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"NAYLON STAJ"A HAYIR!
TBMM ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

	 Hala	TBMM'de	yasalaşma	sürecinde	olan	"5.Yargı	Paketi"nin	komisyon	görüşmeleri	sırasında;	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	kadrolu	olarak	görev	yapan	hukuk	 fakültesi	mezunu	memurların,	
görevlerinden	ayrılmaksızı,	memur	maaşı	alarak	avukatlık	stajını	yapabilmelerine	olanak	sağlanması	
için	 girişimde	bulunulduğu,	 ancak	uzlaşma	sağlanamadığı	 için	 konunun	gündeme	alınmadığı	
öğrenilmiştir.
	 Öncelikle,	bu	girişim	görüşülen	kanun	teklifine	ekletmeyen	TBMM	üyelerine	teşekkür	ederiz.
	 Ancak	buna	karşın	AK	Parti	Grup	Başkanvekili	Cahit	Özkan,	Meclis'te	düzenlediği	 basın	
toplantısında,	"Biz	de	bu	kapsamda	5.	Yargı	Paketi	 ile	 ister	kamuda,	 isterse	özel	sektörde	çalışsın,	 iş	
hayatında	son	vermeksizin	adliye	ve	avukat	yanı	stajını	yapmak	suretiyle	hukuk	stajını	tamamlamalarına	
imkan	veren	bir	düzenlemeyi	hayata	geçireceğiz.	Bu	çerçevede	özel	sekörde	çalışanlarla	 ilgili	
teklifimizin	genel	çerçevesi	şu	olacak;	bir	hukuk	mezunu	gencimiz,	vatandaşımız,	fakülteyi	bitirdikten	
sonra	stajını	yaparken	çalışıyorsa	mesleğin	onuruyla	bağdaşmayan	bir	 işle	meşgul	değilse,	stajın	
gereklerini	yerine	getirmek	suretiyle	avukatlık	stajını	yapabilecek.	Kamuda	çalışanlar	 için	 ise	malum	
olduğu	üzere	avukatlık	stajı	iki	bölümden	oluşuyor;	ilk	6	ay	mahkeme	nezdinde	staj,	ikinci	6	ay	da	avukat	
yanında	staj.
	 Kamuda	çalışanların	mahkeme	stajnı,	 iş	yerlerinden	 izin	almak	suretiyle	ücretsiz	 izinle	staj	
yapmalarına	 imkan	sağlıyoruz.	Bu	 izinlerin	süresini	kendi	yıllık	 izinlerine	saymak	suretiyle	yine	
gerçekleştirebileceklerdir.	İkinci	6	ayı	ise	kendi	kurumlarının	hukuk	departmanlarında	yapmak	suretiyle	
avukatlık	stajını	tamamlalarına	imkan	sağlıyoruz"	açıklamasında	bulunulmuştur.
Türkiye'de,	stajyer	avukatların	temel	sosyal	ve	ekonomik	haklarını	düzenleyen	yasa	ve	yönetmeliklerin	
yetersizliği	ve	stajyer	avukatların	nitelikli	bir	şekilde	mesleği	öğrenmesinin	önündeki	engeller	apaçık	
ortadayken;	her	yıl	hukuk	fakültelerinden	binlerce	genç	mezun	olurken,	hukuk	fakülteleri	açılırken,	
ekonomik	darboğazdan	etkilenen	avukatlar	ve	tüm	bunların	yanında	bu	darboğaza	doğru	itilen	stajyer	
avukatlar	geçim	sıkıntısı	çekerlerken,	avukatlık	mesleğinin	ve	stajının	barolar	tarafından	sıklıkla	ve	
ısrarla	dile	getirilen	bütün	sıkıntı	ve	sorunlarını	görmezden	gelerek,	popülist	bir	yaklaşımla	gündeme	
getirilen	"NAYLON	STAJ"a	hayır	diyoruz.
	 Yapılması	gereken;	avukatların,	avukatlık	mesleğinin	dağ	gibi	sorunlarının,	baroların	görüşleri	
doğrultusunda	çözüme	kavuşturulması,	stajyer	avukatların	tüm	staj	süresince	hakim	savcı	adayları	gibi	
ücret	almalarına	yönelik	düzenleme	yapılmasıdır.
Binlerce	avukat	adayı	gencimiz,	parasız	ve	işsiz	şekilde	staj	yapıp	mesleğe	hazırlanmaya	çalışırken,	5.	
Yargı	Paketi	 içine	eklenmeye	çalışılan	uyulamaları	barolar	olarak	kabul	etmiyor	ve	konunun	bir	daha	
hiçbir	zaman	gündeme	getirilmemesini	 istiyor,	milletvekillerini	ve	siyasi	parti	temsilcilerini,	savunma	
mesleğinin	sorunlarına	kökten,	makul,	kalıcı	çözümler	aramaya	davet	ediyoruz.
Saygılarımızla...
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Kıymetli	meslektaşlarım,
Barolar,	kamu	kurumu	niteliğinde	meslek	kuruluşu	olmasından	öte	yargı	kuru-
mudur.	Yargının	bağımsızlığı	ve	tarafsızlığı,	yargılama	süreci	içerisinde	avukatın	
güçlü	ve	özgür	olmasına,	Baroların	bağımsız	olmasına	bağlıdır.	Aksi	takdirde,	
adil	yargılamadan	bahsedemeyiz.	Yargılama	sürecinde	avukatın	engellenmesi	
veya	kısıtlanması,	gerçekte	hakkını	arayan	insanın	kısıtlanmasıdır.
Kayseri	Baromuz	üye	sayısı	hızla	artan,	genç	meslektaşlarımızın	çoğunluğunu	
oluşturduğu,	kıdemli	meslektaşlarımızın	örnek	olduğu,	belirli	gelenekleri	olan	
bir	Barodur.
Baromuzun	genel	kurul	süreci,	kanunla	belirlenmiş	olmasına	rağmen	 idari	
işlemlerle	hukuka	aykırı	biçimde	engellenmiş,	ancak	11-12	Eylül	2021’de	yapıla-
bilmiştir.	Bu	genel	kurul	sonrasında	Baromuzda,	yönetmek	değil	temsil	etmek,	
katılımcı	bir	yaklaşım	ile	hareket	etmek	anlayışı	ile	Komisyonlarımıza	çok	sayı-
da	meslektaşımız	katılmıştır.	Bu	çok	daha	verimli,	katılımcı	ve	güçlü	bir	Baro	
olması	noktasında	önemli	bir	işaret	olmuştur.
Türkiye	Barolar	Birliğinde	de	4-5	Aralık	2021	tarihlerinde	yapılan	36.	Olağan	
Genel	Kurulu	ile	bir	değişim	yaşanmıştır.	Kayseri	Baromuzun	TBB	Kurullarında	
temsil	edilmesi	noktasında	ise	Av.	Ünal	Keskin’in	TBB	Denetleme	Kurulu	Üyesi	
olarak	seçilmesi	olumlu	bir	gelişme	olmuştur.
Yargı	organının	devlet	fonksiyonları	içerisindeki	önemi	açıktır.	Hukuk	devletinin	
olmazsa	olmaz	şartı	yargı	bağımsızlığıdır.	Yargı	bağımsızlığının	 temel	şart-
larının	başında	özgür	ve	güçlü	savunma	ile	bağımsız	Barolar	gelir.	
Hukuk	devleti,	yargı	bağımsızlığı,	adil	yargılama,	bağımsız	ve	özgür	savunma,	
avukatlığın	onurunun	korunması	 ilke	ve	hedefleri	yeni	dönemde	de	yol	hari-
tamızdır.	Saygılarımla.

Av.	Ali	KÖSE
Kayseri	Barosu	Başkanı
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ANAYASA YARGISININ 
MİLADI: 

MARBURY v. MADISON 
DAVASI

A.KAVRAM OLARAK ANAYASA 
YARGISI

Anayasa						yargısı	 (constitutional	 review),	
yasaların	 anayasaya	 uygunluğunun	
yargısal	 denetimidir.	 Bir	 başka	 deyişle,	
anayasa	 yargısı,	 yargı	 organları	 eliyle	
kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	
denetlenmesi	 faaliyetidir.	 Bu	 noktada	
anayasa	yargısı,	doktrinde	dar	anlamda	
anayasa	 yargısı	 ve	 geniş	 anlamda	
anayasa	 yargısı	 olmak	 üzere	 ikiye	
ayrılır.	 Dar	 	 anlamda	 anayasa	 yargısı,	
yukarıda	da	bahsedildiği	gibi	kanunların	
anayasaya	 uygun	 olup	 olmadıklarının	
yargı	organları	tarafından	denetlenmesi	
iken	 geniş	 anlamda	 anayasa	 yargısı	
ise	 salt	 kanunlar	 değil,	 genel	
anlamda	 devletin	 işlemleri	 üzerinde	
gerçekleştirilen	 her	 türlü	 yargısal	
nitelikteki	 anayasaya	 uygunluk	
denetimidir	.	

1 .Anayasa Yargısının Gereklilik 
Nedeni: 

Kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	
yargısal	 denetimine,	 daha	 kısa	 bir	
ifadeyle,	 anayasa	 yargısına	 ihtiyaç	
duyulmasının	 nedeni,	 Hans	 Kelsen’in	
ortaya	 koyduğu	 normlar	 hiyerarşisi	
kuramından	çıkarılabilir.	Şöyle	ki	normlar	
hiyerarşisi	kuramına	göre	altta	bulunan	
bir	norm,	kendisinden	daha	üstte	bulunan	
bir	 norma	 aykırı	 olamayacağından	
ve	 bu	 hiyerarşik	 ilişkide	 anayasa,	
kanunların	 üzerinde	 bulunduğundan	
buradan	 çıkarılan	 sonuç,	 kanunların	

anayasaya	 aykırı	 olamayacağıdır.	 Bir	
başka	 ifadeyle,	 anayasa	 yargısının	
varlık	 nedeni,	 anayasanın	 üstünlüğü	
ilkesinden	 kaynaklanır.	 Anayasanın	
üstünlüğü	 ilkesi,	 anayasanın	 normlar	
hiyerarşisinde	 en	 üst	 basamakta	 yer	
almasıdır	 .	 Söz	 konusu	 bu	 hiyerarşide	
en	 üst	 basamakta	 yer	 almanın	 doğal	
sonucu	 da	 kanunlar	 ile	 onun	 altındaki	
diğer	 normların	 anayasaya	 aykırı	
olamayacağıdır.	 İşte	 bu	 doğal	 sonuca	
rağmen	eğer	yasama	organı	anayasaya	
aykırı	 olan	 bir	 kanun	 yaparsa	 söz	
konusu	bu	kanunun	akıbetinin	ne	olacağı	
meselesi	 “anayasa	 yargısı”	 kavramını	
ortaya	çıkarmıştır	.	Özetlemek	gerekirse,	
hukuk	 devletlerinin	 anayasa	 yargısına	
ihtiyaç	 duymalarının	 altında	 yatan	 en	
önemli	 sebep,	 anayasanın	 üstünlüğü	
ilkesinden	kaynaklanmaktadır.	

2 . A nay a s a  Ya r g ı s ı n ı n  İ k i  Ö n 
Ko ş u l u : 

Bir	hukuk	devletinde	anayasa	yargısının	
varlığından	 söz	 edilebilmesi	 için	 iki	
ön	 koşulun	 birlikte	 bulunması	 gerekir.	
Bunlardan	birincisi,	yazılı	bir	anayasanın	
mevcudiyetidir.	 Bir	 başka	 ifadeyle,	
anayasası	 yazılı	 olmayan	 bir	 ülkede	
kanunların	 uygun	 olması	 gereken	
norm	 mevcut	 olmadığından	 anayasa	
yargısından	 da	 söz	 edilemez.	 İkinci	
koşul	 ise	 katı	 bir	 anayasanın	 mevcut	
olmasıdır.	 Katı	 anayasa	 ile	 kastedilen	
anayasanın	değiştirilmesinin	zor	olduğu,	
bir	başka	deyişle,	normal	kanunlar	gibi	
değiştirilmesinin	 mümkün	 olmadığı	

anayasadır.	 Katı	 anayasanın,	 anayasa	
yargısının	 bir	 ön	 koşulu	 olmasının	
sebebi	anayasası	katı	olan	sistemlerde	
yasama	 organı,	 anayasayı	 değiştirmek	
istediği	 zaman	 bunu	 sıradan	 bir	
kanun	 çıkartırken	 dikkate	 aldığı	 usule	
uygun	 olarak	 gerçekleştiremez.	 Bir	
başka	 deyişle,	 anayasa	 ve	 kanunların	
değiştirilme	 usulünün	 aynı	 olduğu	
veya	 daha	 kısa	 ifadeyle,	 yumuşak	
anayasaya	 sahip	 olan	 ülkelerde	
anayasa	 yargısının	 mevcudiyetinden	
söz	 edilemez	 çünkü	 bu	 ülkelerde	
yasama	 organı	 anayasaya	 aykırı	 bir	
kanun	 yaptığında,	 mevcut	 anayasanın	
söz	 konusu	 bu	 kanun	 ile	 değiştirildiği	
kabul	 edilir.	 Ancak,	 katı	 anayasaya	
sahip	 olan	 ülkelerde	 yasama	 organı		
yukarıda	 bahsedilen	 aynı	 davranışı	
gerçekleştirdiği	 zaman,	 bu	 ülkelerde	
anayasanın	ve	kanunların	değiştirilmesi	
usulleri	 aynı	 olmadığından,	 anayasanın	
değiştirildiğinden	 söz	 edilemez	
ve	 devreye	 kanunların	 anayasaya	
uygunluğunun	yargısal	denetimi	olarak	
tanımlanan	anayasa	yargısı	girer.	

B.ANAYASA YARGISININ MARBURY v. 
MADISON DAVASI İLE İLİŞKİSİ

Kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	
yargısal	 denetiminin,	 daha	 kısa	 bir	
ifadeyle,	 anayasa	 yargısının	 dünya	
tarihindeki	 ilk	 örneği	 ile	 ilgili	 olarak	
doktrinde	ikili	bir	ayrım	söz	konusudur.	
Bir	 görüşe	 göre	 ilk	 anayasa	 y a r g ı s ı	
u y gu l amas ı 	 İngiltere’de,	 diğer	 ve	
aslında	 hakim	 olan	 görüşe	 göre	 ise	

Av. Kevser Karali
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James Madison

Amerika’da	 gerçekleştirilmiştir.	 İlk	
görüşü	savunanlara	göre	anayasa	yargısı	
kavramı,	 1610	 yılında	 İngiliz	 Başyargıç	
Sir	 Edward	 Coke’un	 görmüş	 olduğu	 Dr.	
Bonham	 Davası	 ile	 ortaya	 çıkmıştır.	
Ancak,	 yukarıda	 da	 bahsedildiği	 gibi,	
anayasa	 yargısının	 mevcudiyetinden	
söz	 edilebilmesi	 için	 gerekli	 olan	 ön	
şartlardan	bir	tanesi	yazılı	bir	anayasaya	
sahip	 olmaktır.	 İngiltere	 ise	 yazılı	 bir	
anayasaya	 sahip	 olmadığı	 için	 burada	
anayasa	 yargısının	 varlığından	 söz	
edilemez	 .	 Buna	 ek	 olarak,	 Dr.	 Bonham	
Kararı	 sonrası	 İngiltere’de	mahkemeler,	
Başyargıç	 Coke’un	 uygulamasını	
benimsemediklerinden	 dolayı	 da	
kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	
yargısal	 denetiminin	 dünyada	 ilk	 kez	
1803	yılında,	dönemin	Amerikan	Federal	
Yüksek	 Mahkemesi	 Başyargıcı	 John	
Marshall	 tarafından	Marbury	v.	Madison	
davasında	 gerçekleştirilmiş	 olduğunu	
belirten	 ikinci	 görüş,	 bu	 konuda	 genel	
kabul	gören	görüş	olmuştur	.	

Anayasa	yargısının	miladı	 	 olarak	kabul	
edilen	 1803	 tarihli	 Marbury	 v.	 Madison	
davasının	detaylarına	geçmeden	önce	söz	
konusu	 bu	 davanın	 görüldüğü	 dönemin	
ve	 davaya	 yol	 açan	 siyasi	 motiflerin	
incelenmesi,	dava	sonucu	verilen	kararın	
anlaşılabilmesi	 bakımından	 ciddi	 bir	
önem	arz	etmektedir.	

1.Davaya Yol Açan Önemli Gelişmeler: 

1800’lü	 yıllarda	 Amerika	 Birleşik	
Devletleri’nde	 Federalistler	 ve	
Cumhuriyetçiler	 olmak	 üzere	 iki	 ana	
siyasal	akım	vardı.	Amerika,	kurulduğu	
tarihten	 bu	 yana	 Federalist	 Parti	
tarafından	yönetilmesine	rağmen	1800	
yılında	 yapılan	 başkanlık	 seçimini,	 4	
Mart	 1801	 tarihinde	 göreve	 başlamak	
üzere	Cumhuriyetçilerin	başkan	adayı	
Thomas	 Jefferson	 kazandı.	 Bunun	
üzerine	 ABD	 Başkanı	 John	 Adams,	 4	
Mart	 1801	günü	görevini	 resmi	olarak	
Thomas	 Jefferson’a	 devretmeden	
önce	 özellikle	 yargı	 organı	 üzerinde	
birtakım	 değişiklikler	 yapma	 kararı	
aldı.	 Bu	 noktada,	 John	 Adams’ın	
görevini	 devretmesine	 kısa	 bir	 süre	
kala	 özellikle	 yargı	 organı	 üzerinde	
bazı	 değişiklikler	 yapma	 girişiminde	
bulunmasının	 en	 önemli	 sebebi	
kendisinin	atayacağı	yargıçların,	daha	
sonra	 göreve	 gelen	 iktidar	 partiler	
tarafından	 azledilmelerinin	 mümkün	
olmaması	idi	.	Böylece,	bu	değişiklikler	
sayesinde	Federalist	Parti’nin	iktidarı	
sona	 erse	 de	 devletin	 en	 önemli	
o rgan l a r ı ndan 	 b i r 	 t anes i 	 o l an	
y arg ı  teşkilatında	 kendilerinden	
olan	 birileri	 görevde	 kalmaya	 devam	
edecek	idi.	
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Bunun	üzerine	Başkan	John	Adams	ilk	
olarak,	dönemin	Devlet	Sekreteri	olarak	
görev	 yapan	 ve	 aynı	 zamanda	 kendisi	
de	 bir	 Federalist	 olan	 John	 Marshall’ı	
Federal	 Yüksek	 Mahkemeye	 başyargıç	
olarak	atadı	ve	John	Marshall,	ataması	
senato	 tarafından	 onandıktan	 sonra	 4	
Şubat	1801	tarihinde	Devlet	Sekreterliği	
görevine	 ek	 olarak,	 Yüksek	 Mahkeme	
baş	yargıçlığı	görevine	başladı.	Başkan	
John	 Adams,	 ikinci	 olarak,	 henüz	
iktidarını	 resmi	 olarak	 devretmemiş	
olması	 ve	 aynı	 zamanda	 Kongre’deki	
çoğunluğa	 da	 sahip	 olması	 dolayısıyla	
13	 Şubat	 1801	 tarihinde	 konusu	 on	 altı	
yeni	mahkemenin	kurulması	olan	Adliye	
Yasası	Taslağını	 imzalamış	ve	kanunun	
yürürlüğe	 girmesi	 ile	 birlikte	 yeni	
kurulan	bu	on	altı	yeni	mahkemeye,	yine	
on	altı	yeni	Federalist	hakim	atanmıştır	.	
Federalist	Parti’nin	iktidarı	bırakmadan	
önce	 yaptığı	 değişiklikler	 bunlarla	
sınırlı	 kalmamış,	 27	 Şubat	 1801’de	
Kongre	 tarafından	 konusu	 kırk	 iki	 yeni	
hakimlik	 kadrosunun	 kurulması	 olan	
bir	kanun	daha	kabul	edilmiş	ve	aynı	13	
Şubat’ta	olduğu	gibi	oluşturulan	bu	yeni	
kadrolara	da	Federalistler	yargıç	olarak	
atanmıştır.	

Başkan	John	Adams’ın	görev	süresinin	
resmi	 olarak	 sona	 ereceği	 3	Mart	 1801	
gece	 yarısına	 kadar	 13	 ve	 27	 Şubat	
tarihlerinde	atanan	elli	 sekiz	 yargıçtan	
elli	 dördünün	 atama	 kararları,	 Devlet	
Sekreteri	 John	 Marshall	 tarafından	
kendilerine	 teslim	 edilerek	 bu	 kişilere	
yargıç	 sıfatı	 resmen	 verilmiştir.	
Tarihlerin	 4	 Mart	 1801’i	 göstermesi	 ile	
başkanlık	 görevini	 devralan	 Thomas	
Jefferson,	 eski	 Başkan	 John	 Adams’ın	
özellikle	 yargı	 organı	 üzerinde	
yaptığı	 bu	 değişikliklerin	 kendi	 partisi	
aleyhine	 olacağını	 anladığı	 için	 ilk	
iş	 olarak	 henüz	 teslim	 edilmemiş	
olan	 dört	 atama	 kararını,	 sahiplerine	
göndermemesi	 yönünde	 yeni	 Devlet	
Sekreteri	 James	 Madison’a	 talimat	
vermiş	 	 ve	 bunun	 üzerine	 James	
Madison	 da	 kendisine	 verilen	 talimata	
uyarak	 söz	 konusu	 bu	 dört	 atama	
kararını	 sahiplerine	 göndermemiştir.	
İşte	sahiplerine	gönderilmeyen	bu	dört	
atama	kararından	bir	tanesi	kanunların	
anayasaya	 uygunluğunun	 yargısal	
denetiminin,	bir	başka	ifadeyle,	anayasa	
yargısının	temelini	oluşturan	Marbury	v.	
Madison	davasının	davacısı	konumunda	
olan	William	Marbury’e	aittir.	

