başbakanlık Genelgesi, HIZ-YILMAZ, a.g.e., s.330. 
176

      2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; HIZ - YILMAZ, a.g.e., s. 331. 
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makama, yurtdışında ise yetkili idareye iletilmek üzere yurtdışı temsilciliklerine 

yapılır. Bazen dilekçe yetkili makam dışında başka bir makama verilebilir. Mesela 

garanti belgeleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkiliyken dilekçe 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmektedir. Böyle bir yanlışlık 

olduğunda dilekçe reddedilerek başvuru sahibi mağdur edilmez. Yetkisiz makam 

kendisine gelen dilekçeyi asıl yetkili olan makama gönderir ve başvuru sahibini 

de konu hakkında bilgilendirir
177

. Eğer bir dilekçenin konusu birden fazla 

kuruluşu ilgilendirirse, Başbakanlıkça ya da dilekçenin verildiği kuruluşça kaç 

kurumu ilgilendiriyorsa o kadar sayıda dilekçe çoğaltılır ve hepsine 

dağıtılmaktadır. Her kurum kendisini ilgilendiren kısım ile  ilgili işlem yapmakta 

ve sonuçları dağıtımı yapan kuruma göndermektedir. Başvuru sahibine 

birleştirilmiş bir cevap verilmektedir
178

. Dilekçe hangi makama verilirse verilsin 

kurumların kendi alanlarıyla ilgili incelemelerini rapor edip, dilekçenin verildiği 

kurumda birleştirilmesine başvuru sahibine tek cevap verilmesinin sebebi gereksiz 

yazışmaların önüne geçmektedir
179

.  

Bazen başvuru sahipleri kurumların taşra teşkilatlarının yeterli yetkiye 

sahip olmadıklarını veya daha büyük birimlere başvurulursa daha olumlu sonuç 

alabilecekleri düşüncesiyle dilekçelerini taşraya değil, merkeze 

göndermektedirler
180

.Böyle durumlarla karşılaştıklarında kurumlar sırasıyla şu 

işlemleri takip etmektedirler. 

1. Bireyin dilekçesi Genel Evrak Servisinde kaydedilmekte, ilgili birimler de 

havale edilmekte ve zimmetle bu birimlere gönderilmektedir. Birimlerde 

evrakların kaydı tekrar yapılmakta ve servislere dağıtılmaktadır. Servislerde 

hazırlanan birer yazı ile dilekçe aslı taşra kuruluşlarına gönderilmekte ve 

gereğinin yapılarak dilekçe sahibine bildirilmesi istenmektedir. Eğer dilekçe 
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      GÖKPINAR, a.g.e., s.121. 
178

      GÖKPINAR, a.g.e., s.118. 
179

      GÖKPINAR, a.g.e., s.120. 
180

      GÖKPINAR, a.g.e., s.123. 
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konusu çok önemli görülürse o zaman dilekçe sahibinin yanı sıra merkeze de bilgi 

verilmesi istenebilmektedir.   

2. Bazen de dilekçe konusunun önemlilik derecesine bakılmaksızın merkez 

kendisine gönderilen dilekçeyi taşraya göndermeyip, taşra ile ilişki kurarak 

cevaplanmaktadır
181

. 

Daha önce yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kendisine dilekçe 

ile başvurulan kamu kurum veya kuruluşu eğer dilekçe işleme alınmaya değer bir 

dilekçeyse, başvuru sahibine cevap vermekle yükümlüdür. Bu cevabın süresi ile 

ilgili 3071 s. Kanun’un 7 ve 8. Maddelerinde düzenleme getirilmiştir. 

3071 s. Kanun m.7’ye göre; “Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet 

eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda 

yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonuç veya yapılmakta olan işlemin 

safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak 

cevap verilir. İşlem safahatı ile ilgili bilgi verildiyse, sonuç ayrıca başvuru 

sahibine bildirilir.” 

3071 s. Kanun m.8’ e göre ise TBMM’ye gönderilen dilekçelerin Dilekçe 

Komisyonu’nda incelenmesi ve karara bağlanması esnasında, TBMM Dilekçe 

Komisyonu tarafından gönderilen dilekçelerin ilgili kamu kurum veya kuruluşları 

tarafından otuz gün içinde cevaplandırılması gerekir. 

Kamu kurum ve kuruluşunun başvuru sahibine vereceği cevabın içeriğinde 

yapılan işlemin sonucu bildirilebileceği gibi işlem sonuçlanmamışsa işlemin 

safahatı da bildirilebilmektedir. Verilecek cevabın süresi düzenlemeler gereği 30 

günü aşmamalıdır. Ancak yapılan işlemlerin bu süre içerisinde tamamlanması 

mümkün değilse, gecikmenin gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine işlemin 

aşamaları hakkında bilgi verilecektir
182

.  

İdare hukukunda idareye bir eylem veya işlem yapması için birey 

başvurduğunda İYUK
183

 m.10 gereği idare 60 gün içinde başvuru sahibine cevap 
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      GÖKPINAR, a.g.e., s.122. 
182

      EROL, a.g.e., s.280; GÖKPINAR, a.g.e., s.123. 
183

      RG. 20.01.1982-17580. 
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vermezse zımnen reddetmiş sayılır ve 60 günün bitiminde dava açma süresi 

başlamaktadır. Ancak dilekçe hakkı kapsamında yapılan düzenlemelerde bir netlik 

bulunmamaktadır
184

. Kanaatimce idare kanunî düzenlemeden doğan 30 gün 

içerisinde cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman aynı prosedür 

burada da işletilmelidir ve 60 günlük dava açma süresi başlamalıdır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YABANCILARIN DİLEKÇE HAKKI 

 

3.1 Genel Bilgi 

 Demokratik hukuk devleti ilkesinin giderek önem kazanması ve insanların 

daha da bilinçlenerek idarenin faaliyetlerini denetleme gereksinimi duymaları 

dilekçe hakkının etkin kullanımını zorunlu hâle getirmiştir. Ulusal ve uluslararası 

hukukî metinlerde dilekçe hakkı olmazsa olmaz haklar arasına girmiş 

vatandaşların yanı sıra bazı şartların gerçekleşmesi suretiyle yabancılara da 

tanınmıştır.  

