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İlgi

: (a) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10/01/2018 tarihli ve
E.265/3574 sayılı yazısı.
(b) Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün 29/11/2017 tarihli ve
2017/13100342 sayılı yazısı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi çalışanı iken iş
akdi feshedilen Mahmut Nezih TAVLAŞ tarafından fon aleyhine açılan işe iade ve tazminat davası
neticesinde Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ilgi (a) ve
(b) yazılan ile; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İstanbul,
Türkiye'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması
Hakkında Anlaşmanın" "Ofisin Dokunulmazlığı" Başlıklı 5 inci maddesi 6 ncı bölümünün (a)
bendinde Ofis, Ofisin mal varlığı ve varlıkları, belirli bir olayda Sözleşmeye uygun olarak
muafiyetlerden feragat edildiği haller hariç olmak üzere, nerede olursa ve elinde tutan kim
olursa olsun her türlü hukuki süreçten muaf olacağının düzenlendiği ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 90 ıncı maddesinin son fıkrasındaki "Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası
anlaşmalar kanun hükmündedir." . düzenlemesi gereğince mahkeme kararının BMNf Türkiye
Temsilciliğinin mal varlıklarının veya banka hesaplarının haciz edilmesi suretiyle uygulanması
olasılığının anılan kuruluşun Ülkemiz tarafından kabul edilen ayrıcalık/ bağışıklıkların ihlal
edilmesi anlamına geleceği bu durumun BM ile ilişkilerimize ciddi zarar verebileceği ve bir çok
BM kuruluşuna ev sahipliği yapan Ülkemizin uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini
yerine getirmediği şeklinde bir algı yaratabileceği bildirilmiştir.
Bu itibarla, gerek tüm hukuki süreçlerden muaf olduğu belirtilen Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu aleyhindeki Ankara 6 ncı İş Mahkemesinin 2015/783 Esas 2016/1033 sayılı
kararının icrası için gerekse benzer uluslararası kurumlar aleyhine takip amaçlı icra
dairelerine müracaat halinde Uluslararası sözleşmeler gereği hukuki ve icrai süreçlerden
muafiyet söz konusu olması ihtimaline binaen işlem yapılmadan önce muafiyet bulunup
bulunmadığı konusunda Genel Müdürlüğümüzden ve Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürliiğünden görüş sorularak neticesine göre işlem yapılması hususunda,
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra ve iflas dairelerine tebliğini, bilgileri
bakımından icra mahkemelerine duyurulması rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Ha�nda Anlaşmasının " Ofisin Dokunulmazlığı"
başlıklı 5 inci maddesinin altıncı bölümünün (a) bendinde, Ofisin malvarlığı ve varlı.klan
belirli bir olayda Sözleşmeye uygun olarak muafiyetten feragat edildiği haller hariç olmak
üzere nerede olursa ve elinde tutan kim olursa olsun Ofisin, her türlü hukuki süreçten muaf
olacağı düzenlenmektedir. Aynı Anlaşmanın "Uyuşmazlıkların Çözümü" başlıklı 23 üncü
maddesinin otuzuncu bölümünün ali bendinde de BM' nin taraf olduğu ve özel hukuk
niteliğinde sözleşme ve anlaşmazlıklardan ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin mutabık
kalınan çözüm yollan için düzenlemelerin Birleşmiş Milletler tarafından yapılacağı
belirtilmektedir.
Anılan Mahkemenin konuyla ilgili olarak vermiş olduğu kesinleşen kararında ise
"davanın kabulü ile davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak
olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
haklarının davalıdan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin tesbitine, davacının yasal
süresi içinde başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde davacıyı işe başlatmaması
halinde tazminat miktarının, fesih sebebi ve davacının çalışma süresi dikkate alınarak
takdiren 5 aylzk ücret tutarı olarak belirlenmesine "şeklinde hüküm kurulmuştur.
Dışişleri Bakanlığından alınan ilgi (e) yazıda; anılan Mahkeme kararının 27/09/2017
tarihli bir Nota ile Temsilciliğe iletildiği, konuya ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Hukuk
Ofisinden New York'taki BM Daimi Temsilciliğine gönderilen Notada özetle; Türkiye'nin
uluslararası hukukun öngördüğü yükümlülükleri çerçevesinde Mahkemenin BMNF'nu
yargılama yetkisi olmadığı, BMNF'nun tam yargı bağışıklığı bulunduğu belirtilmekte,
BMNF'na tebliğ edilen Mahkeme evrakının iade edilmekte olduğu, Türk Hükümetinden
Mahkemenin aldığı kararın uygulanmaması ve BMNF'nun mal varlıklarına veya fonlarına
ilişkin bir haciz işlemi yapılmaması için gerekli adımların atılması talep edilmekte, bu tür
ihtilafların çözümünü etkin bir şekilde sağlayan BM içi adalet sisteminin davacı için de açık
olduğu ancak adı geçenin bu yolu tercih etmediğine dikkat çekildiği belirtilmiştir.
Devamla yazıda; Mahkemenin kararının BMNF Türkiye Temsilciliğinin mal
varlıklarının veya banka hesaplarının haciz · edilmes{ suretiyle uygulanması olasılığının,
anılan kuruluşun ülkemiz tarafından kabul edilen ayrıcalık ve bağışıklıklarının ihlal edilmesi
anlamına geleceği, bu durumun BM ile ilişkilerimize ciddi zarar verebileceği ve birçok BM
kuruluşuna ev sahipliği yapan ülkemizin ulusla.rarası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini
yerine getirmediği şeklinde bir algı yaratabileceği ve bunun çeşitli platformlarda istismar
edilebileceğinin değerlendirildiği belirtilmiştir.
Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ıncı maddesinin son fıkrasındaki
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hüJ.wündedir" hükmü
ve Ülkemizin de taraf olduğu BM Şartı ile 10/12/2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
İstanbul, Türkiye'de Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel
Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmasının izah edilen hükümleri ve davacının henüz BM içi
çözüm yollarına müracaat etmediğinin teyit edildiği de dikkate alınarak; anılan Mahkeme
kararına dayanarak BMNF'nin mal varlıklarının veya banka hesaplarının haciz edilmesine
yönelik olarak icra işlemleri gerekçeleştirilme ihtimaline binaen konuya ilişkin gerekli
değerlendirmenin yapılarak gereğini takdirlerinize arz ederim.