2.Dava Süreci ve Mahkemenin Kararı:

Atama	kararı	kendisine	teslim	edilmeyen	
William	Marbury,	 bunun	üzerine	 yargıç	
sıfatını	 kazanabilmesi	 için	 gerekli	
olan	 imza	 aşamalarının	 tamamlandığı,	
yalnızca	 atama	 kararının	 kendisine	
tebligatı	 aşamasının	 tamamlanmadığı	
ve	 dolayısıyla	 da	 görevine	 resmi	
olarak	 başlayamadığı	 iddiası	 ile	 kararı	
kendisine	 teslim	 etmeyen	 Devlet	
Sekreteri	 James	 Madison’a	 karşı	
doğrudan	 Amerikan	 Federal	 Yüksek	
Mahkemesi’nde	 dava	 açmıştır.	 Söz	
konusu	 bu	 davada	 William	 Marbury,	
Federal	 Yüksek	 Mahkemeden	 James	
Madison’un	 atama	 belgesini	 kendisine	
tebliğ	 etmesi	 konusunda	 bir	 “yüksek	
mahkeme	 emri”	 (writ	 of	 mandamus)	
verilmesini	talep	etmiştir.	Bunun	üzerine	
başyargıç	 John	 Marshall	 öncülüğünde	
Federal	 Yüksek	 Mahkeme,	 Şubat	 1803	
tarihinde	 -toplanarak	 o	 günlerde	
Amerika’da	kanunların	anayasaya	aykırı	
olamayacağına	 dair	 bile	 bir	 hüküm	
bulunmamasına	 rağmen-	 günümüzde	
kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	
yargısal	 denetimi	 kavramına	 temel	
teşkil	eden	o	meşhur	kararını	vermiştir.	

Baş	 yargıç	 John	 Marshall	 kararını	
verirken	ilk	olarak	William	Marbury’nin	
atama	 kararının	 kendisine	 teslim	
edilmesi	 konusunda	 mahkemeden	 bir	
“yüksek	 mahkeme	 emri”	 verilmesini	
istemeye	 hakkı	 olup	 olmadığını	
incelemiştir.	 Bu	 noktada	 başyargıç	
John	 Marshall,	 William	 Marbury’nin	
atamasının	1787	tarihli	Amerika	Birleşik	
Devletleri	 Anayasasına	 uygun	 olarak	
yapıldığına,	 bir	 başka	 deyişle,	 eski	
başkan	John	Adams	tarafından	usulüne	
uygun	olarak	atanmış	olduğuna	ve	söz	
konusu	bu	atama,	Senato	tarafından	da	
onanmış	 olduğu	 için	 Anayasaya	 uygun	
olarak	 Marbury’nin	 atanması	 işleminin	
aslında	 tamamlandığına	 ve	 bunun	 bir	
sonucu	 olarak	 da	 devlet	 sekreteri	
James	 Madison’un	 atama	 belgesini	
William	Marbury’e	 teslim	etmesinin	bir	
yükümlülük	 olduğuna	 karar	 vermiştir.	
Yani,	 özetlemek	 gerekirse	 başyargıç	
John	 Marshall,	 davacı	 Marbury’nin,	
“atanmış	bir	hakim”	olduğuna	ve	atanmış	
bir	hakimin	de	atama	emrinin	kendisine	
gönderilmesine	 karar	 verilmesini		
isteme	hakkı	olduğuna	karar	vermiştir.
Başyargıç	John	Marshall’ın	Marbury’nin	
talebini	 haklı	 bulması	 ise	 Yüksek	
Mahkemede	 beraberinde	 önemli	 bir	

ANAYASA YARGISININ MİLADI: MARBURY v. MADISON DAVASI
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soruyu	 gündeme	 getirmiştir:	 Peki	
Federal	 Yüksek	 Mahkeme,	 ilk	 derece	
mahkemesi	 sıfatıyla,	 bir	 yüksek	
mahkeme	 emri	 (writ	 of	 mandamus)	
çıkarmaya	 yetkili	 midir?	 William	
Marbury,	 davasını	 doğrudan	 Federal	
Yüksek	 Mahkeme’de	 açarken	 1789	
tarihli	Adliye	Kanununun	13.maddesine	
dayanmıştır	çünkü	bu	madde	uyarınca	
kendisinin	 doğrudan	 Federal	 Yüksek	
Mahkeme’ye	 başvurarak,	 James	
Madison’a	yüksek	mahkeme	emri	(writ	
of	 mandamus)	 gönderilmesini	 isteme	
hakkı	vardır.	Bir	başka	ifadeyle,	Adliye	
Kanununun	13.maddesi	uyarınca	William	
Marbury’nin	bu	konuda	Federal	Yüksek	
Mahkemeye	 doğrudan	 başvuru	 hakkı	
vardır.	Ancak,	başyargıç	John	Marshall	
tam	 da	 bu	 noktada	 Adliye	 Kanununun	
13.maddesinin,	 Amerikan	 Anayasasına	
aykırı	olduğunu	söylemiş	ve	o	yıllarda	
Amerikan	 Anayasasında	 kanunların	
anayasaya	 aykırı	 olup	 olamayacağına	
ilişkin	 bile	 bir	 hüküm	 mevcut	
değilken	 John	 Marshall,	 kanunların	
anayasaya	 uygunluğunun	 yargısal	
denetimini	 gerçekleştirmiştir.	 Bir	
başka	deyişle,	Amerikan	Anayasasının	
3.maddesinin	 ikinci	 bölümünün	 ikinci	
paragrafı	 uyarınca	 “Büyükelçileri,	
diğer	 yabancı	 devlet	 temsilcilerini	
ve	 konsoloslarını	 ilgilendiren	 ve	 bir	
eyaletin	 taraf	 olduğu	 bütün	 davalarda	
ilk	 yargı	 yetkisi	 Yüksek	 Mahkeme’nin	
olacaktır.	 Daha	 önce	 sayılan	 bütün	
diğer	 davalarda,	 Kongre’nin	 getireceği	
istisnalar	 ve	 koyacağı	 kurallar	
çerçevesinde,	 hem	 hukuk	 hem	 de	
fiil	 bakımından,	 Yüksek	 Mahkeme	
temyiz	 yetkisine	 sahip	 olacaktır”.		
İşte	 başyargıç	 John	 Marshall’a	 göre	
Anayasanın	 biraz	 önce	 bahsedilen	
ilgili	hükmü,	Kongreye	Federal	Yüksek	
Mahkemenin	 ilk	 derece	 mahkemesi	
olarak	baktığı	uyuşmazlıklardaki	değil,	
temyiz	 mahkemesi	 olarak	 baktığı	
uyuşmazlıklardaki	 usulü	 kanunla	
düzenleme	 yetkisi	 vermiştir	 .	 Yani,	
John	 Marshall’ın	 yorumu	 uyarınca	
Amerikan	Anayasasına	göre	Kongrenin,	
Federal	 Yüksek	 Mahkemenin	 ilk	
derece	 mahkemesi	 olarak	 bakacağı	
davalara	 ilişkin	 kural	 koyma	 yetkisi	
bulunmadığından	 	 içeriğinde	 buna	
ilişkin	 açıklamalar	 barındıran	
1789	 tarihli	 Adliye	 Kanununun	 13.	
maddesi,	 Anayasanın	 3.maddesinin	
ikinci	 bölümünün	 ikinci	 paragrafına	
aykırıdır.	Peki	ilgili	kanunun,	Amerikan	
Anayasasına	 aykırı	 olduğunu	 tespit	
ettikten	sonra	John	Marshall	ne	yönde	
bir	karar	vermiştir?	
Bu	 noktada	 baş	 yargıç	 John	 Marshall	
kararında	şunları	belirtmiştir:	

“Anayasa	 ya	 alelade	 kanunlar	 gibi	
değiştirilemeyen	üstün	bir	kanundur	ya	
da	 yasama	 kuvvetinin	 dilediği	 zaman	
değiştirebileceği	 alelade	 kanunlarla	
aynı	 seviyede	 bir	 tasarruftur.	 Bu	
şıklardan	 birincisi	 doğru	 ise,	 yasama	
organının	 Anayasaya	 aykırı	 olan	
tasarrufları	 kanun	 değildir.	 İkinci	 şık	
doğru	 ise	 yazılı	 Anayasalar	 mahiyeti	
icabı	sınırlandırılması	imkansız	olan	bir	
kuvveti	sınırlandırmak	üzere	milletlerin	
giriştiği	manasız	teşebbüslerdir.	

…	 Şu	 hakikat,	 aksi	 iddia	 edilemeyecek	
kadar	 aşikardır:	 ya	 Anayasaya	 aykırı	
olan	 her	 teşrii	 tasarruf	 (yasama	
tasarrufu)	 murakebeye	 tabidir,	 yahut	
da	yasama	organı	Anayasayı	alelade	bir	
kanunla	değiştirebilir.	

Kaza	 kuvvetinin	 başlıca	 vazife	 ve	
selahiyeti	hukukun	ne	olduğunu	beyan	
etmektir.	Bir	hukuk	kaidesini	muayyen	
hadiselere	 tatbik	 eden	 kimseler,	 ister	
istemez	bu	kaideyi	 tefsir	 edeceklerdir.	
Birbiriyle	çarpışan	iki	kanun	karşısında	
kalınca,	mahkeme	bunlardan	her	birinin	
tatbik	 sahasını	 ayırmaya	 mecburdur.	
Bir	 kanun	 anayasaya	 aykırı	 olursa,	
muayyen	bir	hadise	hakkında	kanunda	
da	 Anayasada	 da	 tatbik	 edilecek	 bir	
hüküm	 varsa,	 mahkeme	 ya	 bu	 davayı	
kanuna	 göre	 hallederek	 Anayasayı	
ihmal	edecek,	yahut	da	Anayasaya	göre	
hallederek	 kanunu	 ihmal	 edecektir.	
Bu,	doğrudan	doğruya	kaza	vazifesinin	
kendisidir,	özüdür.	

Şu	halde,	mahkemeler	Anayasayı	nazarı	
itibare	alacaklarsa	ve	Anayasa	yasama	
uzvunun	 alelade	 tasarruflarından	
üstünse,	 kanunla	 Anayasanın	
çarpışması	halinde,	hadise	kanuna	göre	
değil	Anayasaya	göre	çözülmelidir…”	

Bir	 başka	 deyişle,	 başyargıç	 John	
Marshall,	Marbury	v.	Madison	davasında	
Adliye	 Kanununun	 13.	 maddesinin,	
Amerikan	 Anayasasının	 3.	 maddesinin	
ikinci	bölümünün	ikinci	paragrafına	aykırı	
olduğunu	 tespit	 etmekle	 yetinmemiş,	
Amerikan	Anayasasının	katı	bir	anayasa	
olduğundan	 ve	 katı	 anayasaların	
değiştirilmesinin	 sıradan	 kanunlara	
nazaran	 daha	 zor	 olduğundan	 bahisle	
daha	 kolay	 usullerle	 değiştirilebilen	
kanunların,	 o	 çok	 zor	 usullere	 uyularak	
değiştirilmesi	 mümkün	 olan	 Anayasaya	
aykırı	 olamayacağını	 ve	 eğer	 aykırı	 ise	
de	 mahkemenin	 söz	 konusu	 bu	 aykırı	
kanunu	“ihmal”	ederek,	davayı	Anayasada	
öngörülen	 kurallar	 çerçevesinde	 karara	
bağlaması	 gerektiğine,	 aksi	 takdirde	
Anayasanın	 katılığının	 pratikte	 herhangi	
bir	 önem	 arz	 etmeyeceğine	 karar	
vermiştir.	 Dolayısıyla	 da	 başyargıç	 John	
Marshall,	 her	 ne	 kadar	 davacı	 William	
Marbury	talebinde	haklı	olsa	da	kendisinin	
bu	davayı	açmasına	imkan	veren	kanunun,	
Amerikan	Anayasasına	aykırı	olmasından	
dolayı	 kanunun	 uygulanmasını	 ihmal	
ederek	 Federal	 Yüksek	 Mahkemenin	 bu	
konuda	yetkisiz	olduğuna	karar	vermiş	ve	
Marbury’nin	başvurusunu	reddetmiştir.	

William Marbury
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C.SONUÇ:	

Kanunların	 anayasaya	 uygunluğunun	 yargısal	 denetimi	
olarak	 ifade	 edilen	 anayasa	 yargısı	 kavramı,	 Anayasada	
bu	 konuda	 herhangi	 bir	 düzenleme	 bulunmamasına	
rağmen,	 1803	yılında	Amerikan	Federal	Yüksek	Mahkemesi	
başyargıcı	 John	 Marshall	 tarafından,	 Marbury	 v.	 Madison	
davasında	hayat	bulmuştur.	John	Marshall	bu	dava	sonucu	
verdiği	 kararda	 fevkalede	 bir	 hukuki	 yorumda	 bulunarak	
mahkemelerin	 eğer	 anayasayı	 göz	 önüne	 alacaklarsa	 ve	
anayasa,	yasama	organının	diğer	tasarruflarından	üstünse,	
kanunla	anayasanın	çarpışması	halinde,	uyuşmazlığı	kanuna	
göre	değil ,	anayasaya	göre	karara	bağlamaları	gerektiğine	
karar	 vermiştir	 .	 Bir	 başka	 deyişle,	 John	 Marshall’a	 göre	
eğer	 ki	 bir	 kanunda	 o	 çok	 zor	 değiştirilebilen	 anayasaya	
aykırı	 bir	 hüküm	 var	 ise	 bu	 durumda	 söz	 konusu	 kanunun	
uygulanması	 ihmal	 edilerek,	 uyuşmazlığın	 daha	 üstün	
bir	 konumda	 bulunan	 Anayasaya	 göre	 çözümlenmesi	
gerekmektedir;	aksi	 takdirde	anayasanın	sıradan	kanunlar	
karşısındaki	 üstünlüğü	 sadece	 kağıt	 üzerinde	 bir	 anlam	
ifade	 eder.	 Böylelikle	 1803	 yılında	 verilen	 bu	 ilk	 ihmal	
kararı	ile	birlikte	mahkemeler	eliyle	kanunların	anayasaya	
uygunluğunun	yargısal	denetimi	başlamıştır.	
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MARBURY v. MADISON 
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I.GENEL OLARAK 
	 Mal	 rejimi,	 eşlerin	
birbirlerinin	 malları	 üzerindeki	 hak	
ve	 yetkilerini	 bu	 hak	 ve	 yetkilerinin	
ne	 zaman	 başlayacağını,	 eşlerin	
malları	 üzerindeki	 alacak	 ve	
borçlardan	diğer	eşin	sorumluluğuna	
ilişkin	 düzenlemelerini	 içeren,	
eşlerin	 mallarını	 konu	 alan	 hukuki	
düzenlemedir.	 Eşler	 arasındaki	 mal	
rejimleri	TMK	m.	202	vd.	maddelerinde	
düzenlenmiştir.	 01.01.2002	 tarihi	
itibariyle	 TMK	 m.	 202/1	 “Eşler	
arasında	 edinilmiş	 mallara	 katılma	
rejiminin	 uygulanması	 esastır.”	
hükmü	 gereğince	 eşler	 arasında	
kanuni	 mal	 rejimi;	 edinilmiş	 mallara	
katılma	 rejimidir.	 Eşler,	 mal	 rejimi	
sözleşmesiyle	 kanunda	 belirlenen	
diğer	 rejimlerden	 birini	 kabul	
edebilirler.	 Yasada	 düzenlenmiş	 olan	
seçimlik	 mal	 rejimleri,	 mal	 ayrılığı	
rejimi,	 paylaşmalı	 mal	 ayrılığı	 rejimi	
ve	 mal	 ortaklığı	 rejimidir.	 Eşler	
seçimlik	 mal	 rejimlerinden	 birisini	
seçmemesi	 durumunda	 yasal	 mal	
rejimi	olan	edinilmiş	mallara	katılma	
rejimini	 seçmiş	 kabul	 edilirler.	 Yasal	
mal	rejiminin	uygulanması	için	eşlerin	
herhangi	 işlem	 yapmasına	 gerek	
yoktur.
	 Edinilmiş	 mallara	 katılma	
rejimi;	 TMK	 m.	 225’e	 göre	 eşlerden	
birinin	ölümü,	başka	bir	mal	rejiminin	
kabulü,	 evliliğin	 iptali,	 boşanma,	mal	
ayrılığına	 geçilmesi	 sebeplerinden	
birisinin	 gerçekleşmesiyle	 sona	
erer.	 Sona	 ermeden	 sonra	 rejimin	
tasfiye	 edilmesine	 geçilir.	 Edinilmiş	
mallara	 katılma	 rejiminde	 tasfiye	
esnasında	 eşlerin	 	 birbirlerinden	
talep	 edebileceği	 alacak	 hakları	
vardır.	 Bunlar	 değer	 artış	 payı	
alacağı,	 denkleştirme	 alacağı	 ve	
katılma	 alacağıdır.	 Artık	 değer	
kavramı	da	katılma	alacağının	esasını	
oluşturmaktadır.	

Aynı	zamanda	diğer	alacak	haklarının	
da	 edinilmiş	mallara,	 kişisel	mallara	
ait	olup	olmamasına	göre	artık	değer	
kavramına	aktif	ve	pasif	değer	olarak	
dahil	edilmektedir.
 Katılma alacağı;	 bir	 eşin	
diğer	 eşe	 ait	 artık	 değer	 üzerindeki	
sözleşmede	 belirledikleri	 oranda,	
belirlenmemişse	 ½	 oranında	 alacak	
hakkıdır.	 Eşlerin	 katılma	 alacağını	
bulabilmek	 için	 artık	 değerin	
bulunması	gerekmektedir.	
 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 
2016/19316 E., 2020/228 K. 16.01.2020 
tarihli kararında;	 katılma	 alacağının	
artık	 değerin	 yarısı	 olduğunu	 ve	 bu	
alacağa	kavuşmak	için	talepte	bulunan	
eşin	 gelirinin	 olması	 veya	 malların	
edinilmesinde	 bir	 şekilde	 katkıda	
bulunmasını	aramamıştır.1                   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Artık	 değer,	 eklenmeden	
ve	 denkleştirmeden	 elde	 edilen	
miktarlar	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 her	
eşin	 edinilmiş	 mallarının	 toplam	
değerinden	bu	mallara	ilişkin	borçlar	
çıkarıldıktan	 sonra	 kalan	 miktardır.
(TMK	 m.231)	 Artık	 değer	 kanuni	
tanımında	 da	 anlaşılacağı	 üzere	
aktif	 değerlerden	 pasif	 değerlerin	
çıkarılmasıyla	bulunmaktadır.

II. ARTIK DEĞER KAVRAMI
	 Edinilmiş	 mallara	 katılma	
rejiminin	 sona	 ermesine	 bağlı	
olarak,	 her	 bir	 eşin	 malvarlığının	
tasfiyesi	 sonucunda	 kalan	 net	
miktara	 artık	 değer	 denir.	 Artık	
değer	 kavramı	 TMK	 m.	 231’de	 şu	
şekilde	 tanımlanmıştır:	 “Artık değer, 
eklenmeden ve denkleştirmeden elde 
edilen miktarlar da dahil olmak üzere 
her eşin edinilmiş mallarının toplam 
değerinden bu mallara ilişkin borçlar 
çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. 
Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.”2 
Madde	 metninden	 anlaşılacağı	 üzere	
artık	 değer	 sadece	 hesap	 değeri	 ve	
rakamsal	sonuç	olup	mülkiyete	ilişkin	
bir	düzenleme	getirmemektedir.	Artık	
değer	 üzerindeki	 diğer	 eşin	 katılım	
hakkı	ayni	değil,	nakdi	bir	paylaşımdır.3 

EDİNİLMİŞ MALLARA
KATILMA REJİMİNDE
ARTIK DEĞER KAVRAMI

Av. Meliha HAKLI
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	 Artık	 değer	 kavramı	 bir	 matematiksel	 işlemin	
sonucundan	 ibarettir.	 Şöyle	 ki;	 artık	 değer	 hesaplaması	
sonucunda	 mülkiyet	 değişimi	 olmamaktadır.	 Yapılan	
hesaplamalar	 	 sonucunda	 	 sadece	 	 alacak	 hakkı	
doğmaktadır.	 Öncesinde	 elden	 çıkarılmış	 eklenecek	
değerler	 açısından	 sadece	 o	 değerin	 karşılığı	 hesaba	
katılmaktadır.	 Artık	 değer	 hesabı	 yapılırken	 bir	 eşten	
diğer	eşe	 taşınır	malın	verilmesi	de	söz	konusu	değildir.	
Artık	 değerin	 kağıt	 üzerinde	 kanun	 ışığında	 yapılan	
matematiksel	 işlem	 olduğunu	 algıladığımız	 durumda	 bu	
hesaplamayı	daha	iyi	özümseyebiliriz.

	 Mal	 rejiminin	 tasfiyesinde	 amaç	 aslında	 her	 bir	
eşin	 katılma	 alacağının	 belirlenmesidir.	 Katılma	 alacağı	
ise	her	bir	eşe	ait	artık	değerin	belli	bir	oranını	oluşturur.4	
Katılma	 alacağının	 tespiti	 için	 öncelikle	 artık	 değer	
hesabının	 yapılması	 gerekir.	 Artık	 değer	 hesabı,	 her	 bir	
eş	 için	 ayrı	 ayrı	 yapılır.	 Tasfiye	 aşamasına	 girilmesi	 ile	
ilk	 olarak	 tasfiye	 anında	mevcut	 malvarlığı	 değerlerinin,	
eşlerden	hangisinin	malvarlığına	girdiği	saptanır.	Eşlerden	
hangisine	 ait	 olduğu	 ispat	 edilemeyen	 mallar	 TMK	 m.	
222/2	gereği	 eşlerin	paylı	mülkiyetinde	sayılır.	Malvarlığı	
değerlerinin	 kime	 ait	 olduğu	 belirlendikten	 sonra,	 bu	
malvarlıklarının	ait	olduğu	eşin	hangi	mal	grubuna	girdiği	
saptanır.	 Bir	 eşin	 evlilik	 birliği	 içerisinde	 edinilen	 tüm	
malları	 aksi	 ispat	 edilinceye	 kadar	 edinilmiş	 mal	 kabul	
edilir.5 
	 Artık	 değer	 hesaplaması;	 eşlerin	 edinilmiş	
mallarına	 ilişkin	 bir	 hesaplamadır.	 Kişisel	 mala	 ilişkin	
alacak,	borç	edinilmiş	mal	ile	bir	ilişkisi	olmadığı	durumda	
artık	değer	hesabına	katılmamaktadır.
	 Artık	değer	hesabında	eşlerin	mal	rejiminin	sona	
ermesinden	bir	yıl	önce	diğer	eşin	rızası	olmaksızın	olağan	
hediyeler	 dışındaki	 karşılıksız	 kazandırmalar	 ile	 süre	
şartı	aranmaksızın	diğer	eşin	katılma	alacağını	azaltmak	
kastıyla	 yaptığı	 devirleri	 katılma	 alacağının	 aktifine	
eklenmektedir.	 Böylelikle	 mal	 kaçırma	 kastıyla	 yapılan	
devirlerde	ve	olağan	dışı	hediye	olarak	verilen	malvarlığı	
değerleri	 hesaba	 katılarak	 devirlere	 konu	 işlemi	 yapan	
eşe	karşı	diğer	eş	korunmaktadır.