1982 Anayasası’nda dilekçe hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmaktadır. 

Dilekçe hakkının anayasa ile koruma altına alınması bu hakkın ne kadar değerli 

olduğunu göstermektedir. Çünkü anayasa kanun üstü bir normdur ve çıkarılan 

kanunların hiçbirisi anayasaya aykırı olamaz. Dilekçe hakkı anayasada kategorize 

edilen hak gruplarından siyasî hak ve ödevler kategorisi içerisinde düzenlenmiştir. 

Bu hakkın yalnızca siyasi haklar içerisinde değerlendirilmesinin doğru olup 

olmayacağı çalışmamızın “Dilekçe Hakkı” isimli ikinci bölümünde 

tartışılmıştır
185

. 

1982 Anayasası m.74’e göre vatandaşların yanı sıra karşılıklılık ilkesi 

gözetilmek suretiyle Türkiye’de ikâmet etmekte olan yabancılarda Türkçe 

yazılmış bir dilekçe ile kendilerini veya kamuyu ilgilendiren hususlarda dilek ve 

şikâyetlerini TBMM’ye veya yetkili makamlara bildirebilirler
186

. 

 Anayasal güvence altına alınmış ve hukuk devleti ilkesinin ayrılmaz bir 

parçası olan dilekçe hakkı, anayasada yer alan düzenlemenin uygulamasına 

                                                 
185

      Bkz., supra, s.21. 
186

      ANAYURT, a.g.e., s.98. 
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yardımcı olarak çıkarılan DHKHK ile açıkça düzenlenmiştir
187

. DHKHK adı 

altında çıkarılan ve Türkiye’de yalnızca vatandaşlara değil yabancılara da dilekçe 

hakkını tanıyan düzenlemenin amacı “ sosyal, demokratik bir hukuk devleti 

olmanın gereği olarak bireylerin devlet yönetimine katılımlarını sağlamak, 

idarenin denetimini artırmak amacıyla kişilerin dilekçe hakkını kullanmalarına 

ilişkin usul ve esasları tespit etmektir
188

.   

3.2 Uluslararası Hukukta ve Karşılaştırmalı Hukukta Dilekçe Hakkının 

Düzenlenmesi 

 Günümüzde dilekçe hakkı birçok uluslararası metinde ve hemen her 

ülkenin anayasasında düzenlenmiş ve bireylere bir hak olarak tanınmıştır.  

3.2.1 Karşılaştırmalı Hukukta Dilekçe Hakkının Düzenlenmesi 

 Kendini hukuk devleti olarak sayan her devlet vatandaşlara ve yabancılara 

devlet yönetimine katılabilmeleri ve idarenin faaliyetleri denetleyebilmeleri 

maksadıyla dilekçe hakkını tanımalıdırlar. Günümüzde insan hakları ve temel 

hürriyetlerin tanınması, evrensel bir ilgi konusu olmakla kalmamış, bunların 

güvence altına alınarak aykırı uygulamalardan korunması ve daha ileri düzeyde 

gerçekleştirilmesi amacıyla bazı uluslararası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu 

kuruluşlar bünyesinde çeşitli uluslararası belgeler kabul edilmiştir
189

. Uluslararası 

alanda dilekçe hakkının düzenlendiği ilk sözleşme, 2 Mayıs 1948 tarihli Amerikan 

İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’dir.
190

 Bildirinin 24. maddesine göre “herkes, 

genel ve özel çıkarlara ilişkin olarak saygı kurallar çerçevesinde yetkili 

makamlara dilekçe vermek ve bunun derhal karara bağlanmasını istemek hakkına 

sahiptir.” 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nde Dilekçe Hakkı ” yer almamıştır. Fransa ve beraberinde birkaç 

                                                 
187

      Yusuf ÇALIŞKAN, Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Özel Sayı, s.474. 
188

     ÇALIŞKAN, a.g.e., s.474. 
189

     HIZ-YILMAZ, a.g.e., s.179. 
190

     Tam metin için bkz., “The American Declaration of the Rights and Duties of Man”, 

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas2dec.htm (Erişim tarihi: 28.04.2014) 
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ülke bu hakkın beyannameye alınmasını teklif etseler de bu teklif çoğunluk 

kararıyla reddedilmiştir
191

.  

Dilekçe hakkını düzenleyen bir başka uluslararası belge de 1992 yılında 

imza edilen Avrupa Birliği Sözleşmesi’dir. Sözleşmede, belirtilen şartlar 

doğrultusunda Birlik vatandaşı statüsünde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin 

bireysel ya da toplu bir şekilde Birlik faaliyetleri ile ilgili hususlarda dilekçe 

haklarını kullanabilecekleri düzenlenmiştir. Sözleşmeye göre, dilekçe hakkının 

muhatabı Avrupa Parlamentosu’dur
192

.  

2000 yılında imzalanan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı da dilekçe 

hakkından bahseden bir başka uluslararası düzenlemedir. Yine bu sözleşmede de 

taraf devletlerin vatandaşlarının dilekçe hakkını dilekçe ile Avrupa 

Parlamentosu’na başvuru şeklinde kullanabilecekleri düzenlenmiştir
193

. 

Avrupa İçin Kurucu Bir Anayasa adlı sözleşmede de dilekçe hakkına dair 

düzenlemeler yer almaktadır. Antlaşmanın “Giriş” Kısmında, Avrupa’nın 

demokratik ve hukuksal yapısını geliştirme arzusunda olduğu; Birlik 

vatandaşlığını düzenleyen I.Bölümde, Birlik vatandaşlarını, Avrupa 

Parlamentosuna dilekçe verme, Avrupa Ombudsman’ına başvurma ve Birlik 

Kurumlarına ve danışma organlarına Anayasa’nın resmî dillerinden birini 

kullanarak başvurma ve aynı dilde cevap alma hakkına sahip oldukları 

belirtilmiştir
194

.  