Ek: Takım Evrak (UYAP üzerinden)
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ile erişebilirsiniz.

Anlaşma"nın "Ofis'in Dokunulmazlığı" başlıklı 5'inci maddesi 6'ncı bölümünün (a) bendinde,
Ofis, Ofisin malvarlığı ve varlıkları, belirli bir olayda Sözleşmeye uygun olarak muafiyetten
feragat edildiği haller hariç olmak üzere, nerede olursa ve elinde tutan kim olursa olsun, her
türlü hukuki süreçten muaf olacağı düzenlenmekte, aynı Anlaşma'nın "Uyuşmazlıkların
Çözümü" başlıklı 23'üncü maddesi 30'uncu bölümünün (a)/(i) bendinde de, Birleşmiş
Milletlerin taraf olduğu ve özel hukuk niteliğindeki sözleşme ve anlaşmazlıklardan ortaya
çıkan uyuşmazlıklara ilişkin mutabık kalınan çözüm yolları için düzenlemelerin Birleşmiş
Milletler tarafından yapılacağı belirtilmektedir.
4. Malumları olduğu üzere, Ankara 6. İş Mahkemesinin 16 Kasım 2016 tarih ve
E.2015/783, K.2016/1033 sayılı kararıyla, davalı BMNF Türkiye Temsilciliğinin davacı
Tavlaş'ı yeniden işe almasına (veya 5. aylık ücret tutarı tazminat ödemesine) ve 4 aylık ücret
karşılığı tazminat ödemesine hükmetmiş, tarafların temyiz yoluna gitmemesi üzerine karar
kesinleşmiştir.
Mahkemenin kararının BMNF Türkiye Temsilciliğinin malvarlıklarının veya banka
hesaplarının haciz edilmesi suretiyle uygulanması olasılığının, anılan kuruluşun ülkemiz
tarafından kabul edilen yukarıda maruz ayrıcalık/bağışıklıklarının ihlal edilmesi anlamına
geleceği, bu durumun BM ile ilişkilerimize ciddi zarar verebileceği ve birçok BM kuruluşuna
evsahipliği yapan ülkemizin uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine
getirmediği şeklinde bir algı yaratabileceği ve bunun çeşitli platformlarda istismar
edilebileceği değerlendirilmektedir.
Keyfiyeti bilgilerine, gereğini takdirlerine saygılarımla arzederim.
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