	 Kanun	 koyucu,	 eşlerin	 malvarlığı	 grupları	 olan	
edinilmiş	ve	kişisel	malları	arasındaki	geçişlerdeki	adaleti	
sağlamak	 amacıyla,	 TMK	 md.	 230’	 da	 ‘Denkleştirme	
Alacağı’	kavramını	düzenlemiştir.	Bir	eşin	kişisel	mallara	
ilişkin	borçları	edinilmiş	mallardan	veya	edinilmiş	mallara	
ilişkin	 borçları	 kişisel	 mallarından	 ödenmiş	 ise,	 tasfiye	
sırasında	 denkleştirme	 istenebilir.	 Böylelikle	 eşlerin	
kendi	 malvarlığı	 gruplarındaki	 geçişler	 kontrol	 edilerek	
hakkaniyete	uygun	hesaplama	yapılmaktadır.
	 Bir	eş	edinilmiş	malından	diğer	eşin	kişisel	malına	
katkı	yapılmışsa	bundan	kaynaklı	değer	artış	payı	alacağı	
katkı	yapan	eşin	aktif	hanesine	yazılacaktır.	
	 Edinilmiş	malların	borçları,	diğer	eşin	değer	artış	
payı	 alacağı,	 kişisel	maldan	 edinilmiş	mala	 yapılan	 katkı	
karşılığı	 değerleri	 de	 aktif	 değer	 hesaplamasında	 pasif	
hanesinde	yer	alır.	
	 Artık	değerin	hesaplanmasında	TMK	m.	231	hükmü	
gereğince	 katedilecek	 aşamalar	 şu	 şekildir:	 Öncelikle	
eşlerin	mal	rejiminin	sona	erdiği	sırada	(TMK	m.225)	mevcut	
edinilmiş	malları	 tespit	 edilmelidir,	 ardından	 bu	malların	
tasfiye	 anındaki	 (TMK	 m.	 235/1)	 değerleri	 bulunmalıdır.	
Daha	 sonra	 edinilmiş	 mallara	 yasa	 gereği	 eklenecek	
değerler	 (TMK	m.	229)	 ,	kişisel	mala	giden	edinilmiş	mal	
karşılığı	 (denkleştirme	alacağı)	ve	eşin	edinilmiş	malı	 ile	
diğer	 eşin	 kişisel	 malının	 iyileştirilmesi	 vb.	 durumlarla	
karşılıksız	 kazandırma	 sonucu	 ortaya	 çıkan	 değer	 artış	
payı	 alacağı	 eklenir.	Bulunan	aktif	 değerler	 toplamından,	
diğer	 eşin	 değer	 artış	 payı	 alacağı,	 edinilmiş	mala	 giden	
kişisel	 mal	 karşılığı	 ve	 edinilmiş	 malların	 borçları	 yani	
pasif	değerler	çıkarılır.

Formüle	dökülecek	olursa:

Artık	Değer=(Aktif	Değerler	–	Pasif	Değerler)
ARTIK	 DEĞER=	 (Edinilmiş	 Mal	 değerleri	 +	 Eklenecek	
Değerler	 +	 Kişisel	 Mala	 Giden	 Edinilmiş	 Mal	 Karşılığı	 +	
Edinilmiş	 Mal	 Değeri	 ile	 Yapılan	 Diğer	 Eşten	 Alınacak	
Değer	Artış	Payı	Alacağı)	–	(Edinilmiş	Malların	Borçları	+	
Diğer	Eşin	Değer	Artış	Payı	Alacağı	+	Edinilmiş	Mala	Giden	
Kişisel	Mal	Karşılığı)

	 Bulunan	 aktif	 değerlerden	 pasif	 değerler	
çıkarıldığında	geriye	bir	meblağ	kalıyorsa	artık	değer	söz	
konusudur.	 Yapılan	 işlem	 sonucunda,	 bir	 eşin	 edinilmiş	
malında	değer	eksilmesi	varsa	diğer	bir	ifadeyle	edinilmiş	
mallarının	pasif	değeri	 fazla	 ise	eksilmeyi	sahibi	üstlenir	
(TMK	m.	231/2).	Yargıtay 8. H.D. 07.07.2009 E., 2009/3684 K., 
2009/2084 T. Kararında	 taşınır	malın	 değerinin	 azalması	
ile	 buradaki	 pasif	 değerin	 fazla	 çıkması	 kavramlarını	
karıştırıp;	değer	azalmasını	yanlış	değerlendirerek	içtihat	
kurmuştur.6	 	 Eşler,	 tasfiye	 sonucunda	 bir	 eşin	 pasifinin	
fazla	 çıkması	 halinde,	 eşlerin	 değer	 eksilmesine	 de	
katılacağı	şeklinde	anlaşma	yapamazlar.	Zira	bu	konudaki	
kanun	 hükmü	 olan	 TMK	 m.	 231/2	 emredici	 nitelikte	 bir	
düzenleme	olup	eşler	aksini	kararlaştıramazlar.7 
	 Sonuçta	 bulunan	 artık	 değer	 yasal	 ya	 da	
sözleşmeyle	 belirlenen	 artık	 değer	 oranına	 göre	 ya	 da	
zina	veya	hayata	kast	nedeniyle	boşanma	hâlinde	hâkimin	
belirlediği	oranla	eşler	arasından	paylaştırılır.	
	 Kanundaki	düzenleme,	edinilmiş	malların	 tamamı	
üzerinde	artık	değer	hesabı	yapılması	şeklinde	doktrinde	
yorumlanmaktadır.	 Ancak	 Yargıtay	 her	 bir	 edinilmiş	 mal	
için	 hesaplamanın	 ayrı	 ayrı	 yapılması	 gerektiği	 şeklinde	
içtihat	 geliştirmiştir.	 Yani	 eşin	 tüm	 aktif	 ve	 pasifinin	
belirlenmesi	 yerine,	 her	 bir	 edinilmiş	 malın	 kendi	 pasifi	
dikkate	alınarak,	sadece	o	malvarlığı	açısından	hesaplama	
yapılmaktadır.8 
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TMK Madde 231 - Artık Değer 

Artık değer, eklenmeden ve denkleştirmeden 
elde edilen miktarlar da dahil olmak 

üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam 
değerinden bu mallara ilişkin borçlar 

çıkarıldıktan sonra 
kalan miktardır. 

        Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.

 
 Yargıtay	8.	Hukuk	Dairesinin	bütün	tasfiye	yapılmasının	
bozma	nedeni	saydığı	bazı	kararları	şu	şekildedir:
 Yargıtay 8.H.D. 2016/202 E., 2016/10960 K. 21.06.2016 T. :
“…hatalı	 olarak	 şirketlerin	 toplu	 olarak	 değerlendirildiği	 de	
anlaşılmaktadır.	Yukarıda	belirtilen	esaslar	her bir şirket için 
ayrı ayrı uygulanarak değerlendirilmeli ve sonucuna göre her 
bir şirket için ayrı ayrı katılma alacağına esas artık değer olup 
olmadığı tarafların, mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine 
elverişli bilirkişi kurulu raporu ile	tespit	edilmelidir.”9  
 Yargıtay 8. H.D., 2015/13223 E., 2017/3960 K., 21/03/2017 T. :
“Tüm	 dosya	 kapsamı	 birlikte	 incelendiğinde,	 mahkemece	
tasfiyeye	konu	araçlar	yönünden	araçların	toplam	değerinden	
çekilen	 kredi	 miktarı	 düşülerek	 eksi	 bakiye	 bulunması	
nedeniyle	 davanın	 reddine	 karar	 verildiği,	 07	 …	 98	 plakalı	
araç	 için	 kullanılan	 28.000,00	 TL	 taşıt	 kredisinin	 boşanma	
dava	 tarihine	 kadar	 17	 aylık	 taksiti	 ödenmiş	 olup	 19	 aylık	
taksidi	 aracın	 borcu	 olarak	 kaldığı	 anlaşılmıştır.	 Öncelikle 
her bir mal için o malın kendisinden kaynaklanan borçların 
denkleşmesi yapılarak ayrı ayrı artık değere katılma alacağı 
hesaplanması gerekirken araçların toplam değerinden 
borcun düşülmesi hatalı olmuştur.	 Diğer	 yandan,	 ....plakalı	
araç	 için	 kullanılan	 taşıt	 kredisinin	 yukarda	 açıklanan	
Dairemiz’in	 ilke	 ve	 uygulamalarına	 göre,	 aracın	 satın	 alma	
bedeli,	bunun	kredi	 ile	ve	varsa	kredi	dışında	eşlerin	kendi	
imkanları	 ile	 karşıladıkları	miktarlar	 ve	 oranları	 ile	 tasfiye	
(karara	en	yakın)	 tarihindeki	sürüm	(rayiç)	değeri	ayrı	ayrı	
belirlenerek,	iddia	ve	savunma	çerçevesinde	talep	hakkında	
karar	verilmesi	gerekirken,	eksik	inceleme	ile	yazılı	şekilde	
karar	 verilmesi	 de	 usul	 ve	 yasaya	 aykırı	 olmuş,	 bozmayı	
gerektirmiştir.”10  
 Yargıtay HGK 12.09.2012 tarihli kararında	artık	değerin	
tek	tek	tasfiyesinin	zıttı	yönünde	açıklama	yapmıştır.	Kararın	
ilgili	kısmı	şu	şekildedir:
“Katılma	 alacağında	 paylaşılan,	 edinilmiş	 mal	 değil,	 artık	
değer	olduğundan	katılma	alacağı	edinilmiş	malların	toplamı	
dikkate	 alınarak	 hesaplanmalıdır.	 Dava,	 katılma	 alacağı	
istemine	dair	bulunduğuna	göre,	davalının	edinilmiş	malının	
değerinden	 varsa	 bu	mala	 dair	 borçlar	 çıkarıldıktan	 sonra	
kalan	artık	değerin	yarısı	katılma	alacağı	olarak	hesaplanarak	
hüküm	kurulmalıdır.”11

 
 Artık değer kavramının daha iyi anlaşılması 
adına bir örnek olay oluşturup bu olay esas alınarak bir 
hesaplama yapalım. Örnek olay şu şekildedir:
	 Ali	 ile	Ceren	03.03.2013	tarihinde	evlenmişlerdir.	
Ali evlenmeden önce 2.000.000 TL değerinde bir ev satın 
almış olup bu evin 100.000 TL borcu kalmıştır.	Ceren	ise	
evlenmeden	önce	200.000	TL	değerince	bir	araç	almıştır.	
Ali evlenmeden önce aldığı evin borcunu evlendikten 
sonra çalışarak kazandığı paralardan ödüyor ve	borcunu	
kapatıyor.	Şehir	hayatından	sıkılan	Ali	 ile	Ceren	bağ	evi	
almaya	karar	 vermişlerdir.	Ali	 bu	bağ	evini	 satın	almak	
için;	 evlendikten	 sonra	 çalışması	 karşılığında	 kazandığı	
paralardan	 400.000	 TL’sini	 koyabileceğini,	 Ayşe	 de	
100.000	 TL	 miktarındaki	 ziynet	 eşyasını	 koyabileceğini	
söylüyor	 ve	 bağ	 evinin	 mülkiyeti	 Ali’nin	 üzerine	 olmak	
üzere	 500.000 TL miktara alınıyor.	 Alındıktan	 bir	 süre	
sonra	ev	bakıma	giriyor	 ve	ustalara	5.000	 TL	ödenmesi	
gereken	 borç	 çıktığı	 halde	 boşanma	 meseleleriyle	
ortalık	 karışınca	 borç	 ödenmeden	 kalıyor.	 Ali	 ile	 Ceren	
2020	 yılında	 boşanıyorlar	 ve	 Ceren	 Katılma	 Alacağına	
kavuşmak	 için	 dava	 açıyor.	 Tasfiye	 sırasında	 bağ	 evinin	
değeri	650.000	TL’dir.		
	 Bu	durunda	Ali’nin	Artık	Değer	Hesabını	yapalım:
•Öncelikle	edinilmiş	mallar	ile	kişisel	malları	ayıralım:
Ali’nin	evlenmeden	önce	aldığı	2.000.000	TL’lik	ev	kişisel	
mal	olup	tasfiyeye	girmez.
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Artık Değer Formülü  

ARTIK DEĞER= (Edinilmiş Mal değerleri + 
Eklenecek Değerler + Kişisel Mala Giden 

Edinilmiş Mal Karşılığı + Edinilmiş Mal Değeri ile 
Yapılan Diğer Eşten Alınacak Değer Artış Payı 
Alacağı) – (Edinilmiş Malların Borçları + Diğer 
Eşin Değer Artış Payı Alacağı + Edinilmiş Mala 

Giden Kişisel Mal Karşılığı)

	 Ali’nin	evlilik	sonrasında	aldığı	bağ	evi	çalışarak	
kazandığı	 para	 ile	 aldığı	 için	 edinilmiş	maldır.	 Tasfiyeye	
girer.	Tasfiye	anındaki	650.000	TL	esas	alınır.
• Sonrasında	 eklenecek	 değer	 olup	 olmadığına	

baktığımızda	 herhangi	 edinilmiş	 mal	 evlilik	 birliği	
içerisinde	 elden	 çıkarılmamış	 olup	 aktif	 değerlere	
eklenecek	değer	bulunmamaktadır.

• Kişisel	mala	giden	edinilmiş	mal	karşılığı;	Ali	kişisel	
malı	olan	evinin	100.000’lik	borcunu	edinilmiş	malıyla	
kapattığı	için	bu	miktar	aktif	hanesine	yazılacaktır.

• Ali	edinilmiş	malından	Cerenin	mallarına	karşılıksız	
kazandırma	 yapmadığı	 için	 burada	 da	 aktif	 değere	
ekleme	yapılamayacaktır.

• Edinilmiş	malların	 borçlarını	 çıkarmalıyız.	 Edinilmiş	
mal	olan	bağ	evinin	onarım	gideri	olan	5.000	TL	borcu	
çıkarmalıyız.

• Burada	 edinilmiş	 mala	 giden	 kişisel	 mal	 karşılığı	
yoktur.

• Bağ	evini	alırken	Ceren’in	yaptığı	100.000	TL’lik	katkı	
çıkarılması	 gerekiyor.	 Bunun	 için	 bir	 hesaplama	
yaptığımızda	 Evin	 satın	 alındığındaki	 değeri	 500.000	
TL	Ceren’in	katkısı	100.000	TL’dir.	Bu	durumda	Ceren	
100.000	 /	 500.000	 =	 1/5	 oranında	 katkı	 sağlamıştır.	
650.000	 TL‘nin	 1/5’i	 	 =	 130.000	 TL	 Ceren’in	 Ali’den	
alacağı	değer	artış	payı	aktiflerden	çıkarılır.

SONUÇ HESAPLAMA

Aktif	Değerler	=	(	650.000	+	100.000)
Pasif	Değerler	=	(5000	+	130.000)	
A.D	–	P.D	=		615.000	TL	Artık	Değer	bulunur.
	 Yasal	 mal	 rejimi	 sona	 erdiği	 durumlarda	 katılma	
alacağı	 hesaplaması	 için	 artık	 değer	 bulunmalıdır.	 Artık	 değer	
bulunması	için	aktif	ve	pasif	değerler	tespit	edilmelidir.	Aktif	ve	
pasif	değerler	tespit	edilirken	birçok	araştırma	yapılarak	doğru	
değerlerin	hesaba	katılması	için	ekstra	bir	çaba	sarf	edilmelidir.	
Karmaşık	bir	 yapıda	olan	bu	hesaplamanın	daha	sade	 ve	basit	
hale	 getirilerek	 hak	 arama	 ve	 hak	 elde	 etmedeki	 yola	 katkı	
sağlanması	gerekmektedir.

1-	https://www.kazancı.com.tr	E.T.:10.04.2021
2-	https://www.mevzuat.gov.tr/
3-	Şükran	Şıpka,	Ayça	Özdoğan,	Eşler	Arasındaki	Malvarlığı	Davaları,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	İstanbul	2020,	s.251
4-	İlhan	Makas,	Eşler	Arasındaki	Mal	Rejimi	Davalarında	Yargıtay	Uygulaması	Pratik	Uygulama	Rehberi,	Adalet,	
Ankara	2020,	s.160
5	-Özge	Arık,	Edinilmiş	Mallara	Katılma	Rejiminin	Tasfiyesinde	Artık	Değer	Ve	Hesaplanması”,	Selçuk	
Üniversitesi	SBE,	Konya	2020,	s.44
6-	Yargıtay	8.	H.D.	07.07.2009	E.,	2009/3684	K.,	2009/2084	T.	“…	Diğer	yandan,	sonradan	değerinde	azalma	olan	
otomobilin	önceki	değerinin	esas	alınması	TMK.nun	231/2.	maddesine,	üçüncü	kişiye	satılan	taşınmazın	da	
devredildiği	tarihteki	değerinin	hükme	esas	alınması	aynı	kanunun	235/2.	maddesine	uygun	bulunmuştur.”	
https://www.kazancı.com.tr	E.T.:06.05.2021
7-	Şıpka,	Özdoğan,	s.258
8-	Şıpka,	Özdoğan,	s.252,	
9-	https://www.kazancı.com.tr	E.T.:12.04.2021
10-	https://www.kazancı.com.tr	E.T.:12.04.2021
11	-Yargıtay	HGK	2012/8-365	E.	2012/561	K.	12.09.2012	T.;	https://www.kazancı.com.tr	E.T.:05.05.2021
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HUKUK DAVALARINDA 
YARGILAMA SÜRECİ Dr.Öğretim Üyesi

 Şükran AKGÜN

edeni	 usul	 hukuku	 alanında	
yargılamanın	mümkün	olan	en	
kısa	 zamanda	 neticelenmesi	

adaletin	temini	ve	hukuk	devleti	ilkesinin	
gerçekleşmesinden	 yana	önemlidir.	
“Duruşma	Arası”	adlı	Kayseri	Baromuz	
Dergisinde	yargılama	sürecinin	uzaması	
nedenleri	ve	bu	nedenlerin	giderilmesi	
veya	en	aza	indirilmesi	için	yapılabilecekler	
hakkında	 görüşlerimizi	 paylaşmaya	
çalışacağız.

	 Sorunların	çözümü	konusunda	
önerilerde	bulunabilmek	için	öncelikle	
sorunların	ne	olduğunun	tespiti	gerekir.	
Yargılama	sürecini	etkileyen	kişiler,	sürece	
katılan	ilgililer	olarak	hakimler,	taraflar,	
taraf	vekilleri,	bilirkişiler	ve	tanıklardır.	Bu	
kişilerin	yargılama	sürecine	olan	etkileri	
daima	diğer	kişilerin	eylem	ve	işlemleri	
ile	etkileşim	halindedir.	Açılan	davaların	
sayısı,	hâkim	başına	düşen	dosya	sayısı,	
yasal	düzenlemeler,	yargılamanın	yasal	
düzenlemelere	uygun	yapılması,	adli	
teşkilatın	alt	 yapısı,	 gibi	etkenler	de	
yargılama	süreci	üzerinde	etkilidir.

	 Yargılama	süreci	 ilgililerinin,	
kendilerinin	etkili	oldukları	unsurları	
ortadan	kaldırma	veya	asgari	düzeye	
indirme	çabası	yerine,	diğer	unsurların	
olumsuz	etkilerini	dillendirdikleri	 ve	
ön	plana	çıkarttıkları	görülmektedir.	
İ lg i l i ler in	 yargı lama	 sürecindeki	
etkilerini	değerlendirmeden		önce	hukuk	
mahkemeleri	ile	ilgili	verilerin	incelenmesi	
yapacağımız	çalışmanın	objektifliğini	
sağlayacaktır.

	 Adalet	Bakanlığı	Adli	Sicil	 ve	
İstatistik	Genel	Müdürlüğünün,	Adalet	
İstatistikleri	ile	ilgili	2020	yılı	kitapçığından,1 
hukuk	mahkemelerinin	 iş	durumu	 ile	
ilgili	verilerin	 incelenmesinden;	gelen	
dava	sayısının	2011	yılına	göre	2019	yılına	
kadar	artış	gösterdiği,	2019	yılında	düşüşe	
geçmiş	olsa	dahi	2011	yılı	esas	alındığında	
2011	yılı	 ile	2020	yılı	arasında	gelen	 iş		
miktarında	%22,5	lik	artış	olduğu	tespit	
edilmiştir;2		Rakamsal	olarak	ifade	edilecek	
olursa	2011	yılında	hukuk	mahkemelerine	
gelen	dava	sayısı	(	geçen	yıldan	devir,	yıl	
içinde	açılan	ve	bozularak	gelen	toplam	
dava	sayısı)		2	964.061	iken,	%22,5	‘lik	artış	
ile	bu	sayı	2020	yılında	3	630	666	olmuştur	(	
Tablo	9)3.

	 Dosya	 sayısındaki	 bu	 artışın	
iş	yükü	olarak	olumsuz	etkileri,	hâkim	
sayısında	artış	ile	önlenmeye	çalışılmıştır.	
2011	yılı	itibari	ile	bir	hakime	düşen	dosya	
sayısı	1	074	iken,	2020	yılında	%37,5	lik	bir	
azalış	oranı	ile	671	olmuştur	(	Tablo	10)4	.	

HAKİMLERİN YARGILAMA 
SÜRECİNE ETKİLERİ

	 Yargı lamayı 	 sevk	 ve	 idare	
yükümlüğü	bulunan	hakimlerin	(HMK	m.	
32)	yargılama	sürecinin	kısalmasında	
etkileri	 önemlidir.	 Anayasanın	 141	
inci	maddesinde	 “Davaların	 en	 az	
giderle	 ve	 mümkün	 olan	 sürat le	
sonuçlandırılması,	yargının	görevidir.”	
Düzenlemesi	yer	almaktadır.		Anayasada	
yer	 alan	 bu	 düzenlemeye	 paralel	
olarak	HMK’nin	30	uncu	maddesinde	de	
“Usul	ekonomisi	 ilkesi”	başlığı	altında		
“Hakim,	yargılamanın	makul	süre	içinde	
ve	düzenli	bir	biçimde	yürütülmesini	
ve	 gereksiz	 gider	 yapılmamasını	
sağlamakla	yükümlüdür.”	düzenlemesi	
yer	almaktadır.		Yargılamanın	makul	süre	
içinde,	düzenli	bir	biçimde	ve	gereksiz	
gider	yapılmadan	yürütülmesi	hakimlerin	
sorumluluğunda	olarak	düzenlenmiş	
olsa	da	yargılamanın	diğer	ilgililerin	ek	
süre	taleplerinin	(HMK	m.127,	274	vb.)	bu	
durumu	etkileyeceği	aşikardır.