 Bunların dışında uluslararası metinlerde dilekçe hakkı ile ilgili bir hükme 

rastlanmamakla birlikte, bireysel ya da topluca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Komisyonu’na, insan haklarıyla ilgili dilekçelerin gönderildiği, ayrıca insan 

hakları ihlâllerine karşı devletler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla, Uluslararası 
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     ANAYURT, a.g.e., s.99. 
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     ANAYURT, a.g.e., s.99. 
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     EROL ,a.g.e., s.298. 
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Af Örgütü gibi etkili hükümet dışı kuruluşlarca (N.G.O.) ortak imza ve dilekçe 

kampanyaları düzenlendiği ve bunların uluslararası insan hakları kuruluşlarına 

sunulduğu görülmektedir
195

.  

3.2.2.  Çeşitli Ülke Anayasalarında Dilekçe Hakkı  

 Dilekçe hakkı bazı ülkelerde Anayasal güvence altına alınmışken, bazı 

ülkelerde kanun, tüzük gibi daha alt normlarla düzenlenmiştir. 

 Dilekçe hakkı, Alman Anayasası’nın 17’nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre, vatandaş-yabancı ayrımı yapılmaksızın bireysel olarak 

veya topluca yetkili otoritelere isteklerini veya şikâyetlerini bildirebilme hakkına 

sahiptir
196

. 

 İtalya dilekçe hakkını Anayasal güvence altına alan ülkelerden biridir. 

İtalyan Anayasası’nın
197

 dilekçe hakkını düzenleyen 50. maddesine göre, her 

vatandaş hukuksal düzenlemeler ya da genel ihtiyaçlarıyla ilgili olarak dilekçe 

verme hakkına sahiptir.  

Belçika da dilekçe hakkın Anayasada düzenleyen ülkelerden birisidir. 

Belçika Anayasası’nın
198

 28. maddesi; “Herkes bireysel ya da toplu olarak 

imzaladıkları dilekçelerini yetkili makamlara verebilirler. Anayasa tarafından 

ihdas edilen devlet idare organlar bireysel olarak da toplumu temsilen dilekçe 

verebilirler” şeklinde bir düzenleme getirmiştir.  

Dilekçe hakkı İsviçre’de de anayasada düzenlenmiştir. İsviçre 

Anayasası’nın
199

 33’ncü maddesinde düzenlenmiştir. “Herkes yetkili makamlara 

dilekçe verme hakkına sahiptir ve bu hakkını kullanmasından dolay bir 
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     ANAYURT, a.g.e., s.100.  
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        http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-

ALMANYA%20209-276.pdf (Son Erişim Tarihi: 05.04.2014). 
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02-Erginay.pdf  (Son Erişim Tarihi:13.03.2014). 
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           (Son Erişim Tarihi:13.03.2014). 
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        https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/isvicre.pdf , (Son Erişim Tarihi:13.03.2014). 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ulkeana/pdf/08-ALMANYA%20209-276.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1951-08-01-02/AUHF-1951-08-01-02-Erginay.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1951-08-01-02/AUHF-1951-08-01-02-Erginay.pdf
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olumsuzlukla karşılaşamaz. Yetkili makamlar bu dilekçeleri kabul etmek (işleme 

almak) zorundadırlar”. 

Portekiz Anayasası’nda
200

 dilekçe hakkı oldukça detaylı bir şekilde 

düzenlenmiştir. Anayasa’nın 52. maddesinde, “herkes bireysel ya da toplu olarak, 

kendi haklar›n korumak ya da, anayasa, kanunlar ya da diğer hususlarla ilgili 

olarak, üst makamların ya da herhangi bir makamın yetkili organlarına şikâyet, 

isteklerini veya dilekçelerini iletme hakkına sahiptir.”şeklinde bir düzenleme 

vardır. 

Dilekçe hakkını anayasasında düzenleyen ülkelerden birisi de İspanya’dır. 

İspanya Anayasası’nda
201

 dilekçe hakkı, ”Bütün İspanyollar bireysel ya da toplu 

olarak yazılı ve kanunun belirlediği şekilde dilekçe verme hakkına sahiptirler. 

Silahlı kuvvetler mensupları, eğitim kurumu mensupları, askerî disiplin altındaki 

kişiler kendi özel kanunlarında öngörülen kısıtlamalara uygun olarak ve bireysel 

olarak bu hakkı kullanabilirler.” Şeklinde düzenlenmiştir. 

Rusya dilekçe hakkını Anayasanın 33. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan 

maddeye göre “Rusya Federasyonu vatandaşları dilekçelerini hükümet 

organlarına ya da yerel yönetimlere bireysel olarak bizzat teslim edebildikleri 

gibi, bireysel ya da toplu olarak dilekçelerini gönderme imkânına da 

sahiptirler.”
202

 

Fransa dilekçe hakkını anayasal güvence altına almamış ve anayasada 

dilekçe hakkından söz edilmemiştir. Halen yürürlükte bulunan, 4 Ekim 1958 

tarihli Fransız Anayasası’nda dilekçe hakkı ile ilgili bir hükme rastlanılmaz. 

Fransa’da dilekçe hakkı 3 Mayıs 1959 tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü ile 

düzenlenmiştir. 
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        http://www.adaletbiz.com/images/dosyalarim/PORTEK_Z_ANAYASASI.pdf ,  
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Avusturya’da da Fransa’da olduğu gibi dilekçe hakkı anayasalar da 

düzenlememiştir. Ancak 149. madde gereğince yürürlükte bulunan 21.12.1967 

tarihli Kanun’da, bu konuya temas eden bir hüküm bulunmaktadır. 

3.3 Türk Hukukunda Yabancıların Siyasî Hakları ve Dilekçe Hakkı 

 Siyasi haklar seçme, seçilme, memur olma, askerlik, siyasî parti kurma 

gibi devlet yönetimine katılmayı sağlayan haklardır
203

. Hukukumuzda kural 

olarak siyasî haklar yalnızca Türk vatandaşları için güvence altına alınmıştır. 

Bunun nedeni devletlerin siyasî düzenini koruma çabasıdır. Bu sadece ülkemize 

has bir durum değildir. 

 Seçme, seçilme, siyasî parti kurma gibi devletin siyasî gidişatına doğrudan 

yön verebilecek haklar yalnızca vatandaşlara tanınmıştır. Anayasaya göre memur 

olma hakkı da vatandaşa tanınmıştır. Bazı hallerde sözleşmeli olarak yabancılar da 

çalıştırılmaktadır.  