1. Adli sicil. Adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDöküm/1692021162433 adalet-ist-2020. Pdf.
2. Adalet İstatistikleri s.4,  
3. Adalet İstatisikleri, s. 4.
4. Adalet İstatistikleri, s.5.
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 Usul	 hukukunda	 yargılama	
sürecinde	yer	alan	usul	 işlemleri	 ile	
ilgili	sürelere	yer	verilen	birçok	madde	
bulunmaktadır	 (	 HMK.	 	m.	 127,	 136,	
274	gibi).	Bu	maddelerin	yanında	usul	
işlemleri	 için	 değilde	 yargılamanın	
tamamına	yönelik	sürenin	belirlendiği	
maddelerde	bulunmaktadır.	HMK’nin	
320/3	 f ıkrasında,	 basit	 yargılama	
usulünde	üç	duruşmada	yargılamanın	
t amam l a nmas ı 	 v e 	 d u r u şma l a r	
a r a s ı n ı n 	 b i r 	 a y d a n 	 d a h a 	 u z u n	
olamayacağı	düzenlenmiştir.	Benzer	
bir	 düzenlemede	 İİK’nun	 134	 üncü	
maddesinde	yer	almaktadır.	 İİK	134/	2	
ye	göre	“…	İhalenin	feshi	talebi	üzerine	
icra	 mahkemesi	 talep	 tarihinden	
itibaren	 yirmi	 gün	 içinde	 duruşma	
yapar	ve	taraflar	gelmeseler	bile	 icap	
eden	kararı	verir….”	.

	 Kanımızca	 taleplerin	 yargı	
organları	 tarafından	 incelenmesi	 için	
azami	 süreler	ön	görülse	dahi,	 aynı	
nitelikte	olan	her	davanın	kendine	özgü	
bir	 süreci	 olacağı	 için,	 tüm	davaları	
kapsar	şekilde	bir	süre	düzenlemesi	

yapılmasının	 yerinde	 olmayacağını	
düşünmekteyiz.		Dava	ilgili	dilekçelerin,	
bilirkişi	raporlarının	tebliğe	çıkarılması	
için	azami	süreler	öngörülmesi	ve	bu	
sürelere	uyumun	sağlanması	yargılama	
sürecini	kısaltacaktır.	

	 Kanunda	yapılacak	 işlemlerle	
ilgili	sürelerin	yer	almasının	yanında,	
yapılacak	 işlemlerin	kanunda	yer	alan	
düzenlemelere	uygun	yapılması	diğer	
bir	 ifadeyle	yapılan	işlemlerin	kanunun	
amacına	uygun	yapılması	da	önemlidir.
 
	 A ç ı l an 	 b i r 	 dava 	 i l e 	 i l g i l i	
olarak	 hâkim	 tarafından	 yapılması	
gereken	 ilk	 işlem	 tensip	 zaptının	
düzenlenmesidir.		 Bölge	Adliye	ve	
Adli	Yargı	 İlk	Derece	Mahkemeleri	 ile	
Cumhuriyet	Başsavcılıkları	İdari	ve	Yazı	
İşleri	Hizmetlerinin	Yürütülmesine	Dair	
Yönetmeliğin5	 	200	üncü	maddesinde	
tensip	 zaptında	 yer	 alması	 gereken	
unsurların	 esas	 itibariyle	 hakimin	
takd i r inde 	 o lduğu 	 be l i r t i lmek le	
birlikte,	 bazı	 unsurlar	 sayılmıştır.	
Te n s i p 	 z a p t ı n ı n 	 d ü z e n l e nmes i	

sırasında	dava	dilekçesinin	HMK’nin	
1 1 9 	 u n c u 	 m a d d e d e 	 b e l i r t i l e n	
unsur la r ı 	 t aş ı y ı p 	 t aş ımad ığ ın ın	
inceleneceği 	 bel ir t i lmiş	 olmakla	
birl ikte, 	 dava	 şartlarının	 mevcut	
olup	 olmadığının	 incelenmesi	 ön	
inceleme	 aşamasına	 bırakılmıştır.	
Kanımızca	 dava	 şartları	 açısından	
Türk	Mahkemelerinin	yargı	hakkının,	
yargı	 yolunun	caiz	olup	olmadığının,	
görev	konusunun,	kesin	yetki	halinin,	
taraf	 ehliyetinin6	 , 	 vekilin	 vekalet	
ehliyetine	sahip	olup	olmadığının	ve	
usulüne	 uygun	 bir	 vekaletnamenin	
bulunup	 bulunmadığının,	 yargılama	
ha rç l a r ı n ı n 	 ve 	 g i de r 	 avans ı n ı n	
ya t ı r ı l ı p 	 ya t ı r ı lmad ığ ın ın 	 tesp i t	
zapt ının	 düzenlenmesi 	 s ırasında	
incelenmesi	mümkündür.	Kanımızca	
bu 	 a raş t ı rma la r ı n 	 d i l e kçe l e r i n	
teat is inden	 önce	 yapı lması 	 usul	
ekonomisine	 daha	 uygun	 olacaktır.	
Ancak	Bölge	Adliye	Mahkemeleri	 ve	
Yargıtay	tarafından	dava	şartları	ve	ilk	
itirazlarla	ilgili	kararların	dilekçelerin	
teatisi	aşaması	tamamlandıktan	sonra	
verilmesi	 gerektiği	 doğrultusunda	
kararları	bulunmaktadır	.	7

 Usul	 hukukunda,	 yargılama	
sürecinin	uzamasının	ve	ön	 inceleme	
aşamasının	 layıkıyla	yapılamamasının	
en	önemli	nedeni,	dilekçelerin	 teatisi	
aşamasında	 del i l ler in 	 mahkeme	
dosyasına	celp	edilmesinde	yaşanan	
olumsuzluklardır.

	 Bu	olumsuzluklarda	 taraf	 ve	
vekillerinin	HMK’nin	119/1,	 f	bendine	ve	
121	 inci	maddesine	riayet	etmemeleri	
önemli	bir	etkendir.	

5. Mahkemelerin UYAP Sistemleri ile entegrasyonu nedeniyle MERNİS üzerinden gerçek kişiler üzerinden taraf ehliyetini araştırması mümkündür.
6. Resmi Gazete 06.08.2015 Tarih, 29437 Sayı. 
7. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. HD. 26.4.2021 T., E:2021/321, K: 2021/520 “… Dava, eser sözleşmesine dayalı menfi tespit isteğine ilişkindir. Mahkemece davalıya dava dilekçesi tebliğinin yapılmayıp, dilekçeler aşaması 
tamamlanmadan görevsizlik nedeniyle usulden red kararı verilmesi Anayasa'nın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki 
dinlenme hakkına aykırıdır. Bu nedenlerle Mahkemece 6100 Sayılı HMK ile öngörülen yargılama aşamalarına uyulmadan, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeyip dilekçeler aşaması tamamlanmadan görevsizlik nedeniyle 
usulden red kararı verilmek suretiyle davalının hukuki dinlenilme hakkına aykırı davranılması usul ve yasaya aykırıdır. O halde Mahkemece yapılacak işlem; usulüne uygun olarak 6100 Sayılı HMK ile öngörülen yargılama 
aşamalarına uyulup, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilip dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra görev hususunda değerlendirme yapılarak ulaşılacak sonuca göre karar vermekten ibaret olacaktır.
DAVA : İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.12.2020 tarih 2020/738 E - 2020/800 K sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve istinaf dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, 
raportör üye ... tarafından düzenlenen rapor dinlenip ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendi. Gereği düşünüldü:
KARAR : DAVA: Davacı vekili, müvekkili ile ... - ... arasındaki 02.07.2020 tarihli sözleşme ile davalının müvekkiline ait taşınmazda belirlenen tadilatları 150.000,00 TL bedel karşılığı 60 gün içinde yapacağının kararlaştırıldığını, 
davalının bildirdiği hesaba 08.07.2020 tarihinde 40.000,00 TL, 29.07.2020 tarihinde 5.000,00 TL ödediğini, ayrıca 15.11.2020 keşide tarihli 11.145,00 TL bedelli, 21.11.2020 tarihli 23.855,00 TL bedelli, 19.12.2020 tarihli 45.000,00 TL 
bedelli ve 25.01.2021 tarihli 20.000,00 TL bedelli çek verdiğini, müvekkilinin kendisine düşen edimleri yerine getirmesine rağmen yüklenicinin işi yarım bırakıp kaçtığını, müvekkilinin eksik kalan işlerin tespiti amacıyla İzmir 
3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/115 değişik iş sayılı dosyası ile tespit talebinde bulunduğunu, müvekkilinin piyasadan aldığı fiyat tekliflerine göre eksik bırakılan işin bedelinin 90.000,00 TL olduğunu, müvekkilinin ödenmiş 
çeklerle birlikte davalıya ödediği miktarın 80.000,00 TL olduğunu, davalı tarafından yapılan işlerin bedelinin ise en fazla 60.000,00 TL civarında olduğunu ileri sürerek, henüz vade gelmeyen 19.12.2010 tarihli 45.000,00 TL 
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Bu	 nedenle	 öncelikle	 davacı	 veya	
veki l in in	 dava	 di lekçesinde	 HMK	
m.	 121	 hükmüne	 riayet	 etmesi	 ve	
HMK	m.129/2	de	yer	alan	düzenleme	
nedeniyle	 de	 davalı	 veya	 vekilinin	
de	 aynı	 düzenlemeye	 riayet	 etmesi	
gerekmektedir.	 Diğer	 bir	 ifadeyle	
tarafların	 iddialarını	 dayandırdıkları	
ellerinde	olan	belgeleri	mahkemeye	
vermeleri	ve	başka	yerden	getirilecek	
belge	 ve	 dosyalar	 içinde	 bunların	
bulunmasını	sağlayacak	açıklamalara	
d i l e k ç e l e r i n d e 	 y e r 	 v e rm e l e r i	
gerekmektedir.
 Mahkemelerin	 başka	 yerden	
getirtilecek	belge	ve	dosyalarla	 ilgili	
olarak	 yazacakları	müzekkerelerin	

açık,	anlaşılır	ve	amaca	uygun	nitelikte	
yazılması	bu	sürecin	usul	ekonomisine	
uygun	 o larak 	 iş lemesinde	 etk i l i	
olmaktadır.	Müzekkerelerin	dosyanın	
gereklerini 	 i fade	 edecek	 şeki lde	
yazılmaması,	 tekrar	tekrar	müzekkere	
yazılmasına,	 gereksiz	 zaman,	 emek	
ve	masrafa	neden	olacağı	gibi	dosya	
hacminin	de	gereksiz	yere	artmasına	
neden	olacaktır.		Örneğin;	taşınmazların	
devrindeki	muvazaa	 iddiası	 ile	açılan	
bir	 davada	 delil	 olarak	 tapu	 kaydı	
diye	delil	belirtilmesi	uygun	bir	 ifade	
olmakla	 birlikte,	müzekkere	 ile	 tek	
başına	 tedavüllü	 tapu	 kayıtlarının	
istenmesi	yeterli	olmayıp,	aynı	zamanda	
satışa	 ilişkin	 resmi	 sözleşmenin	de	

istenmesi	 gerekir.	 Tedavüllü	 tapu	
kaydından	 hangi 	 gayr imenkulün,	
hangi	 tarihte	kime	satıldığı	anlaşılsa	
dah i , 	 s a t ı ş ı n 	 veka l e t en 	 yap ı l ı p	
yapılmadığının	ve	muvazaa	açısından	
önem	 a rz 	 eden 	 sa t ı ş 	 bede l i n i n	
anlaşılması	mümkün	 olmayacaktır.	
Avukat la 	 temsi l 	 zorunluluğunun	
olmadığı	 hukuk	 yargılamamızda	 bu	
konuda	özenli	davranmak	hakimlerin	
yükümlülüğündedir.	

	 Tara f lar ın 	 d i l ekçe ler inde	
bildirdikleri	 belge	 ve	 dosyalardan	
ortak	olanların	ayrı	ayrı	 istenmemesi	
de	 önemlidir.	 Bu	 hususta	 hâkimin	
dosyaya	 vakıf	 olması	 ve	 yazılacak	

bedelli ve 25.01.2021 tarihli 20.000,00 TL bedelli çekler bakımından müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalıya fazla ödenen 25.000,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte tahsiline 
karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.
CEVAP : Mahkemece taraf teşkili sağlanmadan dosya üzerinden karar verildiğinden davalının verdiği cevap dilekçesi bulunmamaktadır.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava dilekçesi ekinde ibraz edilen davacı ile davalı arasında akdedilen 02.07.2020 tarihli "Sözleşme" başlıklı belgenin 
incelenmesinde sözleşmeye konu ... İli ... İlçesi ... Mevkiinde bulunan taşınmaza ilişkin "işverene ait ev" ibaresinin bulunduğu, bu anlamda taraflar arasındaki uyuşmazlığın tüketici işlemi sayılması gerektiği, buna göre davaya 
bakmakla İzmir Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu gerekçesiyle, davanın HMK'nın 114/1-c ve 115/2 maddeleri uyarınca usulden reddine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili İzmir Nöbetçi 
Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.
Karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.
İSTİNAF NEDENLERİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkilinin ticari işletme olduğunu, uyuşmazlığın müvekkilinin ticari işletmesinden kaynaklandığını, TTK'nın 4. maddesine göre tarafların ticari işletmesi ile ilgili 
olan uyuşmazlıkların ticari dava niteliğinde olduğunu, davada Ticaret Mahkemesi'nin görevli olduğunu, dava dilekçesinin müvekkiline tebliğ edilmediğini istinaf nedenleri olarak ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının 
kaldırılmasına karar verilmesi isteğinde bulunmuştur.
GEREKÇE: İstinaf kanun yolu başvurusuna konu edilen karar hakkında; HMK'nın 355. maddesindeki düzenleme uyarınca, istinaf dilekçesinde belirtilen nedenler ve kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı yönü 
gözetilerek inceleme yapılmıştır. Dava, eser sözleşmesine dayalı menfi tespit isteğine ilişkindir. Davacı iş sahibi, davalı ise yüklenicidir. Mahkemece dava dilekçesi ve ekleri davalı tarafa tebliğ edilmeden dosya üzerinden 
yapılan inceleme ile görevsizlik kararı verilmiş; karara karşı davalı vekili tarafından süresinde yukarıda belirtilen gerekçelerle istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Mahkemenin görevli olması dava şartıdır ( HMK. madde 
114/1-c ). Dava şartları ve ilk itirazlar ön incelemede sonuca bağlanır. Ön inceleme ise, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra yapılır ( HMK. madde 137/1, 139/1 ilk cümle ). Buna göre, görevsizlik kararı verilebilmesi için; 
dava dilekçesinin davalıya tebliği, cevap süresinin ( HMK. m.127/1 ) beklenmesi, süresi içinde cevap verilmesi halinde davacıya tebliği, onun cevaba cevap verme süresinin ( HMK. madde 136/1 ) beklenmesi, verdiğinde bunun 
diğer tarafa tebliği ve davalının ikinci cevap süresinin beklenmesi zorunludur. Mahkemenin, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verebileceğini öngören aynı Kanun'un 138. maddesi hükmü, dilekçelerin 
karşılıklı verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu hüküm, hakime, belirtilen hususlar hakkında gerekmiyorsa ön inceleme duruşması yapmaksızın karar verebilme yetkisi tanır. Ön inceleme duruşması yapmaksızın 
dosya üzerinden karar verilebilmesi için de, davanın ön inceleme aşamasına getirilmiş olması gereklidir. Yasa'nın 137. maddesinin ( 1. ) fıkrasında, ön inceleme dilekçelerinin karşılıklı verilmesinden sonra yapılacağının 
açıkça öngörülmüş olması karşısında, dava şartlarının mevcut olup olmadığının davanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden gözetileceğine ilişkin 115/1. madde hükmü de, bu hususlarda, davalıya dava dilekçesi 
tebliğ edilmeden karar verilebileceğine izin verir tarzda bir yoruma elverişli değildir. Diğer yandan 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1086 Sayılı Kanun'dan farklı olarak iddia ve savunmanın genişletilmesi yahut 
değiştirilmesi yasağını dava ve cevap dilekçesinin verilmesiyle başlatmamış; bu yasağı, dilekçelerin karşılıklı verilmesinin tamamlanmasına, bazı hallerde ön inceleme duruşmasına kadar ileriye ötelemiştir. Tarafların 
bu haklarını kullanabilmeleri, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesini veya bunun için kanunda belirlenen sürelerin geçmesini gerekli kılar. Bazı hallerde dava dilekçesindeki talebe göre görevli olmayan mahkemenin, 
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cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi veya ikinci cevap dilekçesinin verilmesinden sonra görevli hale gelmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca 6100 Sayılı Kanun, eskisinden farklı olarak, görevsizlik veya yetkisizlik kararı 
verilmesi üzerine dosyanın görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etme hakkını davalıya da tanımıştır ( mad. 20/1 ). Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine davaya bir başka mahkemede devam edilmemesi 
halinde davalıya kararı veren mahkemeden yargılama giderlerini talep etme hakkı da vermiştir ( m.331/2 son cümle ). Davalının bu haklarını kullanabilmesi, dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilmiş olmasını gerektirir. 6100 
Sayılı HMK'nin 114. maddesi uyarınca dava şartlarından olan görev konusunda aynı Kanun'un 138. maddesi uyarınca dosya üzerinden karar verilebilir ise de, ancak bunun için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek savunma 
hakkı tanınması gerekir. Dava dilekçesi tebliğ edilmeden dosya üzerinden tensiben görevsizlik kararı verilmesi HMK'nin 27. maddesinde düzenlenen hukuki dinlenilme hakkına da aykırılık oluşturmaktadır. Bu genel anlatımlar 
ışığında somut olaya gelince; mahkemece davalıya dava dilekçesi tebliğinin yapılmayıp, dilekçeler aşaması tamamlanmadan görevsizlik nedeniyle usulden red kararı verilmesi Anayasa'nın 36. maddesinde ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkına aykırıdır. Bu nedenlerle Mahkemece 6100 Sayılı HMK ile öngörülen yargılama aşamalarına 
uyulmadan, dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeyip dilekçeler aşaması tamamlanmadan görevsizlik nedeniyle usulden red kararı verilmek suretiyle davalının hukuki dinlenilme hakkına aykırı davranılması usul ve yasaya 
aykırıdır. ( Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 07.01.2019 tarih, 2018/5467 esas ve 2019/22 karar sayılı ilamı ) O halde Mahkemece yapılacak işlem; usulüne uygun olarak 6100 Sayılı HMK ile öngörülen yargılama aşamalarına uyulup, 
dava dilekçesi davalıya tebliğ edilip dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra görev hususunda değerlendirme yapılarak ulaşılacak sonuca göre karar vermekten ibaret olacaktır. Bu durumda, ilk derece mahkemesince 
uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması nedeniyle, istinaf istemine konu karara 
yönelik denetim yapılması mümkün değildir. O halde, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-6 maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esasa ilişkin hususlar incelenmeksizin kabulüne ve ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- )Davalı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE,
2- )İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.12.2020 tarih 2020/738 E - 2020/800 K sayılı kararının HMK'nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca ESASA İLİŞKİN SEBEPLER İNCELENMEKSİZİN KALDIRILMASINA,
3- )HMK'nın 353/1-a maddesi gereğince Dairemizin kararına uygun şekilde yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahal mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
4- )İstinaf yoluna başvuran tarafından yatırılan istinaf karar harcının istek halinde istinaf yoluna başvurana iadesine,
5- )İstinaf yoluna başvuran tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin ilk derece mahkemesi tarafından kurulacak esasa ilişkin hükümde dikkate alınmasına,
6- )HMK'nın 359/4. maddesi gereğince, temyizi kabil olmayan kararın ilk derece mahkemesi tarafından resen tebliğe çıkarılmasına,
Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a maddesi gereğince kesin olmak üzere 26.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

müzekkerelerle	 ilgili	olarak	mahkeme	
kalemini	yönlendirmesi	gerekmektedir.	
Davacı	 ve	 davalı	 taraflarda	 ihtiyari	
dava	arkadaşlığının	olduğu	bir	davada,	
tapu	kaydı,	vergi	kaydı,	banka	kayıtları	
gibi	 kayıtların	mükerrer	 istenmesi	
dosyaların	 hacmini 	 gereksiz	 yere	
artırmakta	ve	aranılan	evraklara	ulaşımı	
zorlaştırmaktadır.
	 Bölge	Adliye	 ve	Adli	 Yargı	 İlk	
Derece	Mahkemeleri	 ile	 Cumhuriyet	
Başsavcılıkları	 İdari	 ve	 Yazı	 İşleri	
Hizmetlerinin	 Yürütülmesine	 Dair	
Yö ne tme l i ğ i n 	 1 6 9/ 4 - ğ 	 b end i n d e	
bel irt i ldiği 	 üzere	 dosyalarla	 i lgi l i	
dizi	 pusulasının	 düzenlenmesi	 zabıt	
katibinin	görevi	olup	onun	sorumluluğu	
altındadır.	Dizi	pusulasının	hazırlanması	
Yönetmeliğin	 203	 üncü	maddesinde	
“Dava 	 dosyas ın ın 	 f i z ikse l 	 o larak	

d iğer 	 b i r 	 mahkeme	 veya 	 merc ie	
gönder i lmesi 	 gerekt iğ inde, 	 zab ı t	
katibince	dosya	 içerisindeki	her	 türlü	
belgeyi	gösteren	bir	dizi	 listesi	yapılır	 .”	
şeklinde	belirtildiği	 için	dizi	pusulasının	
hazırlanması	 sanki	 sadece	 dosyanın	
d iğer 	 b i r 	 mahkeme	 veya 	 merc ie	
gönderilmesi	açısından	önemliymiş	gibi	
ifade	edilse	de	dosyaların	esas	defterine	
kaydından	sonra	dosya	içine	konulan	her	
evrakın	günü	gününe	yazılması	şeklinde	
düzenli	 tutulması	 hali,	 dosya	 içine	
mükerrer	evrakların	celbini	önleyecektir.

	 Dilekçelerin	teatisi	aşamasında	
taraf lar ın 	 dayandık lar ı 	 de l i l ler in	
toplanması	 işleminin	 yapılmasına	
ön	 inceleme	 aşamasında	 da	 devam	
edilir	 (HMK	m.	 137).	Ancak	 tarafların	
dayandıkları 	 deli l lerin	 toplanması	

(tarafların	 elinde	 olan	 veya	 başka	
ye r l e rden 	 ge t i r t i l e cek 	 be l ge 	 ve	
dosyaların	 getirt i lmesi) 	 işleminin	
yapılması	ön	 inceleme	duruşmasında	
y ap ı lmas ı 	 g e reken 	 	 uyuşmaz l ı k	
konularının	 tespiti	 ile	 tarafların	 sulh	
ve	 arabuluculuğa	 teşvik	 edilmeleri	
ile	 işlemlerin	 layığı	 ile	 yapılmasını	
s a ğ l a y a c a k t ı r . 	 Ö z e l l i k l e 	 r e sm i	
merc i lerden	 is ten i len	 b i lg i ler 	 ve	
getirtilen	belgeler	 ışığında	 tarafların	
a n l a ş t ı k l a r ı 	 v e 	 a n l a şmad ı k l a r ı	
hususların	 tek	 tek	 tespiti	 tahkikat	
a ş am a s ı n d a k i 	 y o l 	 h a r i t a s ı n ı n	
belirlenmesini	 sağlayacak,	 tarafların	
yargılama	 sürecinde	 resmi	 bilgi	 ve	
belge	 karş ıs ında	 i ler i 	 sürdükler i	
delillerin	gereksiz	 yere	 toplanmasını	
ve	 değerlendirilmesini	 önleyecektir.	
Tarafların	 resmi	belgeler	hakkındaki	
sahtelik	 iddiaları	 elbette	bu	durumun	
istisnasını	teşkil	edecektir.

 Özetle	 yargılama	 sürecinin	
makul	 olan	 süreye	 çekilebilmesinde	
t a r a f l a r, 	 t a r a f 	 v e k i l l e r i , 	 h â k im	
v e 	 m a h k em e 	 k a l e m i n e 	 d ü ş e n	
yükümlülükler	 bulunmaktadır. 	 Bu	
nedenle	sürece	dahil	olanların	sürecin	
uzunluğundan	şikayetle	bunun	nedeni	
olarak	diğer	paydaşların	eylemini	 ön	
plana	 çıkarmak	yerine	kendi	 üzerine	
düşen	yükümlülükleri	yerine	getirmesi	
sonuca	daha	etkili	olacaktır.
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AKADEMİSYEN
HUKUKÇU

YAZAR

RONA AYBAY
Prof. Dr.

Recep ÖNİZ: 
Hocam	 Merhabalar,	 kıymetli	 vaktinizi	 bize	 ayırdığınız	 için	 çok	 mutlu	
olduğumuzu	 belirtmek	 isteriz.	 1959	 yılında	 İstanbul	 Üniversitesi	 Hukuk	
Fakültesinden	 mezun	 oldunuz.	 Öncelikle	 neden	 Hukuk	 Fakültesini	 tercih	
ettiğinizi	oldukça	merak	ediyoruz,	bize	biraz	bundan	bahseder	misiniz?		

Rona AYBAY: 
Hukuk	 Fakültesini	 tercih	 etmemde	 en	 büyük	 etken,	 İstanbul	 Hukuk	
Fakültesinde	asistan	olan	Aydın	Abimdi.	Lise	son	sınıf	öğrencisiyken,	onun	
yönettiği	bir	pratik	çalışmaya	dinleyici	olarak	katıldığımda	gördüğüm	ortam	
bende	 hayranlık	 uyandırmıştı.	 Örneğin,	 Abimin	 öğrencilere	 ‘Siz’	 diye	 hitap	
etmesi,	 tartışmaya	 katılmaya	 yönlendirmesi,	 herkesin	 görüşünü	 açıkça	
ortaya	 koyabilmesi	 gibi	 şeyler	 çok	 hoşuma	 gitmişti.	 Abimin	 evde	 sınav	
kağıtlarını	 okuması,	 doğru	 yanıt	 verenleri	 yüksek	 sesle	 takdir	 etmesi,	
bazen	de,	okunaksız	yazılara	kızıp	bana	göstermesi	gibi	şeyleri	hayranlıkla	
gözlemliyordum.	
İşte	 bu	 düşüncelerle,	 1955	 yılında	 İstanbul	Hukuk	 Fakültesine	 başladım.	 O	
dönemde	 Türkiye’de	 iki	 hukuk	 fakültesi	 vardı;	 Ankara	 ve	 İstanbul.	 Bu	 ikisi	
arasında	süregiden	özünde	çok	anlamsız	bir	çekişme	vardı.	İstanbul	Hukuk’un	
‘beynelmilel’	(uluslararası)	olduğu	söylenirdi.	Sanki	İstanbul	Hukuk	mezunu	
bir	 kişi	 örneğin	 Avrupa’da	 istediği	 ülkede	 rahatlıkla	 avukatlık	 yapabilirdi.	
Bunun	“tatlı	bir	yalan”	olduğunu	bilirdik	ama	yine	de	inananlar	çoktu.

röportaj
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ÖĞRENCİLERİN ÇOĞU 
KİTAP OKUMUYOR!

Recep ÖNİZ:
Uluslararası	 hukuk	 ve	 insan	 hakları	
hukuku	 alanlarında	 duayen	 bir	
hukukçu	 ve	 akademisyensiniz.	 Sizin	
yolunuzdan	 gidip	 akademik	 bir	
kariyere	 sahip	 olmak	 isteyen	 genç	
hukukçulara	 sizin	 gibi	 duayen	 bir	
akademisyen	neler	söylemek	ister?	

Rona AYBAY: 
Önce,	 bütün	 hukuk	 öğrencileriyle	
ilgili	 ve	 beni	 çok	 üzen	 bir	 olguya	
değineyim:	Öğrencilerin	çoğu	“kitap”	
okumuyor!	 	 	 Hukuk	 alanında	 kitap	
yazanların	 –ki	 ben	 de	 onlardan	
biriyim-	 yılların	 emeği	 ve	 göz	
nuru	 ile	 ortaya	 çıkardığı	 kitaplar,	
öğrencilerin	ilgisini	çekmiyor.
Ne	idiği	belirsiz	bir	takım	sözde	ders	
notlarından	 edinilen	 yalan-yanlış	
bilgilerle	belki	 sınavlar	geçilir	 ama	
asla	ve	asla	“hukukçu”	olunmaz.	
Hukukçu	 kitap	 okumalı,	 kendini	
geliştirmelidir.	Baro	odalarında	sıra	
beklerken,	 meslektaşlarla	 yapılan	
söyleşilerde	edinilen	bilgiler,	bazen	
pratik	 olarak	 çok	 yararlı	 olabilir.	
Ama	yeterli	değildir.	
Öğrenciler,	 fakülte	 sıralarından	
başlayarak	 kitap	 okumalı;	
okudukları	 satırların	 altını	 çizmeli;	
sayfalara	 beğendiklerine	 ya	 da	
eleştirdiklerine	 ilişkin	 notlar	
koymalı;		bunları	saklamalı;	sonraki	
yıllarda	zaman	zaman	açıp	yeniden	
okumalıdır.	
Akademik	 meslekte	 	 yada	
uluslararası	örgütlerde	görev	almak	
yada	uluslararası	düzeyde		avukatlık	
yapmak	 isteyen	 öğrencilerin,	
yukarıdakilere	 ek	 olarak;	 	 yabancı	
dile	önem	vermeleri	gerekir.	Başka	
diller	 de	 önemli	 ama	 günümüzde	
İngilizce,	 uluslararası	 düzeyde	 en	
geçerli	 dil	 olarak	 görülüyor.	 Varto	
İlkokulu,	 Hendek	 Ortaokulu	 ve	
Kabataş	 Lisesi	mezunu	 biri	 olarak,	
İngilizce	 öğrenmenin,	 görece	 kolay	
olduğunu	 söyleyebilirim.	 Hele	
günümüzün	 teknolojik	 olanaklarını	
kullanarak,	 mesleki	 amaçlar	 için	
yeterli	 İngilizce	 öğrenmek	 biraz	
çabayla	başarılabilecek	bir	iştir.	

ÜNİVERSİTEDEN 
UZAKLAŞTIRILINCA 

GEÇİMİMİ AVUKATLIKLA 
SAĞLADIM

Recep ÖNİZ: 
Hukuk	Fakültesinden	mezuniyetinizin	
ardından	 başlattığınız	 bir	 akademik	
kariyeriniz	 var.	 O	 dönemin	 şartlarını	
dikkate	 aldığımızda	 avukatlık	
mesleği	 şimdiye	 nazaran	 tercihe	
şayan	durumda	 idi.	 	Neden	avukatlık	
mesleği	yerine	akademik	bir	kariyeri	
tercih	ettiğinizi	anlatır	mısınız?

Rona AYBAY: 
Avukatlık	 da	 elbette	 ilgimi	 çeken	
bir	 meslekti;	 lise	 öğrencisiyken	 bir	
yaz	 tatilinde	 iki	 avukatın	 birlikte	
çalıştıkları	bir	büroda;	daktiloda	suret	
çıkarmak,	–bu	arada	genç	arkadaşlara	
anımsatayım:	 o	 zamanlar	 fotokopi	
makinası	 yoktu-	 getir	 götür	 işlerine	
bakmak	gibi	işler	yapmıştım.	Bir	gün	
elime	 bir	 senet	 verip,	 beni	 tahsile	
göndermişlerdi.	 Gideceğim	 yer	 çok	
uzak	 bir	 semtti,	 “Aman	 dikkat	 et,	
sakın	 parayı	 almadan	 senedi	 verme	
diye	de	sıkı	sıkı	tembih	etmişlerdi.	
Bilmediğim,	 	 acayip	 bir	 takım	
adamların	 olduğu	 bir	 yerde	 parayı	
alıp,	 dönmüştüm.	 Patron	 avukat	 da	
memnun	olup;	“bu	da	senin	tahsiliyen	
olsun”	diye	bir	haftalık	ücretime	yakın	
bir	 para	 vermişti.	 Yani,	 avukatlığı	 da	
az-çok	 yakından	 görmüştüm	 ama	
birinci	önceliğim	akademi	olmuştu.
Yıllar	 sonra	 ,	 YÖK	 Başkanı	 İhsan	
Doğramacı’nın	imzasıyla	Üniversiteden	
uzaklaştırınca	 (1402’lik	 olunca)	
geçimimi	avukatlıkla	sağladım

.BİR KURUM OLARAK 
YARGIMIZ HİÇ DE PARLAK 

BİR DURUMDA DEĞİL
Recep ÖNİZ:
Özgeçmişinize	 baktığımızda	 12	
Eylül	 cuntası	 döneminde	 ünlü	
1402	 sayılı	 Sıkıyönetim	 Kanunu	
gerekçe	 gösterilerek	 YÖK	 tarafından	
akademiden	uzaklaştırılan	ve	mağdur	
olan	 kişiler	 arasında	 olduğunuzu	
görmekteyiz.	 Danıştay’ın	 yıllar	 sonra	
verdiği	 karar	 ile	 mesleğinize	 diğer	
akademisyenlerle	 birlikte	 	 geri	
dönebilmiştiniz.	 Güncel	 duruma	
baktığımızda,	 aradan	 yaklaşık	 40	 yıl	
geçmesine	rağmen	Türkiye’de	hukuk-
demokrasi-akademi	 üçgeninde	
herhangi	 bir	 iyileşme	 ve	 hukuki	
düzlemde	 bir	 ilerleme	 kat	 edilebildi	
mi?	 Yoksa	 12	 Eylül	 rejiminden	 de	mi	
hukuk	manasında	geriye	düştük?

Rona AYBAY: 
Bu	 sorunuza	 “olumlu”	 yanıt	 vermeyi	
çok	 isterdim	 ama	 ne	 yazık	 ki	
veremiyorum.	 Üzülerek	 söyleyeyim	
ki;	 bugünler	 o	 açılardan,	 daha	 da	
kötü	 durumdayız.	 Başlıca	 neden,	
“yargı”	 erkinin	 durumu.	 Çok	 değerli	
Yargıç	 Nuri	 Alan’ın	 Başkanlığı	
zamanında	 DANIŞTAY’ın	 verdiği	
1402’likler	 kararı,	 uluslararası	
toplantılarda	 anlattığımızda	
yabancı	 meslektaşlarda	 bile	
hayranlık	 uyandırmıştı.	 Bugün	 de	
mahkemelerimizde	görev	yapan,	çok	
değerli	 yargıçlarımız,	 savcılarımız	
var,	 var	 ama	 bir	 kurum	 olarak	
yargımız,	 hiç	 de	 parlak	 bir	 durumda	
değil.	Oysa,	çağdaş	bir	demokraside,	
yasama	 ve	 yargı	 erklerinin	 oluşum	
biçimi	ve	gücü	elbette	önemlidir	ama	
“belirleyici”	 değildir;	 belirleyici	 olan,	
yargı	 erkidir.	 Yargının	 bağımsız	 ve	
tarafsız	 olması	 öncelikli	 koşuldur.	
Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	
içtihatlarına	 göre,	 yargının	 bağımsız	
ve	tarafsız	olması	bile	yeterli	değildir;	
halk	arasında,	yargının	bağımsızlığına	
ve	 tarafsızlığına	 sağlam	 bir	 inanç	
olması	da	beklenir.	
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ULUSLARARASI 
İLİŞKİLERDE, İNSAN 

HAKLARI KAVRAMININ 
KÖTÜYE KULLANILDIĞI 
DURUMLAR HİÇ DE AZ 

DEĞİLDİR

Recep ÖNİZ:
İnsan	 Hakları	 Hukuku	 isimli	
eserinizin	 önsözünde	 “İnançlı	 bir	
insan	 hakları	 savunucusu	 için,	
insani	 ve	 ahlaki	 bir	 ödev	 olarak	
kabul	 edilen	 insan	hakları,	 “büyük	
devlet”	 yetkililerin	 elinde,	 “küçük	
devletler”in	 içişlerine	karışmak	ve	
-deyim	 yerindeyse-	 onları	 “yola	
getirmek”	 için	 başvurulan	 bir	
bahane	olabilmektedir.”	demiştiniz.	
Peki	 uluslarası	 hukuk,	 büyük	
devletleri	 yola	 getirecek	 hukuk	
mekanizmalarına	sahip	mi?

Rona AYBAY: 
Evet,	 ama	 orada	 başka	 şeyler	
de	 söylüyorum:	 Uluslararası	
ilişkilerde,	 İnsan	 Hakları	
kavramının	 kötüye	 kullanıldığı	
durumlar	 hiç	 de	 az	 değildir.	 “İki	
yüzlülük”,	 “çifte	 standart”	 vb.	 gibi	
nitelemeler	uyan	davranışlar;	başka	
devletlerin	 içişlerine	 karışmak	
için	 insan	 haklarının	 bir	 bahane	
olarak	 kullanması	 vs.	 Bunların,	
uluslar	arası	ilişkilere	çoğu	zaman	
egemen	olan	anlayışı	yansıttığı	bir	
gerçektir.	Devlet	başkanı,	hükümet	
başkanı	 ve	 bakan	 düzeyinde	 ve	
onların	 yönetiminde	 görev	 yapan	
diplomat	–	bürokrat	gibi	kişilerde,	
insan	 hakları	 konusunda	 bu	 tür	
küçümseyici	ve	alaycı	davranışlara	
rastlanması	 pek	 nadir	 bir	 durum	
değildir.	Bu	davranışları	savunmak	
için,	 bunun	 “gerçekçi”	 bir	 tavır	
olduğu,	 insan	 haklarını	 aslında	
kimsenin	 ciddiye	 almadığı	 gibi	
savlar	ileri	sürülür.
Öte	yandan,	bazı	devletlerce	insan	
hakları	konusunda	çalışmak	üzere	
uluslar	 arası	 örgütlere	 ve	 başka	
ülkelere	 gönderilen	 uzmanlar	
arasındada,	 “insan	 hakları”	
ülküsünü	 ciddiye	 almayan,	 kendi	
kişisel	çıkarlarına	hizmetten	başka	
bir	 şey	 düşünmeyen,	 giderek	
devletinin	 gizli	 örgütlerince	
görevlendirilmiş	 kişilere	 de	
rastlanılmaktadır.
Uluslararası	düzeyde	etkinliklerde	
bulunan	 “NGO”	 denilen	 kimi	
insan	 hakları	 savunucusu	
görünümündeki	örgütlerinde,	bazı	
devletlerden	 aldıkları	 özel	 mali	

desteklerle	 o	 devletlerin	 çıkarları	
doğrultusunda	 davrandıkları	 yolunda	
savlarda	yok	değildir.
Ama,	 ne	 olursa	 olsun	 İnsan	
Hakları	 alanında	ki	 çabaların,	 saygı	
duyulması	 gereken	 bir	 boyutu	
olduğuda	 gözden	 kaçırılmamalıdır.	
Gerek	 ulusal	 gerek	 uluslar	
arası	 düzeyde,	 insan	 haklarının	
savunulması	 ve	 geliştirilmesi	 için,	
bazen	 kendilerini	 tehlikeye	 atarak,	
özveriyle	çalışan	bireyler	ve	saygın	
sivil	 toplum	 örgütlerinin	 –yani	
“NGO”ların-		varlığıda	yadsınamaz.
	 Adaletin	 ne	 olduğu,	 nasıl	
tanımlanacağı	konusunda	her	zaman	
anlaşma	 sağlanamayabilir.	 Ayrıca,	
bu	konuda	anlaşma	sağlanmış	olsa	
bile,	belirli	somut	durumlarda	hangi	

tür	 davranışın	 daha	 “adil”	 olacağı	
konusunda	 görüşler	 farklı	 olabilir.	
Çünkü,	 adalet	 kavramı	 kişinin	
duygusuna	 ve	 dünya	 görüşüne;	
sezgisine,	 kültürel,	 ekonomik	 ya	
da	 sosyal	 durumuna	 göre	 değişik	
içerikler	 kazanabilmektedir.	 Ayrıca,	
ulusal	kültür	 farklılıkları,	 ekonomik	
ve	 sosyal	 gelişmişlik	 aşaması	
gibi	 nedenlerle,	 adalet	 kavramı	
toplumdan	topluma	ve	çağdan	çağa	
da	değişmektedir.
Hukuk	 Fakültesindeki	 derslerinizde	
görmüşsünüzdür	kurallar	arasındaki	
altlık	 üstlük	 ilişkisini	 gösteren	
bir	 piramit	 vardır.	 O	 piramidin	
en	 tepesinde	 (Kelsen’e	 göre)	
“pactasundservanda”	(söze	bağlılık)	
ilkesi	 yer	 alır	 ve	 bütün	 dizgeye	
yön	 verir,	 ışık	 tutar...	 İşte	 bence	
o,	 her	 kurala	 her	 uygulamaya	 yön	
veren	 üst	 norm,	 çağımızda	 “insan	
hakları”	 olmalıdır.	 Dünyada	 barış	
ve	güvenliğin	sağlanması	 için,	uzun	
dönemde	dünyanın	heryerinde	insan	
haklarının	gerçekleşmesi	bir	ön	koşul	
sayılmalıdır;	 bu	 bilincin	 yaygınlaşıp	
yerleşmesi	 için	 çalışılmalı;	 bu	
uğurda	 rahatlarını,	 mesleklerini	
giderek	 can	 güvenliklerini	 bile	
tehlikeye	 atmaktan	 kaçınmayanlara	
saygı	duyulmalıdır.
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EN BÜYÜK TÜRK

 İşgale uğramış, kanlı isyanlar yaşamış ve uçurumun kenarına 
gelmiş bu büyük ülkeyi silah arkadaşlarıyla birlikte yeniden 
bağımsızlığına kavuşturan ve devrimleriyle Türkiye’nin 
200 yıllık modernleşme sürecinin en önemli atılımlarını 
gerçekleştiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete 
irtihalinin 83. senesinde özlemle ve minnetle anıyoruz.

Osmanlı	 İmparatorluğunu,	 etrafını	 saran	 büyük	
güçlere	 karşı	 yaşatma	 amacıyla	 girilen	 savaş	 1918’de	
mağlubiyetle	 sona	 ermiş	 ve	 ülke	 esaret	 günlerine	 adım	
atmıştır.	 Güneydeki	 Arap	 ülkelerinin	 kaybı	 ve	 daha	 sonra	
Misak-ı	 Milli	 ile	 savunulması	 amaçlanan	 Anadolu’nun	 da	
işgal	 edilmesiyle	 birlikte	 Türkiye’de	 ulusalcı/milliyetçi	 ve	
bağımsızlıkçı	 fikirlerin	 bürokraside,	 orduda	 ve	 aydınlar	
arasında	 yükselmesi	 Mustafa	 Kemal’in	 19	 Mayıs’ta	 yaktığı	
ateş	ile	gerçekleşecektir.	1918	ve	1919	yıllarında	doğan	birçok	
cemiyetin	 programlarına	 bakıldığında	 hepsinin	 ilk	 önceliği	
saltanat	ve	hilafetin	kurtuluşuna	verdiği	görülecek	ve	hatta	
bir	kısım	aydın	ve	politikacı	da	devletin	parçalara	ayrılması	
yerine	 bir	 Batı	 ülkesinin	 himayesine	 girilmesi	 gerektiğini	
savunacaktır.	Mustafa	Kemal	daha	sonradan	Nutuk’ta	beyan	
ettiği	gibi	tek	çözümün	halkı	ve	orduyu	bir	kurtuluş	savaşında	
birleştirmede	olduğunu	görüyordu.	Böyle	bir	 şekilde	ortaya	
çıkacak	olan	birleşme	de	ülkemiz	adına	modern	ulus	devletin	
temeli	olacaktır.

Kasım	1918’te	Mondros	Mütarekesi	sonrası	pek	çok	silah	
arkadaşı	gibi	Mustafa	Kemal	de	İstanbul’a	gelmiştir.	İstanbul’da	
işgale	karşı	ilk	başta	sivil	şekilde	mücadele	etmeye	başlamış	
olan	Mustafa	Kemal,	Fethi	Bey	(Okyar)	ile	Minber	Gazetesini	
kurmuş	ve	gazetecilik	faaliyetine	girişmiştir.	Kendisinin	dahili	
olmasa	 da	 aynı	 fikirleri	 paylaştığı	 ve	 yakınlığı	 bulunduğu	
kişilerce	Teceddüt	Fırkası	kurulmuştur	ancak	1919	ilkbaharında	
hükümetin	muhaliflere	karşı	gerçekleştirdiği	büyük	baskı	ve	
tutuklama	dalgası	karşısında	 İstanbul’da	yapılacak	bir	şeyin	
kalmadığını	 gören	 Mustafa	 Kemal	 ve	 bazı	 rütbeli	 askerler	
-belirli	 resmi	görevler	alarak-	Anadolu’ya	geçmiştir.	Biz	bu	
yazımızda	 başlangıç	 noktası	 olarak	Anadolu’ya	 geçişi	 kabul	
edip	Atatürk’ün	önderlik	ettiği	devrimleri	hem	hukuksal	açıdan	
hem	de	 tarihsel	 düzlemden	 irdeleyip	 önemlerini	 kısaca	 ele	
almaya	çalışacağız.	