 Anayasada dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı gibi bazı siyasî haklar ise 

belli şartların gerçekleşmesi hâlinde yabancılar içinde tanınmıştır. Bu haklar her 

ne kadar siyasî haklar kategorisinde düzenlenmiş olsa da nitelikleri gereği temel 

hak ve özgürlüklere daha yakındır. Dolayısıyla bu hakların yabancılara da 

tanınması yerinde bir düzenleme olmuştur.  

 Dilekçe hakkı idarenin faaliyetlerine yön veren bir haktır. Bireyler dilek ve 

şikâyetlerini idareye bildirerek faaliyetlerin kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl 

etmeyecek bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Anayasada ve 3071 s. 

Kanun’da yer alan düzenlemelere göre vatandaşlarla birlikte yabancılar da 

Türkiye’de ikâmet etmek ve karşılıklılık esası gözetilmek şartıyla dilekçe 

hakkından yararlanabilmektedir.   

                                                 
203

       BERKİ, a.g.e., s.172. 
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3.3.1 Yasal Dayanaklar 

 Hukukumuzda dilekçe hakkı Anayasa ve 3071 s. Kanun ile 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin ilk hâline baktığımızda dilekçe hakkı da diğer 

siyasî haklar gibi yalnızca vatandaşlara tanınmıştır. 2001 yılında meydana gelen 

Anayasa değişikliğinden sonra Anayasa m.74’e vatandaşlar ibaresinin yanına, 

karşılıklılık kaydı gözetilmek koşuluyla Türkiye’de ikâmet eden yabancılar ibaresi 

eklenmiştir.  

 Dilekçe hakkıyla ilgili bir diğer düzenleme ise 3071 s kanun’dur. Kanun 

ilk çıktığında dilekçe hakkı yalnızca vatandaşlara tanınmış durumdaydı. Ancak 

2003 yılında yapılan bir değişiklik sonucunda m.3’te vatandaşlar ile birlikte 

karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikâmet eden yabancılarında bu 

haktan yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır
204

.  

3.3.2 Hakkın Sujesi, Konusu ve Muhatabı 

 Anayasa m.74 ve 3071 s. Kanun m.3’e göre; “Vatandaşlar ve karşılıklılık 

esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikâmet eden yabancılar kendileriyle veya 

kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” Dilekçe hakkının sujesi, 

konusu ve muhatabı konuları çalışmamızın “Dilekçe Hakkı” isimli ikinci 

bölümünde detaylı olarak incelediğimiz için burada çok kısa olarak 

değineceğiz.
205

 

 Anılan hükümler göz önünde bulundurulduğunda dilekçe hakkını 

vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’ de ikâmet eden 

yabancılar kullanabilmektedirler. Düzenlemede her ne kadar gerçek kişiler 

kastedilmiş olsa da tüzel kişilerde uygulamada dilekçe hakkından 

yararlanabilmektedirler. Aslında bu konunun da yasal bir güvenceye 

kavuşturulması yerinde olacaktır. Çünkü tüzel kişilerde hak kaybına 

                                                 
204

      TEKİNALP, a.g.e, s.35. 
205

      Bkz., supra, s.21. 
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uğrayabilmektedirler. Bu hak ihlâlleri bazen idarenin faaliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu yüzden tüzel kişilerin temsilcileri vasıtasıyla dilekçe 

hakkını kullanarak dilek veya şikayetlerini idareye bildirebilmeleri en doğal 

haklarıdır.     

 Dilekçe hakkının konusunun ise düzenlemelere bakıldığında bireylerin 

kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri olduğu görülmektedir. Bireyler 

kendilerini veya kamuyu ilgilendiren tüm konularda dilek ve şikâyetlerini 

bildirebilirler. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere dikkat edilmesi gereken husus 

dilekçede belirtilen dilek veya şikâyet ile dilekçeyi veren arasında veya kamu 

arasında bir ilişki kurulabilmesidir. Dilekçe incelenirken önce dilekçe ile dilekçeyi 

veren kişi arasında ilişki var mı diye bakılır. Kişi ile dilekçe arasında doğrudan bir 

ilişki olmayabilir. Böyle bir şartı da katı olarak aramak doğru olmayacaktır. Akıl 

hastası bir birey için babası dilekçe ile başvurabilmelidir. Eğer dilekçe ile 

dilekçeyi veren arasında ilişki kurulamazsa dilekçe ile kamu arasında bir ilişki var 

mı ona bakılır. Bu ilişki de kurulamazsa o zaman dilekçe işleme alınmamaktadır. 

 Türk hukukunda dilekçenin muhatabı yetkili makamlar ve TBMM’dir. Bu 

merciiler öncelikle, dilekçe incelemeye değer mi ona bakmaktadırlar. Yani 

dilekçenin unsurlarını kontrol etmektedirler. Sonrasında eğer dilekçenin unsurları 

açısından bir eksiklik yoksa dilekçe konusu bakımından değerlendirilip gereği 

yapılmaktadır. TBMM’de gönderilen dilekçeleri Dilekçe Komisyonu 

incelemektedir. 

3.3.3 Yabancının Dilekçe Hakkını Kullanılabilmesi İçin Aranan Şartlar 

3.3.3.1 Türkiye’de İkâmet Etme Şartı 

 Yabancılar usûlüne uygun bir şekilde Türkiye’ye girmişlerse, girdikten 

sonra mer’i olan ilgili kanun hükümlerinde düzenlenen şartlara göre ikâmet 

edebilirler
206

. 6458 s. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndan
207

 önce 
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     TEKİNALP, a.g.e., s.43; ÇELİKEL-GELGEL, a.g.e., s.86. 
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yabancıların Türkiye’de ikâmet etmeleri ile ilgili hükümler temel olarak Pasaport 

Kanunu ve YİSHK’ da düzenlenmiştir. Ancak YUKK’ nun “Yürürlükten 

Kaldırılan Mevzuat” başlıklı 124. maddesine göre;  

“15/7/1950 tarihli ve 5683 s. Yabancıların Türkiye’de İkâmet ve Seyahatleri 

Hakkında Kanun ile 15/7/1950 tarihli ve 5682 s. Pasaport 

Kanunu’nun4,5,6,7,8,9,10,11,24,25,26,28,29,32,33,35,36,38 ve ek 5. 

maddeleri, 5. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 34. maddenin birinci 

fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”  

Dolayısıyla yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikâmeti ile ilgili hususlarda artık 

YUKK ve PK’nun yürürlükte olan hükümlerine bakılır. Yabancıların Türkiye’de 

ikâmet etmeleri için gereken şartlar şunlardır;  

1) Usulüne Uygun bir Şekilde Türkiye’ye Giriş Yapmış Olmak 

Türkiye’ye usulüne uygun girişin yapılması ile ilgili hükümler YUKK ve 

PK’ da düzenlenmiştir. PK’ da ve YUKK’ da düzenlenen şartlar yerine 

getirilmişse, usulüne uygun bir girişten söz edilebilmektedir
208

. Türkiye’ye girişte 

aranan şartlar: 

 

a) Ülkeye Giriş Kapılarından Girmiş Olmak 

Türkiye’ye giriş, giriş kapılarından olur. Bu kapılar İçişleri Bakanlığı’nın 

teklifi ile PK m.1’in verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenir
209

. YUKK m.5’e göre; “Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır 

kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.” 

Giriş kapıları kullanılarak giriş yapma şartı yalnızca yabancılar için değil 

                                                                                                                                      
207

     RG. 11.04.2013-28615. 
208

        Nuray EKŞİ, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 2014, s.69. 
209

       TEKİNALP, a.g.e., s.38. 
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vatandaşlar içinde aranan bir şarttır. Dolayısıyla vatandaş ile yabancı arasında bir 

fark yaratmamaktadır
210

.  

b) Pasaport veya Yerine Geçen Bir Belge Göstermek 

YUKK m.6’ya ve PK m.2’ye göre, Türkiye’ye giriş ve çıkışlarda 

pasaport
211

 veya yerine geçen bir belge gösterme zorunluluğu mevcuttur. 

Pasaport, esas olarak, devletlerce kendi vatandaşlarına verilir
212

. 

Pasaport, vatandaşlığa kanıt oluşturma, vatandaşına pasaport veren 

devletin başka ülkelere gidişine izin verme, ülkeye giriş çıkış tarihleri açısından 

kanıt oluşturma gibi amaçlara hizmet etmektedir
213

. 

Pasavanlar, tayfa vesikaları, göçmen vesikaları, kara ve hava ulaşım 

araçlarının memur ve mürettebatına verilen özel vesikalar gibi pasaport yerine 

geçen belgelerde YUKK m.6 ve PK m.2 uyarınca Türkiye’ye giriş çıkış hakkı 

vermektedir. 

Pasaport veya yerine geçen belgeler olmaksızın Türkiye’ye giriş yapmak 

isteyen yabancılar YUKK m.7 uyarınca geri çevrilirler. yapılan işlemler, geri 

çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karsı itiraz 

haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve 

yükümlülükleri de yer alır
214

. 

  

c) Türkiye’ye Giriş Yasağının Bulunmaması  

YUKK yürürlüğe girmeden önce Türkiye’ye girmesi yasak olan kişiler PK 

m.8’de düzenlenmekteydi. Fakat YUKK, PK m.8’i yürürlükten kaldırarak, 

Türkiye’ye giriş yasağı ile ilgili daha genel bir düzenleme getirmiştir. YUKK 

m.9’a göre; “Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

                                                 
210

        EKŞİ, a.g.e., s.70; TEKİNALP, a.g.e., s.39; AYBAY, a.g.e., s.121.  
211

        Pasaport, kişiye bağlı bulunduğu devlet tarafından verilen ve ülkeden çıkmasına veya 

girmesine kanuni bir engelin bulunmadığını bildiren belgedir. Pasaport İle İlgili Bilgiler, 

T..C. Dışişleri Bakanlığı Yayınları, http://www.mfa.gov.tr/pasaport-ile-ilgili-

bilgiler.tr.mfa (Son Erişim Tarihi:12.04.2014). 
212

        EKŞİ, a.g.e., s.69; AYBAY, a.g.e., s.123. 
213

        AYBAY, a.g.e., s.123; ÇELİKEL-GELGEL, a.g.e., s.76; TEKİNALP, a.g.e., s.39. 
214

       EKŞİ, a.g.e., s.69. 

http://www.mfa.gov.tr/pasaport-ile-ilgili-bilgiler.tr.mfa
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görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya 

da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların 

ülkeye girişini yasaklayabilir.”
215

. 

   

d) Giriş Vizesi Alma Zorunluluğu 

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancılar, kural olarak vize almak 

zorundadırlar. YUKK 11. maddesinin 1. fıkrasına göre, Türkiye’de 90 güne kadar 

kalacak olan yabancıların, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları 

ülkedeki konsolosluklardan, geliş amaçlarını belirten vize almaları 

gerekmektedir
216

. YUKK’ a göre, vizelerin, konsolosluklar tarafından verilmesi 

asıldır. İstisnaî durumlarda ise, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce vize 

verilebilir
217

. 

6458 sayılı Kanunun hükümleri ile oluşturulmuş olan yasal çerçevede 

farklılık yaratabilecek bir diğer durum ise, yine aynı Kanunun 18. maddesi ile 

Bakanlar Kurulu’na tanınmış olan düzenleme yapma yetkisidir. Bu yetkinin üç 

farklı şekilde kullanılması mümkündür. Bakanlar Kurulu, pasaporta ve vizeye dair 

işlemlerin belirlenmesine ilişkin antlaşmalar yapmaya ve gerek gördüğü hâllerde 

bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, 

vizelerin harçtan muaf tutulması da dahil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve 

vize surelerini belirlemeye yetkilidir
218

.  