İşgal	edilen	bölgelerde	eşraf	ve	aydınlar	Müdafaa-i	Hukuk	
Cemiyetleri	 kurmaya	 başlamış	 ve	 işgale	 karşı	 yerel	 çapta	
harekete	geçmişlerdir.	 1911’den	beri	aralıksız	savaşlarla	beli	
kırılan	 ve	 ülkenin	 büyük	 çoğunluğunu	 oluşturan	 köylü	 halk	
yoksulluk	 ve	 güçsüzlük	 içerisindedir.	 Bölünmüş	 haldeki	
direnişi	 birleştirmek	 ve	 yoksul	 köylü	 halkı	 mücadeleye	
çekmek	39	yaşındaki	genç	bir	general	olan	Mustafa	Kemal’in	
önderliğinin	 eseri	 olmuştur.	 Anadolu’da	 yerel	 kongrelerin	
birleştirilmesi,	 ulusal	 kongrelerin	 düzenlenmesi	 ve	 son	
nokta	 olarak	 Büyük	 Millet	 Meclisinin	 açılmasıyla	 siyasi	 ve	
hukuki	altyapıya	kavuşan	Mustafa	Kemal	önderliğindeki	Milli	

Mücadele	Hareketi,	“millet	egemenliği”ni	hem	anayasal	hem	
de	siyasi	bir	ilke	haline	getirerek	Türk	siyasal	tarihindeki	en	
önemli	mihenk	taşı	olan	Cumhuriyetin	İlanının	önünü	açmıştır.	
Mustafa	Kemal	Sivas	Kongresinin	seçtiği	 Temsilciler	Heyeti	
Başkanı	olarak	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılması	için	seçimler	
yapacağını	 bildiren	 çağrısını	 hazırlarken	 devrimsel	 bir	
harekete	giriştiğini	bilmektedir:	”Kapatılan	Meclis	üyelerinden	
kurtulabilenler	 ve	 vilayet	 meclislerinden	 seçilecek	 ikişer	
üyeyle	Meşrutiyet	parlamentosunun	eski	biçimi	ve	niteliğiyle	
toplanmasını	 sağlamak	 için	 çalışmayı	 hiç	 düşünmedim.	
Tersine,	büsbütün	başka	nitelikte	ve	yetkide	daimi	bir	meclis	
kurmayı;	 tasarladığım	 devrimlerin	 aşamalarını	 bu	 meclisle	
beraber	geçirmeyi	düşünüyordum.”

Büyük	 Millet	 Meclisi’nin	 açılışından	 hemen	 sonra	 kabul	
ettiği	 önergede	 mevcut	 olan	 meclisin	 üstünlüğü	 ve	 ona	
karşı	 sorumlu	 bir	 hükümet	 esasları	 da	 bu	 tarihten	 sonraki	
Anayasalarımızda	 temel	 olmuştur.	 Söz	 konusu	 durumda	
Büyük	 Millet	 Meclisi;	 hükümeti	 kendi	 içerisinden	 seçen,	
kanunları	 onaylayan,	 kuvvetler	 birliğini	 sağlayan	 bir	
yapıdadır.	 Fransız	 Devrimi	 sonrasında	 kurulan	 meclis	 gibi	
olağanüstü	 bir	 dönem	ürünü	 olarak	 tüm	kuvvetleri	 üzerine	
toplamıştır.	Bu	durum	açıkça	ismi	konmamış	bir	cumhuriyete	
işaret	etmektedir.	Büyük	Millet	Meclisi’nin	ismindeki	“Büyük”	
kelimesi,	açılan	meclisin	ülkedeki	bütün	kurumların	üstünde	
olduğunu	 gösteren	 bir	 sembolik	 adım	 olmuştur.	 Meclis	

Av. Burak Tok
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hükümeti	 İstanbul’daki	 hükümetin	 taşradaki	 etkisi	
azalmış hakimiyetini	tamamen	bitirmiş	ve	bütün	Anadolu	
idari	 teşkilatını	ele	almıştır.	Ardından	gelen	 1921	 Teşkilat-ı	
Esasiye	Kanunu	ile	de	Milli	Mücadele	hukukilik	ve	meşruluk	
açısından	 büyük	 zemin	 kazanmıştır.	 Yeni	 bir	 Anayasa	 ile	
Kurtuluş	 Savaşını	 yürütmek,	 rejimin	 Cumhuriyet	 yönüne	
doğru	gitmesinin	hukuki	altyapısını	oluşturmuştur.	

	 1921	 Anayasası’nın	 1.	 maddesi	 milli	 egemenlik	
ilkesinin	 Anayasal	 olarak	 ülkenin	 geleceğinin	 tayininde	
önemli	 bir	 devrimci	 durum	 ortaya	 koymuştur:	 “Hâkimiyet	
bilâ	kaydü	şart	milletindir.	İdare	usulü	halkın	mukadderatını	
bizzat	 ve	 bilfiil	 idare	 etmesi	 esasına	müstenittir.”	 Milletin	
egemenliği	 monarşinin	 egemenlik	 hakkını	 reddetmek	
demektir.	Kurtuluş	Savaşı	 sonunda	Saltanatın	ve	Hilafetin	
kaldırılması	ve	Cumhuriyetin	İlanı	ile	millet	egemenliği	tam	
olarak	sağlanmıştır.	

	 Büyük	 Millet	 Meclisi	 ilk	 günden	 itibaren	 kendini	
kurucu	 meclis	 olarak	 gördüğünden	 Kanun-i	 Esasi’deki	
Anayasa	değişikliği	 şartlarını	 Teşkilat-ı	Esasiye	Kanununa	
taşımamıştır.	 Kanun-i	 Esasi’ye	 göre	 Anayasa	 değişikliği	
için	 her	 iki	meclisin	 (Meclis-i	Mebusan	 ve	Meclis-i	 Ayan)	
ayrı	ayrı	üye	tam	sayılarının	üçte	iki	çoğunluğu	ve	padişah	
onayı	 aranırken	 Teşkilat-ı	 Esasiye	 Kanununda	 değişiklik	
için	 özel	 bir	 usul	 öngörülmemiştir.	 Bu	 nedenle	 Mustafa	
Kemal	başkanlığındaki	Büyük	Millet	Meclisi	milli	egemenlik	
ilkesinden	 hareketle	 Anayasa	 tarihimizdeki	 hazırlanışı	 ve	
kabulü	 açısından	 en	 demokratik	 Anayasa	 örneğini	 ortaya	
koymuştur.	 1921	 Anayasası	 3.	maddesi	 ile	 de	meşruiyetini	
göstermiştir:	“Türkiye	Devleti	Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	
idare	olunur.”	İstanbul	Hükümetine	karşı	esas	meşru	idare	
benim	 diyen	 Büyük	 Millet	 Meclisi	 savaş	 meydanlarında	
kazandığı	zaferleri	sahada	bırakmamış,	hukukilik	yönünden	
de	taçlandırmıştır.	

	 Mustafa	 Kemal	 için	 paramiliter	 kuvvetler	 yerine	
düzenli	bir	ordu	ile	işgalcilere	direniş	göstermek	çok	önemli	
bir	meseleydi.	Üstün	 teçhizatla	donanmış	 işgal	ordularına	
karşı	 çetecilik	 faaliyetleriyle	 sonuç	 alınamayacağını	
bilen	 Mustafa	 Kemal	 bu	 yönde	 gerekli	 adımları	 atmıştır.	

Oluşturulan	düzenli	ordunun	
kazandığı	 askeri	 zaferler	 ile	
Büyük	Millet	Meclisi	işgalcileri	
ülkeden	 çıkarmış	 ve	 ülkenin	
idaresi	konusunda	tek	meşru	
organ	 olduğunu	 göstermiştir.	
Lozan	 Konferansına	 İtilaf	
Devletlerinin	 ikilik	 yaratma	
amacıyla	 İstanbul	Hükümetini	
davet	 etmesi,	 Ekim	 1922’de	
artık	 ömrünü	 tamamlamış	
Saltanatın	 kaldırılması	 için	
Büyük	Millet	Meclisi’ne	gerekçe	
olmuştur.	Büyük	Millet	Meclisi	
bu	 kaldırma	 işlemini	 yasayla	
değil	“heyet-i	umumiye	kararı”	
ile	 gerçekleştirmiştir.	 1921	
Anayasası	egemenliğin	kayıtsız	
ve	 şartsız	 olarak	 millete	 ait	
olduğunu	 kabul	 ettiğinden	
tekrardan	egemenliğin	millete	
ait	 olduğunu	 ilan	 etmek	 için	
kanun	 hazırlama	 yoluna	
gidilmemiştir.	

	 Cumhuriyetin	İlanı	29	Ekim	1923	tarih	ve	364	sayılı	
Teşkilat-ı	 Esasiye	 Kanununun	 Bazı	 Mevaddinin	 Tavzihan	
Tadiline	 Dair	 Kanun	 ile	 gerçekleşmiştir.	 Aslında	 kanun	
fiilen	ortada	olan	ama	 ismi	konmamış	bir	durumu	netliğe	
kavuşturmaktadır.	23	Nisan	 1920’den	29	Ekim	 1923’e	kadar	
uygulanan	hükümet	biçimi	adı	konulmamış	bir	cumhuriyettir.	
Yukarıda	künyesinden	söz	ettiğimiz	kanun	 ile	gerçekleşen	
Anayasa	değişikliği,	fiili	duruma	resmiyet	kazandırmıştır.

	 Olağanüstü	bir	dönemin	ürünü	olan	1921	Anayasası	
devletin	temel	esasları	ve	vatandaşların	hakları	konularında	
ayrıntılı	 bir	 düzenleme	 bulundurmadığından	 yeni	 bir	
Anayasaya	 ihtiyaç	 durumu	 Cumhuriyetin	 İlanı	 sonrası	
gündem	 haline	 gelmiş	 ve	 buna	 müteakip	 1924	 Anayasası	
kabul	edilmiştir.	Bu	Anayasa	ile	ulusal,	 laik	ve	demokratik	
bir	 cumhuriyetin	 temelleri	 atılmıştır.	 Öncekine	 göre	 daha	
kapsamlı	 bir	 Anayasa	 olan	 1924	 Anayasası	 sosyal	 haklar	
dışında	bireysel	hak	ve	özgürlüklerin	önemli	bir	kısmına	yer	
vermiş	ve	Atatürk’ün	yapacağı	devrimlere	gerekli	zemin	bu	
Anayasa	ile	sağlanmıştır.	Kurtuluş	Savaşı	ertesi	“Asıl	savaş	
şimdi	 başlıyor”	 deyişiyle	 Atatürk’ün	 devrimler	 aşamasına	
çok	 önceden	 hazırlandığını	 göstermiştir.	 Kastettiği	 savaş	
ise	 çağdaş	 uygarlığa	 katılma	 savaşıdır.	 Onun	 önemsediği	
sadece	 işgalcileri	 ülkeden	 çıkarmak	 değildir,	 geri	 kalmış	
ülkesini	sömürgeciler	karşısında	güçlendirmektir.	Bunun	ön	
şartı	da	ülkeyi	çağdaş	uygarlığın	dışında	bırakan	koşulları	
devre	 dışı	 bırakmaktır.	Bu	 savaşa	girişmesi	 de	Atatürk’ün	
anti-emperyalist	 tutumunun	 kaba	 bir	 tarzda	 olmayışının	
ispatıdır.	Onun	anti-emperyalizmi	medeniyet	düşmanlığına	
yol	açan	bir	düşünce	değildir.	

	 Halifeliğin	 kaldırılmasıyla	 aynı	 gün	 ilan	 edilen											
(3	 Mart	 1924)	 Şer’iye	 ve	 Evkaf	 Nazırlığının	 tasfiyesine	
ilişkin	kanun	ve	eğitimin	birleştirilmesini	öngören	Tevhid-i	
Tedrisat	 Kanunu	 ile	 8	 Nisan	 1924’te	 Şer’i	 Mahkemelerin	
kaldırılmasını	 öngören	 kanunla	 hukuk	 ve	 eğitimdeki	 ikilik	
durumu	 sonlandırılmıştır.	 Bu	 ikiliği	 ortadan	 kaldırmasıyla	
Atatürk	 200	 yıllık	 Türk	Modernleşmesindeki	 en	müstesna	
kişilik	 olduğunu	 göstermiştir.	 Zira	 Atatürk’ün	 bu	 yolda	
öncülleri	 olan	 Tanzimatçılar	 ve	 Meşrutiyetçiler	 tutarlı	
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aldığım	 dönemde	 naçizane	 ben	 de	 bu	
hususu	 deneyimlemiştim.	 Arap	 harfli	
Eski	Türkçe’de,	Türkçe’nin	ünlü	harfleri	
tam	 bir	 şekilde	 karşılanmamakta	
ve	 bu	 nedenle	 tanıdığımız	 kelimeler	
ön	 tahminle	 okunabilir	 durumdadır.	
Bilmediğimiz	 kelime	 ve	 özel	 isimler	
söz	 konusu	 olduğunda	 ise	 durum	
meçhuldür.	Bu	nedenle	alfabe	devrimi	
fikri	 zaten	 Tanzimat	 döneminden	
itibaren	gündemde	olmuş,	hatta	Enver	
Paşa	 ise	 bir	 dönem	 Arap	 harfleri	
kullanımı	 üzerinde	 bir	 ıslahata	
girişmiştir(Enveriye	Yazısı).	

	 İktisadi	 açıdan	 İttihat	 ve	
Terakki	 mirası	 olan	 “Milli	 İktisadiyat”	
politikası	 devam	 ettirilmiştir.	 Ulusal	
bağımsızlığın	temeli	yabancı	etkisinden	
uzak	 bir	 iktisadi	 yapı	 olduğunu	 çok	
iyi	 bilen	 Mustafa	 Kemal	 yabancıların	
elindeki	 pek	 çok	 tekel	 işletmeyi	
millileştirmiştir.	 Ülkeyi	 demir	 ağlarla	
örecek	geniş	bir	demiryolu	ağı	yapımına	
girişilmiştir.	 Tarımda	 ise	 nüfusun	
çoğunluğunu	 oluşturan	 yoksul	 köylü	
kitlesinin	 belini	 yüz	 yıllarca	 bükmüş	
aşar	 vergisi	 kaldırılmıştır.	 Atatürk	
yeni	 devletin	 en	 önemli	 temel	 gelir	
kaynaklarından	 birinden	 vazgeçerek	
yoksul	 köylü	 sınıfının	 gelişmesi	 için	
büyük	bir	adım	atmıştır.	 1929’da	dünya	
çapında	 etkili	 olan	 ekonomik	 buhran	
nedeniyle	 devletçi	 iktisadi	 program,	
özellikle	 sanayi	 alanında	 uygulama	
alanı	bulmuştur.

	 Son	 söz	 olarak,	 Mustafa	
Kemal	 Atatürk	 sadece	 işgalcileri	
kovarak	 ülkesini	 bağımsız	 kılmamış,	
devrimleriyle	 Modern	 Türkiye’nin	
kurucu	babası	 olmuştur.	Bu	nedenle	
soyadı	 kanunuyla	 aldığı	 Atatürk	
soyadı	çok	özel	bir	mana	taşımaktadır.	
Atatürk	 gelecek	 kuşaklara	 çağdaş	
dünya	içerisinde	bütün	özgürlüklerin	
kapılarını	 açan	 bir	 miras	 ve	 ulus-
devlet	 yapısı	 bırakarak	 ebediyete	
irtihal	 etmiştir.	 Bizlere	 düşen	 ödev	
ise	 bu	 mirası	 yere	 düşürmemek	
olacaktır.	 Kendisinin	 ölüm	 yıl	
dönümünde	 minnetle	 ve	 özlemle	
tekrardan	anıyoruz.
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olmuştur.	 1936	 yılında	 da	 İş	 Kanunu	
kabul	 edilerek	 ülkede	 gelişmekte	
olan	çalışma	hayatına	ve	cılız	olan	işçi	
sınıfına	 yönelik	 ilk	 geniş	 düzenleme	
getirilmiştir.	 Her	 ne	 kadar	 sosyal	
haklar	açısından	kısıtlı	olsa	da	sonraki	
yasal	düzenlemelere	temel	olmuştur.

	 Kılık	 kıyafetin	 değişimi	
özellikle	 şapka	 konusunda	 Atatürk’ün	
kendisi	 bizatihi	 öncülük	 yapmıştır.	
1925’te	 Kastamonu’da	 binlerce	 kişinin	
önünde	 şapkayı	 başına	 koymuş,	
yenileşmeye	 yönelik	 kuşkulara	 karşı	
bir	 konuşma	 yapmış,	 konuşmasını	
ise	 şu	 sözlerle	 bitirmiştir:	 “Medeni	
olacağız…	 Behemehal	 ileriye	
gideceğiz…	Medeniyet	öyle	bir	kuvvetli	
ateştir	ki,	ona	bigane	olanları	yakar	ve	
mahveder.”	 II.	 Mahmut	 zamanında	 bir	
devrim	olarak	gelen	fes,	yerini	şapkaya	
bırakmış	 ve	 bir	 kanunla	 giyilmesi	
kaldırılmıştır.	 Aynı	 yıl	 içerisinde	
günlük	 yaşamın	 dünyaya	 entegresi	
açısından	 bir	 büyük	 devrim	 takvim	
ve	 saat	 konusunda	 gerçekleşmiştir.	
Dil	 konusunda	 da	 Atatürk	 toplumun	
önünden	 gitmiş	 ve	 Latin	 harflerinin	
kullanımının	 en	 ateşli	 savunucusu	
olmuştur.	 Bu	 konunun	 bir	 kültür	
sorunu	değil	uygarlık	sorunu	olduğuna	
inanan	 Atatürk,	 Latin	 harflerinin	
kabulünü	toplumunun	çağdaş	uygarlık	
yolunda	 atması	 gereken	 bir	 şart	
olarak	 görmüştür.	 Latin	 alfabesinin	
kullanımı	ile	İstanbul	temelli	bir	Türkçe	
ve	 imlanın	 bir	 düzene	 konulması	 da	
hedeflenmiştir.	 11	Ağustos	1928’te	yeni	
alfabenin	 ilk	 dersini	 Dolmabahçe’de	
bizatihi	 Atatürk	 vermiş	 ve	 ardından	
bunu	 tüm	 ülkeye	 yaymak	 için	 yurt	
gezisine	 çıkmıştır.	 Ülkenin	 her	 bir	
köşesine	yeni	harflerle	okuma	yazma	
öğretmek	 için	 Millet	 Mektepleri	
açılmıştır.	 Türklerin	 tarihinde	 Türkçe	
dili	için	kullandıkları	en	az	uygun	olan	
alfabe	 Arap	 alfabesi	 olmuştur.	 Lise	
yıllarımda	 Osmanlı	 Türkçesi	 dersi	

bir	 ilerlemeci	 politika	 güdememiş,	
amiyane	tabirle	iki	ileri	bir	geri	tutumda	
hareket	 etmişlerdir.	 Atatürk	 ise	 ulus	
egemenliğine	 dayalı	 laik	 cumhuriyet	
idealini	tutarlı	adımlarla	perçinlemiştir.

	 Bundan	sonraki	adım	 ise	özel	
hukuk	 alanındaki	 çağdaşlaşmaydı.	
Atatürk’ün	 üzerinde	 durduğu	 konu	
kanunların	 ve	 toplumsal	 yaşayışın	
çağın	 koşullarına	 uygun	 bir	 şekilde	
düzenlenmesi	olmuştur.	1926’ta	Medeni	
Kanun’un	 kabulü	 bu	 düşüncenin	
ürünüdür.	 Atatürk’ün	 devrimciliğinin	
toplum	 yaşamında	 en	 somut	 halde	
görünür	olmasını	sağlayan	başat	nokta	
Medeni	 Kanun	 olmuştur.	 Tek	 eşli	 aile	
zorunluluğu,	 evlenme	 ve	 boşanma	
ilişkilerinin	 düzene	 sokulması,	 miras,	
mülkiyet	 ve	 sözleşme	 alanlarının	
çağdaş	 bir	 yapıya	 kavuşturulması	
işbu	 Kanunun	 sonucudur.	 Medeni	
Kanun’un	 kadın	 hakları	 konusunda	
getirdiği	 yenilikler	 1934’te	 Anayasa’ya	
da	 yansımış,	 kadınlara	 seçme	 ve	
seçilme	 hakkı	 Anayasa’ya	 girmiştir.	
Daha	 önceleri	 kadınlar	 öğretmen	
olarak	 yalnızca	 kız	 okullarında	 ders	
verebiliyor	 iken	Cihan	Harbi	sırasında	
erkek	 niceliğinin	 savaş	 nedeniyle	
büyük	 kayıplar	 yaşamasından	 ötürü	
hastaneler	 ve	 atölyeler	 kendilerine	
açılmak	 zorunda	 kalmıştır.	 Atatürk’ün	
reformlarıyla	 ise	 kadınlar	 karma	
şekildeki	 ilk	 ve	 orta	 okullarda	
öğretmen	 olmaya	 başlamış	 ve	 hukuk,	
tıp	gibi	birçok	hizmet	alanında	meslek	
sahibi	olmuşlardır.

	 1926	 yılı	 içerisinde	 Medeni	
Kanun	 dışında	 Ceza	 Kanunu	 da	
kabul	 edilmiştir.	 Bu	 yeni	 yasaların	
uygulanabilmesi	 için	 hakimlerin	
eğitilmesi	ve	öğrencilerin	yetiştirilmesi	
gerekmiştir.	Bu	nedenle	Ankara’da	bir	
Hukuk	Fakültesi	(Ankara	Adliye	Hukuk	
Mektebi)	 kurulmuştur.	 Cumhuriyetin	
ilk	hukuk	fakültesi	olan	bu	okul	hukuk	
eğitimimizde	 bir	 dönüm	 noktası	
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	 İş	akdi	feshedilen	işçinin	feshe	
karşı	iki	tür	dava	hakkı	bulunmaktadır.	
Bunlardan	biri	haksız	feshe	bağlı	kıdem	
ve	ihbar	tazminatı	talepli	alacak	davası,	
diğeri	ise	geçersiz	feshe	bağlı	işe	iade	
davasıdır.
	 İşçi	 işine	 tekrar	 dönmeyi	
amaçlamamaktaysa	 işe	 iade	 yoluna	
başvurmamalı,	feshe	bağlı	tazminatlar	
olan	kıdem	tazminatı	ve	ihbar	tazminatı	
davasını	tercih	etmelidir. 
	 Ancak	işçi	işine	tekrar	dönmeyi	
amaçlamaktaysa	işe	iade	davası	açabilir.	
İşe	iade	davasının	olumlu	sonuçlanması	
halinde	 işçinin	 işe	 iade	 başvurusunda	
bulunması,	 bu	 başvurunun	 samimi	
olması	 ve	 bunun	 sonucunda	 işverence	
samimi	olarak	işe	başlatma	daveti	olması	
halinde	 işine	 başlaması	 gerekmektedir.	
Aksi	 takdirde	 işverence	 yapılmış	 olan	
fesih	 geçerli	 bir	 fesih	 sayılacak	 ve	
işveren	 sadece	bunun	hukuki	 sonuçları	
ile	sorumlu	olacaktır.