 

2) İkamet Hakkının Kanunlarda Belirtilen Şartlara Uygun Olması   

1982 Anayasası m.23/1’e göre; “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine 

sahiptir.” Düzenlemeden anlaşılacağı üzere bu hak vatandaş-yabancı ayrımı 

yapılmaksızın herkese tanınmıştır. 1982 Anayasası’nda yerleşme özgürlüğünün 
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       EKŞİ, a.g.e., s.69.  
216

       Barış TEKSOY, 6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununa Gore    

Yabancıların Vize Alma Zorunluluğu, AÜHFD., 2013, S.62, s.906; EKŞİ, a.g.e., s.142. 
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       EKŞİ, a.g.e., s.77. 
218

       TEKSOY, a.g.e., s.861. 
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suçun önlenmesi, sosyal ve ekonomik gelişmeyi veya sağlıklı ve düzenli 

kentleşmeyi sağlamak ve kamu mallarını korumak amacıyla kanunla 

sınırlanabileceği kabul edilmiştir
219

.  

 

3) İkamet Tezkeresi Almış Olmak 

YUKK m.19 uyarınca Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı 

süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları 

zorunludur
220

. YUKK’un belirlediği sistemde ikamet başvurularının yurt dışından 

yapılması esas, yurtiçinden başvurulması istisnaîdir.  

YUKK m.11 vize ve vize muafiyeti süresinin yeterli olması kaydıyla 2011 

yılında YİSHK m.3’te kabul edilen bir aylık sürenin daha uzun uygulanmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararına
221

 paralel bir şekilde 90 gün olarak 

uygulanabileceğini düzenlemiştir
222

. 90 günlük sürenin uygulanabilmesi için; 

 Türkiye ile ikamet tezkeresini almak isteyen kişinin vatandaşı olduğu ülke 

arasında vize muafiyet anlaşması bulunması ve bu muafiyet süresi 90 gün 

olmalıdır. Veya 

 Yabacının vize etiketinde bulunan sürenin en az 90 gün süreli olması 

gerekir
223

. 

3.3.3.2 Karşılıklılık İlkesi 

 Karşılıklılık esası, devletlerin kendi ülkelerinde birbirlerinin 

vatandaşlarına aynı mahiyette hakları benzer şartlar çerçevesinde tanımalarını 

ifade eder. Bu esasa göre bir yabancının Türkiye’de bir haktan yararlanabilmesi, 
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       ÇELİKEL-GELGEL, a.g.e., s.86; ÇALIŞKAN, a.g.e., s.478-479; AYBAY, a.g.e., s.143. 
220

       EKŞİ, a.g.e., s.84. 
221

       RG. 11.10.2011-28094. 
222

       EKŞİ, a.g.e., s.85. 
223

       14 sayılı ve 16.01.2004 tarihli T.C. İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Genelgesi.  
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Türklerin de o yabancının ülkesinde aynı tür ve nitelikte olan haklardan 

yararlanmasına bağlıdır
224

.  

 Karşılıklılık, antlaşmadan, kanundan veya fiili uygulamalardan doğabilir. 

Eğer karşılıklılık kanundan doğarsa uygulama açısından bir problem çıkmaz. 

Çünkü yabancı dilekçe hakkı kapsamında bir kuruma başvurduğu zaman kurum 

personeli yabancının vatandaşlığında bulunduğu ülke ile karşılıklılık var mı? 

Bunu araştırmak zorunda kalmayacaktır. Açık kanun hükmüne dayanarak işlem 

yapacaktır. Karşılıklılık, antlaşmalardan veya fiili uygulamalardan doğmuşsa 

yabancıların kurumlara yapacakları başvuruda vatandaşlığında bulundukları ülke 

ile karşılıklılık olup olmadığının tespiti oldukça zorlaşır. Antlaşmadan doğan 

karşılıklılık esasına görev taraf devletlerden biri antlaşmaya aykırı davranarak bir 

yabancıyı yararlandırması gereken bir haktan yararlandırmazsa, yabancının 

vatandaşlığında bulunduğu taraf devlette o devletin vatandaşını haktan 

yararlandırmayabilir
225

. Bu ifadeye göre “A devleti, B devletinin uyruklarına; B 

devletinin A devleti uyruklarına tanıdığı haklar kadar hak tanımakla 

yükümlüdür.”
226

 sonucu çıkarılabilir. 

 Karşılıklılık esasının kanundan doğması, belirli hakların kanun yolu ile 

yabancılara tanındığın ifade eder. Bir devletin yabancılara kanunla hak tanıması, 

yabancının vatandaşlığında bulunduğu devlette de bunun kanunî karşılığının 

olduğu anlamına gelmektedir. 
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       ÇELİKEL-GELGEL, a.g.e., s.60-61. 
225

       ÇELİKEL-GELGEL, a.g.e., s.61. 
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       AYBAY, a.g.e., s.89. 
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLERİMİZ 

Bireylerin yönetime katılması ve faaliyetleri denetlemesin sağlayan 

araçlardan en önemlisi dilekçe hakkıdır. Çünkü birey dilekçe hakkını kullanarak 

bazen idareye bir öneride bulunurken, bazen de bir şikayette bulunur. Birey 

öneride bulunurken yönetime katılmış, şikayette bulunurken de faaliyetleri 

denetlemiş olur. 

Dilekçe hakkı, 1982 Anayasası’nda siyasî hak ve ödevler kategorisinde 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu hak tanınırken, siyasî hak ve ödevlerin niteliğine 

uygun olarak vatandaş-yabancı ayrımına gidilmiştir. Bu hak grubu nitelikleri 

gereği kural olarak vatandaşlara tanınmaktadır. Ancak siyasi hak ve ödevler 

bölümünde düzenlenmesine rağmen dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı gibi kişi 

hak ve hürriyetlerine yaklaşan bazı haklar belli şartların gerçekleşmesiyle 

yabancılara da tanınmaktadır. Vatandaş için herhangi bir şat aranmazken, 

yabancılar için karşılıklılık ilkesi gözetilmekte ve Türkiye’de ikâmet etme şartı 

aranmaktadır. 

Dilekçeler, toplumun sorunlarının, idarî makamlardaki aksaklıkların, idarî 

faaliyetlerin bireylere yaşattığı sıkıntıların tespitinde en önemli bilgi 

kaynaklarından biridir. Dolayısıyla bu hak vatandaş-yabancı ayrımı 

gözetilmeksizin herkese tanınmalıdır. Türkiye’ye her yıl iş, eğitim, turizm gibi 

çeşitli sebeplerle milyonlarca yabancı gelmektedir. Yabancılar da vatandaşlar gibi 

idarenin çeşitli faaliyetlerine muhatap olmakta ve idareden bazı taleplerde 

bulunma ihtiyacı duyabilmektedir. Bu kapsamda, geçici bir süre için de olsa 

Türkiye’ye gelmiş olan yabancılara dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara iletme 

haklarını tanımamak, ciddi bir insan hakları sorunsalı olarak değerlendirilebilir. 

Dilekçe hakkı bir siyasi hak olarak değerlendirildiği zaman korumacı 

hukuk kalıpları çerçevesinde vatandaş - yabancı ayrımı belirginlik kazanmaktadır; 

ancak gerek teknolojik gelişim süreci gerekse küreselleşmeye paralel olarak 
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ilerleyen insan haklarındaki evrensel kalıpları belirginleşmesi dilekçe hakkının 

evrensel bir kamu hakkı niteliğine bürünmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Kamu hakkı usulü değerlendirildiği zaman siyasi alanda vatandaşlık temasıyla 

sınırlanan haklardan yararlanma algısı yerini milletlerarası hukuk düzleminde 

daha geniş çaplı bir özgürlük sahasına terk etmektedir ki, Anayasamızın 16. 

maddesinde hükmünü bulan “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, 

milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” hususu dilekçe 

hakkının kullanım sahasının genişletilmesi gerekliliğine dair önemli bir kaynak 

niteliği taşımaktadır. 

Yabancıların idare ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlarla ilgili 

olarak, bu haktan yararlanırken karşılaşacakları ikamet ve karşılıklılık direnç 

noktaları, bu hakkın özüne ve niteliğine aykırı düşmektedir. Ülkemize geçici bir 

süre için gelen bir yabancının, idarenin herhangi bir faaliyetinden dolayı hakkı 

zayi olursa, Türkiye’de ikâmet etmediği için mevzuatımıza göre dilekçe hakkı 

kapsamında iddiası çok ciddi değilse başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ayrıca dilekçe hakkı özü gereği idarenin faaliyetlerinde süre gelen aksaklıkların 

tespit edilmesini ve giderilmesini amaçlamaktadır. Bu durumda yabancıların 

dilekçe hakkını kullanabilmeleri için aranan şartlar bu amaca hizmet etmediği gibi 

anlamsız bir sınırlandırma olmaktan öte geçmemektedir. Bu noktada yabancının 

uyruğunda bulunduğu devletin totaliter bir rejime sahip olması kişinin Türkiye’de 

bu haktan faydalanmasına engel teşkil etmektedir ki, bu durum Türkiye’nin de 

karşılıklılık esasından dolayı totaliter bir rejimin şartlarını ülkesinde uygulaması 

gibi hukuk devletiyle bağdaşmayacak bir temel algı doğuracaktır. Bir başka 

devletin uluslararası kural ihlallerini ülkesine taşıması ve Türkiye’nin aynı 

hususta benzer kararlar vermesi anlaşılabilir bir algı yaratmayacaktır. Üstelik 

ikamet ve karşılıklılık esaslarının yanında yabancıların dilekçe hakkını 

kullanımının dilekçelerin Türkçe yazılması zorunluluğu ile katmerlenmesi, 

yabancıların dilekçe hakkını serbestçe kullanabilmelerini bir ölçek daha 

zorlaştırmaktadır. 
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Dilekçe hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için vatandaşlar gibi 

yabancılar içinde hiçbir şart aranmamalıdır. Ayrıca yabancılar kendi dilleriyle 

dilek ve şikayetlerini dile getirebilmelidirler. Kurumların dilekçeler hakkında 

hassas bir şekilde ve zamanında işlem yapmamalarının bir yaptırıma bağlanması, 

gerek dilekçeleri inceleyen personelin gerekse de başvuru sahiplerinin dilekçe 

hakkı konusunda bilgilendirilmesi isabet olacaktır. 

Bu noktada 12 Eylül 2010 tarihli halk oylamasının ardından Anayasanın 

74. maddesine “Dilekçe Hakkı”nın yanında, “Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine 

Başvurma Hakları”nın da eklendiği değerlendirildiğinde Dilekçe hakkına ilişkin 

temel maddenin “Siyasi Hak ve Ödevler” çatısı altından, Anayasamızın 17 ilâ 40. 

Maddeleri arasında yer alacak şekilde “Kişi Hak ve Hürriyetleri” başlığı altına 

taşınması uzun vadede hukuk devletine ilişkin teamüller, hukukun ve insan 

haklarının uluslararasılaşması ve Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda bir uluslarüstü 

otoriteyle müzakere açısından oldukça yerinde bir hukuki adım olacaktır. 
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SONUÇ 

Demokratik hukuk devleti ilkesinin giderek önem kazanması ve bilişim 

teknolojisi alanında meydana gelen olumlu gelişmeler, bireylerin toplumda 

güvenli ve huzurlu biçimde yaşamaları amacını güden kamu kurum ve 

kuruluşlarını, sahip oldukları bilgi ve belgeleri kişilere en iyi ve en çabuk şekilde 

ulaştırma imkanını sağlamaya itmiştir. Dolayısıyla, devletler kendi vatandaşlarına 

ve belirli şartları yerine getirmek şartıyla yabancılara bilgi edinme hakkını çeşitli 

düzenlemeler ile tanımışlardır. 

Siyasi hakları, kişilerin devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara girmesine 

yönelik haklar olarak tanımlayabiliriz. Türk Anayasa Hukukuna göre, kural olarak 

siyasal haklar sadece Türk vatandaşları için Anayasal teminat altına alınmıştır. 

Dolayısıyla, siyasi hak niteliğinde olan seçme, seçilme ve memur olma hakkından 

yabancılar yararlanamaz. Bilgi edinme hakkı ile sıkı ilişkisi nedeniyle ve bilgi 

edinme hakkının Türk hukukunda açıkça tanınmasından önce, Avrupa Birliği 

müktesebatına uyum çerçevesinde yapılan değişiklikler içinde önemli yer alan 

dilekçe hakkı, Anayasamızda 74 üncü maddede düzenlenmiş olup, siyasi haklar 

içinde yer almaktadır.  