 İşçinin	 aynı	 anda	 hem	 işe	 iade	
davası	 hem	 kıdem	 ve	 ihbar	 tazminatı	
talepli	alacak	davası	açması	doğru	değildir.	
İşe	 iade	 davasında	 feshin	 geçersizliği	
talep	edilmekte,	kıdem	ve	 ihbar	 tazminatı	
davasında	 feshin	 haksız	 olduğu	 ve	 buna	
dayalı	 tazminat	 verilmesi	 gerektiği	 ileri	
sürülmektedir.	 Her	 iki	 davanın	 açılmış	
olması	 halinde	 işe	 iade	 davasının	 olumlu	
sonuçlanıp	 işçinin	 işe	 başlaması	 halinde	
fesih	 geçersiz	 sayılıp	 iş	 akdi	 devam	
edeceğinden	 açılan	 kıdem	 ve	 ihbar	
tazminatı	davası	redle	sonuçlanacaktır.	Bu	
durumda	ancak	işe	iade	davasının	olumsuz	
sonuçlanması	 halinde	 tazminat	 davası	
devam	 edebilecek,	 ancak	 bunun	 içinde	
tazminat	 dosyasının	 işe	 iade	 dosyasının	
kesinleşmesini	beklemesi	gerekecektir.	
 

	 İşçinin	işe	iade	davası	açabilmesi	
için	 işveren	 feshi	olması	gerekmektedir.	
İşçi	feshinde	işe	iade	olmayacaktır.	

İşe iade dava şartları;

1–	 Fesih	 tarihinde	 davalı	 işyerinde	 en	
az	30	işçi	çalışıyor	olması	gerekir	(nisbi	
emredici)
2–	İşçinin	en	az	6	aylık	kıdeminin	olması	
gerekir	(nisbi	emredici)
3–	 Belirsiz	 süreli	 sözleşme	 olması	
gerekir
4	 –	 İşe	 iade	 davası	 açacak	 işçinin	
işveren	vekili	olmaması	gerekir.

İşe iade davalarında süre; 

1-	 Arabulucuya	 başvuru	 için	 1	 aylık	
süre(hak	düşürücü	süre)
2-	 Anlaşamama	 tutanağının	
düzenlendiği	 tarihten	 itibaren	 14	 gün	
içerisinde	 iş	 mahkemesine	 başvuru	
süresi(hak	düşürücü	süre)

30 İŞÇİ ŞARTI

	 30	 işçi	 sayısı	 fesih	 bildiriminin	
yapıldığı	 güne	 göre	 belirlenmektedir.	
İşverenin	 aynı	 işkolunda	 birden	
fazla	 işyeri	 bulunması	 halinde	 işçi	
sayısı	 bu	 işyerlerindeki	 toplam	 işçi	
sayısına	 göre	 belirlenecektir.	 30	
işçi	 sayısı	 belirlenirken	 işyerindeki	
sigortalı	 ve	 sigortasız	 tüm	 işçi	
sayısı	 nazara	 alınmalıdır.	 Sigortasız	
işçi	 çalıştırıldığı	 tanık	 ve	 benzeri	
delillerle	 ispatlanabilecektir.	 30	 işçi	
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gibi	 sayılan	 süreler	 6	 aylık	 kıdem	
hesabında	 nazara	 alınacaktır.	
Taraflarca	 anlaşmayla	 6	 aylık	
kıdem	şartı	 azaltılabilecektir	 ancak	
artırılamayacaktır.
  

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ 
SÖZLEŞMESİ OLMA ŞARTI

	 İşe	 iade	 davası	 belirsiz	 süreli	
sözleşmelerde	söz	konusu	olabilecektir.	
Belirli	 süreli	 sözleşmelerde	 işe	 iade	
hakkı	 olmayacaktır.	 5580	 Sayılı	 Özel	
Öğretim	 Kurumları	 kanununa	 tabi	
çalışanlar	 yasa	 gereği	 belirli	 süreli	
sözleşmeyle	 çalıştıklarından	bu	 kanuna	
tabi	 çalışanlar	 iş	 güvencesinden	
faydalanamayacaklardır.	 Belirli	 süreli	
sözleşmeler	birden	fazla	kez	yenilendiğinde	
belirsiz	 süreli	 sözleşmeye	 dönüşmektedir.	
Bu	durumda	belirli	süreli	sözleşme	sayılması	
için	objektif	nedenler	yoksa	sözleşme	belirsiz	
süreli	sayılacak	ve	işçinin	iş	güvencesi	hakkı	
olacaktır.	

İŞVEREN VEKİLİ OLMAMA ŞARTI

	 İşletmenin	 bütününü	 sevk	
ve	 idare	 eden	 işveren	 vekilleri	
ve	 yardımcıları	 iş	 güvencesinden	
faydalanamayacaktır.	 İşyerinin	
bütününü	 yöneten	 ve	 işçiyi	 işe	
alma	işten	çıkarma	yetkisi	bulunan	
işveren	vekilleri	de	iş	güvencesinden	
faydalanamayacaktır.

sayısı	 belirlenirken	 daha	 önce	 işten	
çıkarılan	 ve	 işe	 iade	 davası	 açan	 işçi	
varsa	 bu	 dosyalarının	 sonuçlanması	
beklenmeli,	 olumlu	 sonuçlanıp	 işçinin	
işe	 iade	 talebinde	 bulunması	 halinde	
bu	 işçilerde	 sayıya	 eklenmelidir.	
İşveren	vekillerinin	işe	iade	dava	hakkı	
bulunmamaktaysa	 da	 bu	 kişiler	 işçi	
sayısında	nazara	alınacaktır.	İş	Kanunu	
kapsamında	olmayan	çırak	ve	stajyerler	
işçi	 sayısında	 nazara	 alınmayacaktır.	
Alt	işverene	açılan	davalarda	muvazaa	
yoksa	 sadece	 alt	 işveren	 işçi	 sayısı	
nazara	 alınacaktır.	 İş	 Kanunu	 gereği	
tarım	 işyerlerinde	 çalışanların	 bu	
kanundan	 faydalanabilmesi	 için	 o	
işyerinde	 50’den	 fazla	 işçi	 çalışması	
gerekmektedir.	 Buna	 göre	 tarım	
işyerinde	çalışan	işçinin	işe	iade	davası	
açabilmesi	için	o	işyerinde	50’den	fazla	
işçi	 çalışması	 gerekecektir.	 İşçilik	
alacaklarında	organik	bağda	hizmetler	
birleştirilmekteyse	 de	 işe	 iadedeki	
30	 işçi	 belirlemesinde	 organik	 bağ	
olan	 şirketlerde	 çalışanlar	 nazara	
alınmayacaktır.	 Taraflarca	 anlaşmayla	
30	 işçi	 şartı	 azaltılabilecektir	 ancak	
artırılamayacaktır.		

6 AYLIK KIDEM ŞARTI

	 6	 aylık	 kıdem	 aynı	 işverene	
bağlı	çalışmaların	toplamı	üzerinden	
belirlenmektedir.	Parçalı	çalışmalar	
birleştirilmektedir.	 Önceki	 çalışma	
sonunda	feshin	haklı	olup	olmaması,	
tazminat	 ödenip	 ödenmemesi	
hizmet	birleştirmeye	engel	değildir.	
Yer	 altı	 işlerde	 çalışanlarda	 ve	
sendikal	 fesihlerde	 6	 aylık	 kıdem	
şartı	 aranmamaktadır.	 6	 aylık	
süre	 hesabında	 fesih	 bildiriminin	
yapıldığı	tarih	esas	alınacaktır.	İhbar	
öneli	 verilmiş	 olması	 halinde	 ihbar	
önelinin	 biteceği	 tarih	 değil	 fesih	
bildirim	tarihine	göre	hizmet	süresi	
belirlenecektir.	 Hizmet	 süresinin	
başlangıcı	 fiili	 başlangıç	 tarihine	
göre	 belirlenecektir.	 Sözleşme	
tarihi	 veya	 sigorta	 başlangıç	 tarihi	
ile	 fiili	 işe	 başlama	 tarihinin	 farklı	
olması	halinde	fiili	işe	başlama	tarihi	
nazara	 alınacaktır.	 İşyeri	 devrinde	
devreden	 ve	 devralan	 işverendeki	
çalışma	 süreleri	 birleştirilerek	
hizmet	 süresi	 belirlenecektir.	
Çıraklıkta	 geçen	 süreler	 İş	 Kanunu	
kapsamında	sayılmadığından	6	aylık	
kıdem	 hesabına	 katılmayacaktır.	
Ücretsiz	 izinde	 geçen	 süreler	 6	
aylık	 kıdem	 hesabında	 nazara	
alınmayacaktır.	 Deneme	 süresi	 6	
aylık	 kıdemde	 nazara	 alınacaktır.	
İş	 Kanunu	 66.maddedeki	 çalışılmış	
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 İŞE İADEDE SÜRELER

 İşe	iade	davasında	bir	aylık	süre	
içerisinde	arabulucuya	başvurulmalıdır.	
Fesih	 bildiriminin	 yapıldığı	 anda	 1	
aylık	 süre	 başlayacaktır.	 Önel	 süresi	
verilmesi	 1	 aylık	 arabulucuya	 başvuru	
süresini	 etkilemeyecektir.	 Örneğin	
işverence	 işçiye	 ihbar	 süresi	 olan	 56	
gün	 sonra	 iş	 akdinin	 feshedileceğinin	
bildirildiği	 bir	 halde	 arabulucuya	
başvuru	 süresi	 56	 günün	 sonundan	
değil	 fesih	bildirimini	 yapıldığı	 günden	
başlayacaktır.	 Yani	 örnek	 olayda	
işçi	 işe	 devam	 ederken	 arabulucuya	
başvuru	 yapmak	 zorundadır.	 	 İşçi,	
işveren	 veya	 herhangi	 bir	 kuruma	 iş	
akdinin	fesih	tarihini	kabulü	niteliğinde	
belge	vermişse,	mail	atmışsa	buradaki	
tarih	 nazara	 alınacaktır.	 Arabuluculuk	
anlaşamama	 tutanağının	 düzenlendiği	
tarihten	 itibaren	 14	 günlük	 süre	
içerisinde	 de	 iş	 mahkemesinde	 işe	
iade	 davası	 açılması	 gerekmektedir.	

Bu	 süreler	 hak	 düşürücü	 süre	 olup	
mahkemece	res’en	nazara	alınacaktır.
İşe	 iade	 davalarında	 geçerli	 fesih	
hususu	 tartışılacaktır.	 Feshin	 geçerli	
nedene	 dayandığının	 ispat	 yükü	
işverendedir.	 İşçi,	 feshin	 başka	 bir	
sebebe	dayandığını	iddia	ettiği	takdirde,	
bu	iddiasını	ispatla	yükümlüdür.
	 Davranış	 ve	 performansa	
dayalı	 fesihlerde	 işçinin	 savunmasının	
alınması	 zorunludur.	 Savunma	
alınmaması	 feshi	 geçersiz	 kılacaktır.	
Savunma	fesihten	önce	alınmalı,	 işçiye	
savunma	verme	konusunda	makul	süre	
verilmelidir.	 Bu	 durumda	 savunma	
alınması	ispat	değil	geçerlilik	şartıdır.	
	 İşverence	 feshin	 yazılı	 olarak	
işçiye	 bildirilmesi,	 fesih	 sebebinin	
açık	 ve	 kesin	 bir	 şekilde	 	 belirtilmesi	
gerekmektedir.	
	 İşveren	fesih	sebebiyle	bağlıdır.	
Fesih	 bildiriminde	 dayanılan	 sebep	
daha	sonra	değiştirilemez.	

İKALE

	 Geçerli	bir	ikale	sözleşmesinin	
varlığı	 halinde	 işe	 iade	 talebi	 kabul	
görmeyecektir.	 İkalede	 teklifin	 işçiden	
gelmesi	halinde	irade	fesadı	veya	baskı	
ispatlanmadığı	 sürece	 ek	 menfaat	
olmaksızın	 ikale	 geçerli	 olacaktır.	 Bu	
durumda	 işçinin	 iş	 güvencesi	 hakkı	
olmayacaktır.	 Teklifin	 işverenden	
gelmesi	 halinde	 ikalenin	 geçerli	
olması	için	işçiye	makul	bir	ek	menfaat	
ödenmiş	 olması	 gerekmektedir.	 Bu	
makul	 ek	 menfaat	 genel	 olarak	 4	
aylık	 ücret	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	
Teklifin	 işverenden	 gelmesi	 halinde	
makul	 ek	 menfaat	 ödenmişse	 ikale	
geçerli	 olacak	 ve	 işçinin	 iş	 güvencesi	
hakkı	 olmayacaktır.	 Makul	 ek	 menfaat	
ödenmemişse	 işçinin	 iş	 güvencesi	
hakkı	olacaktır.			

BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

	 İşe	iade	talebinin	kabul	edilmesi	
halinde	mahkemece	 boşta	 geçen	 süre	
ücretine	 hükmedilmesi	 gerekmektedir.	
Dava	dilekçesinde	işe	iade	talep	edilmesi	
yeterli	 olup	 ayrıca	 boşta	 geçen	 süre	
ücreti	 talep	 edilmese	 de	 mahkemece	
hüküm	 altına	 alınması	 gerekmektedir.	
Yasada	 boşta	 geçen	 süre	 ücreti	 ve	
diğer	 haklar	 denildiğinden	 bu	 sürede	
hak	kazanılacak	AGİ	ve	varsa	ikramiye,	
yakacak	yardımı	gibi	diğer	haklarda	bu	
kapsamda	 değerlendirilecektir.	 Ancak	
bu	 haklardan	 boşta	 geçen	 süreye	
denk	 gelenler	 hesaba	 katılacaktır.	
Örneğin	 her	 yıl	 Ramazan	 aylarında	 1	
maaş	 ikramiye	 verilen	 bir	 işyerinde	
işçinin	 iş	 akdinin	 feshi	 sonrasındaki	
4	 aylık	 sürenin	 Ramazan	 ayına	 denk	
gelmemesi	 halinde	 bu	 alacak	 boşta	
geçen	süre	ücretine	eklenemeyecektir.	
Yani	 kıdem	 ve	 ihbar	 tazminatına	 esas	
giydirilmiş	ücretle	 boşta	 geçen	süreye	
esas	 giydirilmiş	 ücret	 benzer	 olsa	 da	
aynı	 değildir.	 7036	 sayılı	 yasa	 sonrası	
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boşta	 geçen	 süre	 ücretinin	 mahkeme	
kararında	rakamsal	olarak	belirtilmesi	
gerekmektedir.	 Bu	 nedenlerle	 ücret	
düzeyinin	 ve	 varsa	 ek	 hakların	
davacı	 tarafça	 işe	 iade	 davasında	
ileri	 sürülmesi	 ve	 ispatlanması	 önem	
arz	 etmektedir.	 Boşta	 geçen	 süre	
ücreti	 işe	 başlatılıp	 başlatılmama	
şartına	 bağlı	 değildir.	 İşverence	 işçi	
işe	 başlatılmazsa	 da	 işçi	 boşta	 geçen	
süre	 ücretine	 hak	 kazanacaktır.	
Boşta	 geçen	 süre	 ücreti	 en	 çok	 dört	
aylıktır.	 İşçi	 dava	 devam	 ederken	 işe	
başlatılırsa	 aradaki	 süre	 kadar	 boşta	
geçen	 süre	 ücretine	 hükmedilecektir.	
İşçi	 boşta	 geçen	 sürede	 başka	
işyerinde	 çalışsa	 dahi	 boşta	 geçen	

süre	 ücretine	 hak	 kazanacaktır,	
mahsup	 yapılmayacaktır.7036	 sayılı	
yasa	 gereği	 boşta	 geçen	 süre	 ücreti	
dava	 tarihindeki	 ücret	 üzerinden	
hesaplanacaktır.	 İşçinin	 asgari	 ücretli	
olması	halinde	ve	boşta	geçen	sürenin	
bir	 kısmının	 yeni	 yıla	 denk	 gelmesi	
halinde	 asgari	 ücret	 değişeceğinden	
ve	 asgari	 ücretin	 kamusal	 ilke	 gereği	
uygulama	 zorunluluğu	 olduğundan	
bu	 yönüyle	 yasa	 hükmünün	 hak	
kaybına	 neden	 olacağı	 gibi	 kamu	
düzeni	 ilkesiyle	 de	 çatışacağını	
düşünmekteyim.	 Aynı	 şekilde	 boşta	
geçen	 süre	 döneminde	 yeni	 bir	 toplu	
iş	 sözleşmesi	 imzalanması	 halinde	
yasa	 hükmü	 gereği	 işçi	 yeni	 TİS’ten	
faydalanamayacak	 ve	 hak	 kaybına	
uğrayacaktır.

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

	 İşe	 iade	 davasının	 olumlu	
sonuçlanıp	 işçi	 tarafından	 yasal	
sürede	 işverene	 işe	 başlama	 talebinde	
bulunulmasına	rağmen	işverence	işçinin	
işe	başlatılmaması	halinde	 işe	başlama	
tazminatı	 söz	 konusu	 olacaktır.	 Dava	

dilekçesinde	 işe	 iade	 talep	 edilmesi	
yeterli	 olup	 ayrıca	 işe	 başlatmama	
tazminatı	talep	edilmese	de	mahkemece	
hüküm	 altına	 alınması	 gerekmektedir.	
Yasa	 hükmü	 mutlak	 emredici	 nitelikte	
olup	taraflarca	anlaşmayla	dahi	arttırılıp	
azaltılamaz.	 Sendikal	 nedenlerle	 fesihte	
talep	 edilmesi	 ve	 şartlarının	 varlığının	
kabulü	halinde	işe	başlatmama	tazminatı	
yerine	sendikal	tazminata	(1	yıllık	ücrete)	
hükmedilecektir.	 	 Yasada	 4	 ay	 ile	 8	 ay	
arası	olabileceği	kaydı	varsa	da	Yargıtay	
uygulaması	gereği	5	yıla	kadarki	hizmette	
4	aylık,	5	yıl	ile	15	arası	hizmette	5	aylık,	15	
yıl	üzeri	hizmette	6	aylık	işe	başlatmama	
tazminatına	hükmedilmektedir.	

	 22.Hukuk	 Dairesince	 işçinin	
emekliliğe	hak	kazanan	 işçi	 olması	halinde	
kıdemine	 bakılmaksızın	 işe	 başlatmama	
tazminatının	 4	 aylık	 ücret	 tutarında	 olacağı	
kabul	edilmektedir.	7036	sayılı	yasa	sonrası	
işe	başlatmama	tazminatının	da	mahkemece	
kararda	 rakamsal	 olarak	 belirtilmesi	
gerekmektedir.	Dava	devam	ederken	işçinin	
işe	 başlatılması	 halinde	 işe	 başlatmama	
tazminatına	hükmedilemeyecektir.	

İŞE İADE DAVASINDAKİ
SENDİKAL TAZMİNAT

	 İşe	 iade	 davasında	 işe	
başlatmama	 tazminatı	 yerine	 verilen	
sendikal	 tazminat	 sendikal	 nedenle	
feshin	 yaptırımı	 niteliğindedir.	 Bu	
nedenlerle	 bu	 tazminata	 işçinin	 işe	
başlayıp	 başlamamasına,	 işe	 iade	
başvurusunda	bulunup	bulunmamasına	
bağlı	olmaksızın	karar	verilir.	Sendikal	
nedenle	 fesihte	 altı	 aylık	 kıdem	 şartı	
aranmayacaktır.	Sendikal	tazminat	yasa	
gereği	1	yıllık	ücretten	az	olamayacaktır.	
İşe	 iade	 davasında	 sendikal	 tazminat	
verilmesi		halinde	ayrıca	işe	başlatmama	
tazminatı	verilmeyecektir.	

İŞÇİ ESKİ İŞİNE AYNI 
ŞARTLARDA İADE EDİLİR

 İşe	 iade	 kararı	 sonunda	 kural	
işçinin	 eski	 işine	 aynı	 şartlarda	 iade	
edilmesidir.	 Asıl	 işveren	 alt	 işveren	
ilişkisi	olması	halinde	iade	alt	işverene	
yapılacaktır.	 Parasal	 haklardan	 her	
iki	 işveren	 sorumlu	 olacaktır.	 Asıl	
işveren	alt	işveren	ilişkisinin	muvazaalı	
olduğunun	 kabulü	 halinde	 iade	 asıl	
işverene	 yapılacaktır.	 Bu	 durumda	
da	 her	 iki	 işveren	 parasal	 haklardan	
sorumlu	olacaktır.		