Değişiklik yapılmadan önce, Anayasamızın 74 üncü maddesinde hüküm 

altına alınan dilekçe hakkını sadece vatandaşlar kullanabiliyordu. Vatandaşlar 

kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahipti. Bu hakkın 

doktrin tarafından, siyasi alan dışında yabancılara da tanınması gerektiği görüşü 

hakimdi. Bu görüşler de dikkate alınarak, dilekçe hakkı, siyasi haklar kısmında 

düzenlenmiş olmasına rağmen yapılan son değişikliklerle çok isabetli olarak 

yabancılara da tanınmıştır. Anayasanın 74 üncü maddesi 4709 sayılı kanunla şu 

şekilde değiştirilmiştir: 
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“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet 

eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri 

hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 

başvurma hakkına sahiptir.” 

2001 yılında Anayasanın 74 üncü maddesinde yapılan değişiklik dikkate 

alınarak, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 3007 sayılı Kanununda ilgili 

maddeleri 2.1.2003 tarih ve 4778 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. 4778 sayılı 

Kanunun 2 inci maddesi dilekçe hakkının kullanılmasını Türk vatandaşları 

yanında Türkiye’de ikamet eden yabancılara da tanımıştır. Aynı kanunun 33 üncü 

maddesi ise yabancıların, Türkiye’de ikamet etmek, karşılıklılık esası gözetilmek 

ve dilekçelerin Türkçe yazılması koşulları ile dilekçe hakkını kullanabileceklerini 

hüküm altına almıştır. 

Küreselleşme ile birlikte dünyada, başta uluslararası kuruluşlar, örgütler, 

yatırım yapan kişiler verdikleri paraların ya da yaptıkları yatırımların ne olacağına 

dair bilgilere fazlaca ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaca çözüm yolunun, özellikle 

yabancılar açısından Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun ile getirilmesi, son yıllarda 

diğer devletlerin bilgi edinme hakkı alanında yaptıkları düzenlemelerle paralellik 

arzetmektedir. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişilere belirli şartlar dahilinde dilekçe hakkının 

tanınması yerindedir. Türkiye'de ikamet eden ve resmi makamlarla işi olan bir 

yabancının kendisi hakkındaki işlemlerle ilgili bilgi edinme kabiliyetine erişmesi 

ve bu hakkın kullanım alanındaki yaygınlığının geliştirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Kendini hukuk devleti olarak tanımlayan yönetimlerde olması gereken en 

önemli iki özellik şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Her iki özellik de bireylerin 

karar alma ve uygulama aşamasında yönetime katılması ve yapılan faaliyetleri 

denetlemesi ile mümkündür. Bu paralelde devletlerin korumacı politika üretme 

stratejilerini insan haklarının evrensel kuralları ile birleştirdiklerinde ortaya bilgi 
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edinebilme ve birtakım şikayetleri idari organlarla paylaşabilme kabiliyetinde 

eşitlik prensibine bağlanmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Devletlerin ülkesel 

yetkileri dahilinde özgürlük sürecine paralel olarak eşit ve tarafsız bir süreci inşa 

etmelerindeki kalıcı araçlardan bir tanesinin dilekçe hakkına ilişkin mütekabiliyet 

ve ikamet esaslarında iyileştirme olacağı açıktır. 
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ÖZET 

YILDIRIM, Rukiye. Yabancıların Dilekçe Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara,2014. 

Dilekçe en genel anlamıyla, bir dileği veya bir şikayeti bildirmek için 

resmi makamlara sunulan yazıdır. Dilekçe hakkının hukuken tanınması zaman 

almış olsa da, insanlar yöneten- yönetilen ilişkisinin başlangıcından bu yana dilek 

ve şikayetlerini idari makamlara sözlü veya yazılı bir şekilde iletmişlerdir. 

Yönetenler bu hakkı resmen bireylere tanımasalar da bireylerin dilek ve 

şikayetlerini dile getirmelerini engelleyememişler ve onları dinlemek zorunda 

kalmışlardır.  

Hukukumuzda dilekçe hakkı anayasal güvence altına alınmış, 3071 s. 

DHKHK ile ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Dilekçe hakkının muhatabı 

niteliğindeki makamların dilekçe hakkı kapsamındaki yükümlülükleri TBMM 

İçtüzüğü ve 2004/12 s. Başbakanlık Genelgesi ile ortaya konulmuştur. 

Bu çalışmada öncelikle yabancı kavramı ve yabancılara tanınan haklar 

ortaya konulmuştur. Ardından dilekçe hakkı, kullanım esasları, dilekçelerin 

incelenme usulü ve yabancıların dilekçe hakkının kullanım esasları yasal mevzuat 

çerçevesinde eleştirel bir şekilde ele alınmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Dilekçe hakkı, şikayet, karşılıklılık, ikamet etme, 3071 

s. Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun.       
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ABSTRACT 

YILDIRIM, Rukiye. Yabancıların Dilekçe Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara,2014.  

In the widest sense,  petition is the writing which is submitted to official 

authorities in order to make a wish or a complaint. Although, it took time for 

petition of right to take its place in law, people conveyed their wishes or 

complaints in oral or written manner to administrative authorities since the 

beggining of the relation of people and administration. Even if the rulers had not 

accorded this right formally, they could not prevent individuals to voice their 

wishes and complaints and had to listen to people.       

Right of petition is guaranteed in our contutition and formed in detail by 

DHKHK (Law no:3071). Reponsibilities of the authorities which are interlocutor 

to the petition are regulated by standing orders of Türkish Grand National 

Assembly (TBMM) and circular of Prime Ministry (No: 2004/12).   

 In this study, first of all, the concept of foreigner and  the rights granted to 

them are explained. Then, petition of right, procedure of its usage, examiation of 

the petititons and principals of usage of foreigners’ right of petition are discussed 

within the legal framework in a critical manner. 

 Key words: Petition of right, complaint, reciprocity, accommodation, law 

on the usage of the right of petition (Law no: 3071). 

 