İŞE İADE KARARI SONRASI
BAŞVURU

	 Yasa	 gereği	 kesinleşmiş	 işe	
iade	 kararının	 tebliğinden	 itibaren	 10	
işgünü	 içerisinde	 işçinin	 işe	 başlama	
yönünde	 işverene	 başvuru	 yapması	
gerekmektedir.	 Yasada	 kesinleşmiş	
mahkeme	kararının	tebliğinden	itibaren	
başlayacağı	 kaydı	 yer	 almaktaysa	 da	
bir	 kısım	 kararlarda	 onama	 ilamının	
tebliğinin	 ardından	 bu	 sürenin	
başlayacağı	kaydı	yer	almakla	bu	süre	
içerisinde	 başvuru	 yapılması	 riskleri	
ortadan	 kaldıracaktır.	 Başvuru	 işçi	
tarafından	 yapılabileceği	 gibi	 vekili	
tarafından	 da	 yapılabilecektir.	 Ancak	
işveren	 tarafından	 işe	 davetin	 işçi	
vekiline	 değil	 bizzat	 işçiye	 yapılması	
gerekmektedir.	 İşçinin	 işe	 başlama	
başvurusunun	samimi	olması	gerektiği	
gibi	 işverenin	 işe	 başlatma	 davetinin	
de	 samimi	 olması	 gerekmektedir.	 Bu	
husus	her	somut	olayın	şartlarına	göre	
belirlenmelidir.	 İşçinin	 bu	 başvuruyu	
yapmaması	 veya	 davete	 rağmen	 işe	
başlamaması	 halinde	 işveren	 feshi	
geçerli	 hale	 gelecek	 ve	 işçi	 işe	 iade	
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davasından	 doğan	 boşta	 geçen	 süre	
ücretiyle	 işe	 başlatmama	 tazminatını	
alamayacaktır.	 Ancak	 ilk	 fesih	 haksız	
fesih	 olacağından	 kıdem	 ve	 ihbar	
tazminatına	 hak	 kazanabilecektir.	 İşe	
başlama	 başvurusunda	 şekil	 şartı	
olmamakla	 birlikte	 ispat	 anlamında	
yazılı	 yapılması	 önemlidir.	 İşveren	
başvuru	sonrası	işçiyi	1	ay	içerisinde	işe	
başlatmak	zorundadır.		Bu	süre	içerisinde	
işverence	 işçi	 işe	 başlatılmazsa	
işçi	 mahkeme	 kararında	 belirtilen	
işe	 başlatmama	 tazminatına	 hak	
kazanacaktır.	İşe	iade	başvurusu	sonucu	
işverence	işçinin	işe	başlatılmayacağının	
bildirilmesi	halinde	bu	tarih,	herhangi	bir	
bildirim	 yapılmaksızın	 işe	 başlatmama	
tazminatının	 ödenmesi	 halinde	
ödeme	 tarihi,	 işe	 başlatılmayacağının	
bildirilmemesi	 ve	 ödeme	 yapılmaması	

halinde	 1	 aylık	 sürenin	 sona	 erdiği	
tarih	 fesih	 tarihi	 kabul	 edilecek	 olup	
işçinin	kıdem	 tazminatı,	 ihbar	 tazminatı	
ve	 izin	 alacağı	 bu	 tarihteki	 ücretine	
göre	 hesaplanacaktır.	 İşe	 başlatmama	
tazminatına	 temerrüt,	 yoksa	 dava-icra	
takip	 tarihinden	yasal	 faiz,	boşta	geçen	
süre	 ücretine	 temerrüt,	 yoksa	 dava-
icra	takip	 tarihinden	 itibaren	en	yüksek	
mevduat	 faizi	 işletilecektir.	 Boşta	
geçen	 süre	 ücreti	 ücret	 niteliğinde	
olmakla	 zamanaşımı	 süresi	 5	 yıldır.	
İşe	 başlatmama	 tazminatı	 tazminat	
niteliğinde	 olmakla	 zamanaşımı	
süresi	 10	 yıldır.	 İşe	 başlatmama	
tazminatından	 sadece	 damga	 vergisi	
kesintisi	 yapılacaktır.	Boşta	geçen	süre	
ücretinden	 ise	sigorta	primleri	ve	vergi	
kesintileri	yapılacaktır.	

İŞE İADE DAVASINDAN 
KAYNAKLANAN ALACAKLARIN 

İNFAZI

	 7036	sayılı	yasa	değişikliği	ile	
işe	iade	kararında	boşta	geçen	süre	
ücreti	ve	işe	başlatmama	tazminatı	
rakamsal	olarak	yer	almaktadır.	İşe	
iadeden	 kaynaklanan	 alacakların	
anılan	 yasa	 hükmü	 gereği	 ilamlı	
takibe	 konu	 edilebileceği	 yönünde	
görüşler	 bulunmaktaysa	 da	
yeni	 yasa	 dönemine	 ilişkin	 bu	
konuda	 net,	 yerleşiklik	 kazanmış	
üst	 derece	 mahkeme	 kararına	
rastlanmamıştır.	 Baskın	 görüş	 bu	
davaların	 tespit	 davası	 niteliğinde	
olduğu,	 alacakların	 rakamsal	
olarak	 belirtilmesine	 rağmen	 eda	
davası	 niteliğinde	 olamayacağı,	
işe	 başlatmama	 tazminatının	 işe	
başlatılma	 halinde	 olmayacağı	
gibi	 hususlar	 değerlendirildiğinde	
ilamsız	 takibe	 konu	 edilmesi	

gerektiği	 yönündedir.	 Yasada	
rakamsal	 olarak	 alacaklar	
belirtilmişse	 de;	 davanın	 tespit	
niteliğinde	 olması,	 işe	 başlatmama	
tazminatının	 işe	 başlatma	
halinde	 olmayacağı,	 süresinde	
usule	 uygun	 başvuru	 olmaması	
halinde	 işçinin	 bu	 alacaklara	 hak	
kazanamayacağı,	 bu	 durumun	 da	
yargılamayı	 gerektireceği	 gibi	
hususlar	 gözetildiğinde	 tarafımızca	
da	 boşta	 geçen	 süre	 ücreti	 ile	 işe	
başlatmama	 tazminatının	 ilamlı	
takibe	konu	edilemeyeceği	kanaatine	
varılmaktadır.	 Ancak	 işe	 iade	
kararında	 yer	 alan	 vekalet	 ücreti	
ve	 yargılama	 giderlerinin	 ilamlı	
icraya	 konu	 edilmesinde	 tartışma	
yaşanmadığı	görülmektedir.	

SIKÇA KARŞILAŞILAN
EKSİKLİKLER:

•	Arabuluculuk	süresinin	yanlış	değerlendirilmesi	
(sürenin	 fesih	 bildirim	 tarihinden	 değil	 fiili	
çalışmanın	sona	erdiği	tarihten	başlatılması)
•	 Arabuluculuk	 belge	 aslının	 veya	 arabulucu	
tarafından	 onaylanmış	 suretinin	 dosyaya	
sunulmaması	 (dosyaya	 taraf	 vekillerince	
onaylanan	suretler	sunulmakta)
•	 Arabuluculuk	 anlaşma	 tutanağının	 yasa	
hükmüne	aykırı	düzenlenmesi
•	 Ücret	 ve	 ek	 yardımlar	 konusunda	 delil	
bildirilmemesi.
•	 Karar	 kesinleşmeden	 işe	 iade	 başvurusu	
yapılması
•	İşe	başlama	başvurusunun	hiç	yapılmaması
•	İşe	başlama	başvuru	süresinin	geçirilmesi
•	İşverence	işçinin	eski	şartlarda	işe	başlatılmaması
•	Asıl	işveren	alt	işveren	ilişkisi	olan	çalışmada	
her	iki	işverene	dava	açılmaması.
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 Ülkemizde	 her	 yıl	 3-9	 Kasım	
tarihleri	 “Organ	 ve	 Doku	 Bağışı	
Haftası”	 olarak	 kutlanmaktadır.	 Kişinin	
hayatta	 iken	 serbest	 iradesi	 ile	 tıbben	
yaşamı	 sona	 erdikten	 sonra	 doku	 ve	
organlarının	 başka	 hastaların	 tedavisi	
için	 kullanılmasına	 izin	 vermesi	 ve	
bunu	 belgelendirmesi	 organ	 bağışıdır.	
Organ	nakli,	tedavisi	mümkün	olmayan	
hastalıklar	 nedeniyle	 vücutta	 görevini	
yapamayacak	 bir	 organın	 yerine	 canlı	
kişiden,	 beyin	 ölümü	 gerçekleşmiş	
kişiden	ya	da	kadavradan	alınan	sağlam	
bir	organın	nakledilmesi	işlemidir.
 
	 Tedavisi	 yalnızca	 organ	 ve	
doku	nakli	ile	mümkün	olan	hastalıklar,	
bütün	 dünyada	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	
de	önemli	 sağlık	 sorunlarından	biridir.	
Organ	bağışındaki	 yetersizlik,	 dünyada	
ve	 ülkemizde	 en	 önemli	 sorunlardan	
biridir.	 Ülkemizde	 yaklaşık	 olarak	
25.000	 kişi	 kadavradan	 bağış	 ile	 nakil	
olabilmek	 için	 beklemektedir.	 Organ	
nakli	 bekleyen	 hasta	 sayılarının	 her	
geçen	 gün	 artış	 gösteriyor	 olmasına	

rağmen,	organ	bağışındaki	yetersizlikler,	
tüm	dünyanın	olduğu	gibi,	ülkemizin	de	
önemli	 sorunlarından	 biridir.	 Organ	
nakli	 hastalara	 ikinci	 bir	 yaşam	 şansı	
tanıyarak	 hastaların	 yaşam	 kalitelerini	
artırmaktadır.
 
	 Batı	ülkelerinde	organ	nakilleri	
genellikle	 kadavradan	 elde	 edilirken	
ülkemizde	genellikle	canlı	vericilerden,	
hasta	 yakınlarından	 elde	 edilmektedir.	
Organ	 bağışının	 artması	 için	 toplumda	
her	bireye	önemli	görevler	düşmektedir.

Kimler	organ	bağışı	yapabilir?

	 Organ	 bağışında	 bulunabilmek	
için	 18	 yaşını	 doldurmuş	 olmak	 ve	
akıl	 sağlığı	 yerinde	 olmak	 gerektiği	
2238	 sayılı	 Organ	 Nakli	 Kanunu	 ile	
belirtilmiştir.	 Dolayısı	 ile	 bu	 iki	 koşul	
organ	 bağışı	 için	 gereklidir.	 Ancak	 bir	
kişi	akıl	sağlığı	yerinde	iken	organlarını	
bağışlamış	olsa	bile	ölmesi	durumunda	
ölen	 kişinin	 aile	 bireylerinin	 de	 onayı	
gerekmektedir.	 Verici	 sağlığında	 organ	
bağışı	 yapacağını	 resmi	 ve	 yazılı	
olarak	 bildirmemişse,	 ölüm	 anında	

yanında	 bulunan	 yakınlarından	 birinin	
yazılı	 izniyle	 organ	 bağışı	 yapılabilir.	
Ayrıca	 bağışta	 bulunulmak	 istenen	
organın	sağlıklı	olması	ve	kişinin	organ	
bağışına	engel	herhangi	bir	hastalığının	
olmaması	da	gerekmektedir.
 
	 Canlıdan	 organ	 nakli;	 alıcının	 en	
az	iki	yıldan	beri	evli	olduğu	eşi	ile	dördüncü	
dereceye	 kadar	 (dördüncü	 derece	 dahil)	
kan	ve	kayın	hısımlarından	yapılabilir.	Organ	
nakli	 gereken	 hastalığın	 evlilikten	 sonra	
teşhis	 edildiği	 durumlarda	 eşlerin	 en	 az	
iki	 yıllık	 evli	 olması	 şartı	 aranmaz.	 Bunun	
dışında	 kalan	 canlıdan	 organ	 nakillerinin	
etik	 açıdan	 değerlendirmesi,	 organ	 nakli	
başvurusunun	 yapıldığı	 ilde	 oluşturulan	
Organ	Nakli	Değerlendirme	Etik	Komisyonları	
tarafından	 yapılır.	 Yaşarken	 de	 yapılabilen	
bu	 bağışlarda	 böbrek	 nakli	 ilk	 sıradadır.	
İnsan	vücudunda	2	böbrek	bulunduğu	ve	bu	
böbrekler	 birbirlerinden	 bağımsız	 çalıştığı	
için,	 bir	 tanesi	bağışlandığında	diğer	böbrek	
işlevini	 kaybetmez.	 Karaciğer	 de	 yaşarken	
bağışlanabilir.	Ancak,	yüksek	oranda	kendini	
yenileme	 özelliği	 olan	 karaciğerin	 tamamı	
bağışlanamasa	da	bir	parçası	bağışlanabilir.

BAĞIŞLANAN
HER ORGAN
YENİ BİR
HAYATTIR Uzm. Dr. Ertuğrul KEKLİK
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Organ bağışı bizi birbirimize 
yaklaştırır

	 Kişiler	 yakınları	 için	 büyük	
fedakârlık	 yaparak,	 ciddi	 risklere	
rağmen	 böbreğini,	 ciğerinin	 bir	
parçasını	 sevdikleri	 kişiye	 vermekten	
çekinmemektedir.	 İnsanları	 böyle	
fedakarlık	yapmak	zorunda	bırakmamak	
için	ölünce	toprak	olacak	organlarımızı	
bağışlamamız	 çok	 önemlidir.	 Diyanet	
İşleri	 Başkanlığı	 Din	 İşleri	 Yüksek	
Kurulu,	 organ	 naklinin	 caiz	 olduğunu	
bildirmiş	 ve	 organ	 bağışını,	 insanın	
insana	 yapabileceği	 enbüyük	 yardım	
olarak	tanımlanmıştır.
 Unutmamak gerekir ki, her 
bağış yeni bir hayattır.
	 Organları	 bağışlayan	 kişiden	
organ	 alınabilmesi	 de	 her	 şartta	
olmayabilir;	 kişi	 evinde,	 hastanede	
herhangi	 bir	 hastalıktan	 kalbi	 durarak	
öldüğü	takdirde	çok	kısa	sürede	organlara	
kan	 gitmediği	 için	 organlarda	 dönüşü	
olmayan	 bozulmalar	 olabilir,	 dolayısıyla	
kişi	 organlarını	 bağışlamış	 olsa	 dahi	
organları	 alınamaz,	 kullanılamaz.	 Tek	
şart	 yoğun	 bakım	 ortamında	 solunum	
cihazına	 bağlı	 iken	 beyin	 ölümü	 (tıbbi	
olarak	öldüğü	yetkili	dört	uzman	doktor	
tarafından	 onaylanması)	 gerçekleşmesi	
durumunda	 kişinin	 yakınları	 izin	
verirse	 bağışçının	 organları	 nakil	 için	
alınmaktadır.	Bitkisel	hayat	tıbbi	bir	ölüm	
değildir.	 Kişinin	 şuuru	 açık	 olmasa	 da,	
solunum	makinesine	bağlı	olsa	da	eğer	o	
kişi	bitkisel	hayatta	ise	o	kişinin	organları	
alınmamaktadır.	

En anlamlı vasiyet 
organ bağışıdır

	 Organ	bağışı	yapıldığı	mutlaka,	
kişinin	 yakınlarına	 da	 bildirilmelidir.	
Bunun	 nedeni;	 bir	 kişide	 beyin	 ölümü	
gerçekleştiğinde	 akrabalarının	 organ	
bağışı	 konusunda	 karar	 vermelerini	
kolaylaştırır	 ve	 bağış	 isteği	 yerine	
getirilebilir.	 Organ	 bağışı	 süreci	
tamamen	gönüllülük	esasına	dayalıdır.
	 Nakil	 için	 organ	 alınması	
da	 normal	 bir	 kişinin	 ameliyat	
olmasındaki	 gibi	 hatta	 daha	 özenli	
şekilde	 ameliyathanede	 yapılmakta	 ve	
diğer	 ameliyatlarda	 olduğu	 gibi	 dikiş	
atılıp	 kesi	 yeri	 kapatılmaktadır.	 Alınan	
organ	veya	organlar	soğuk	bir	ortamda	
uygun	taşıma	kaplarında	Türkiye	Organ	
Koordinasyon	 Merkezinin	 direktifleri	
ile	 taşınmaktadır.	 Ülkemizde	 organ	
bağışları	 Sağlık	 Bakanlığı	 kontrolü	 ve	
denetiminde	 yapılmaktadır.	 “Türkiye	
Organ	 ve	 Doku	 Nakli	 Bilgi	 Sistemi”	
vasıtasıyla	organ	dağıtımı	en	adaletli	ve	
şeffaf	biçimde	yapılmaktadır.
	 Organ		bağışından	vazgeçildiğinde	
bu	 yeni	 kararı	 aile	 ile	 paylaşılması	
E-Devlet	 sistemi	 üzerinden	 iptal	
edilmesi	 ve	 organ	 bağış	 kartının	 imha	
edilmesi	yeterlidir.
	 Organ	bağışı	yetersizliğine	etki	
eden	 faktörleri	 belirlemeye	 yönelik	
yapılan	 çalışmalarda,	 organ	 bağışı	
yetersizliğine	 eğitimsel,	 sosyokültürel	
ve	 dinsel	 vb.	 birçok	 faktörün	 neden	
olduğu	 ve	 organ	 bağışı	 konusunda	
verilen	eğitimlerin	gönüllülüğü	arttırdığı	

belirtilmektedir.	Organ	nakli	ve	bağışına	
yönelik	 bilgilerinin	 yeterli	 düzeyde	
olmadığı,	konu	ile	ilgili	eğitimlerin	organ	
nakli	ve	bağışına	yönelik	farkındalığı	ve	
duyarlılığı	 arttırarak	 tutumları	 olumlu	
yönde	 etkileyebileceği	 ve	 dolayısı	 ile	
bağışlanan	 organ	 sayısının	 artmasına	
katkı	sağlayacağı	belirtilmektedir.
	 Organ	 nakillerinde	 başarılı	
gelişmeler	 yaşanmasına	 rağmen,	
organ	 naklinin	 yapılabilmesi	 ancak	
nakledilecek	 organın	 bağışlanması	 ile	
gerçekleşebilmektedir.	 Türkiye	 organ	
nakli	 faaliyetleri	 için	 yeterli	 donanıma,	
deneyimli	 nakil	 ekiplerine	 ve	 nakil	
merkezlerine	 sahiptir.	 Aşılması	 gereken	
en	önemli	sorun	kadavra	bağış	oranındaki	
yetersizliktir.	 Yaşayan	 bir	 kişiden	 alınan	
bir	 organ	 bir	 başka	 kişiye,	 bir	 ölüden	
alınan	 organlar	 ise	 birçok	 kişiye	 hayat	
vermektedir.
	 Organ	nakilleri,	insanların	yeniden	
hayata	 tutunmasını	 sağlayan,	 sihirli	 bir	
dokunuştur.	Bunun	için	herkese	önerimiz,	
ilk	 boş	 vakitlerinde	 bir	 saatini	 ayırarak	
bir	 diyaliz	 merkezine	 ya	 da	 organ	 nakli	
yapan	 hastanelere	 gitmesi,	 nakil	 öncesi	
ve	 sonrasında	bu	hastaların	 durumlarını	
izlemesidir.	 Diyaliz	 merkezinde	 hastalar	
haftada	2-3	gün	her	seansta	4	saat	diyaliz	
cihazına	bağlı	kalmak	zorundadırlar.
	 Bağışlarla	binlerce	kişinin	hayatı	
kurtulacak,	 diyalize	giren	hastalar	özgür	
yaşayabilecektir.				

Her bağış yeni bir hayattır!

HER 
BAĞIŞ
YENİ BİR
HAYATTIR!

Organ ve Doku 
Bağış Kartı
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	 Sosyal	 bir	 varlık	 olarak	
kabul	edilen	ve	 tarihten	günümüze	
yaşamını	 birbiri	 ile	 iletişim	 kurma	
zorunluluğu	 içinde	 sürdürmekte	
olan	 insanoğlunun,	 iletişim	 için	
kullanmış	 olduğu	 araçlarda	
çağımızın	 teknolojisi	 ile	 birlikte,	
hızlı	 değişim	 ve	 gelişimler	
yaşanmaktadır.

Hukukumuzda	 bir	 özel	 yaşam	
hakkı	 olan	 haberleşmenin	
gizliliğinin,	belirli	şartlarda	suçun	
ve	 suçlunun	 önlenmesi	 ve	 aynı	
zamanda	 delil	 tespiti	 amacıyla	
kısıtlanması	öngörülmüştür.

	 Günümüzde	 suçlar,	
iletişim	yöntemlerinin	de	etkisi	ile	
bireysellikten	çıkıp	suç	şebekeleri	
şeklinde	 organize	 ve	 kompleks	
biçimde	işlenebilmektedir.	Bununla	
birlikte	 suç	 örgütleri	 zaman	
içinde	 kısa	 sürede	 değişen	 iç	
yapıları	 ve	 iletişim	 teknikleri	 ile	
sadece	 masum	 bir	 insanın	 değil	
devletlerin	 de	 güvenliklerine	
daha	 yoğun	 müdahale	 etmeye	
başlamışlardır.

	 İçinde	 yaşadığımız	 çağın	
getirmiş	 olduğu	 değişimlerin	
neticesi	 olarak,	 devletler	 suç	 ve	
suçlu	 ile	 mücadelede	 hukuka	
uygun	ve	hızlı,	gerektiğinde	anlık,	
aynı	 zamanda	 daha	 etkin	 yöntem	
ve	araçlar	arayışına	girmiştir.

	 Tüm	 bu	 açıkladığımız	
durumlarla	 birlikte	 teknoloji	 ve	
iletişim	 araçlarındaki	 değişime	
paralel	 olarak	 yargılama	
hukukumuza	 bir	 koruma	
tedbiri	 olarak	 giren	 “İletişimin	
Denetlenmesi	 Tedbiri”	 maddi	
gerçeğe	ulaşmayı	amaçlamaktadır.	
Zaten	gizlilik	ilkesi	içinde	yürüyen	
soruşturma	 aşamasının	 belki	 de	
en	gizli	tekniğidir.	

	 Ceza	 Muhakemesi	
Kanununun	 “İletişimin	 tespiti,	
dinlenmesi	 ve	 kayda	 alınması”	
başlıklı	 135.	 Maddesinde	 “Bir	 suç	
dolayısıyla	 yapılan	 soruşturma	
ve	kovuşturmada,	suç	 işlendiğine	
ilişkin	 somut	 delillere	 dayanan	
kuvvetli	 şüphe	 sebeplerinin	
varlığı	 ve	 başka	 suretle	 delil	

elde	 edilmesi	 imkânının	
bulunmaması	 durumunda,	 hakim	
veya	 gecikmesinde	 sakınca	
bulunan	 hâllerde	 Cumhuriyet	
savcısının	 kararıyla	 şüpheli	
veya	 sanığın	 telekomünikasyon	
yoluyla	 iletişimi	 (…)	 dinlenebilir,	
kayda	 alınabilir	 ve	 sinyal	 bilgileri	
değerlendirilebilir.	 	 Cumhuriyet	
savcısı	 kararını	 derhâl	 hâkimin	
onayına	 sunar	 ve	 hâkim,	 kararını	
en	 geç	 yirmi	 dört	 saat	 içinde	
verir.	Sürenin	dolması	veya	hakim	
tarafından	aksine	karar	verilmesi	
hâlinde	tedbir	Cumhuriyet	savcısı	
tarafından	 derhâl	 kaldırılır.	
(Mülga	 son	 iki	 cümle:	 24/11/2016-	
6763/26	 md.)	 denilmek	 suretiyle	
bu	 tedbire	 ilişkin	 birtakım	
koşullar	 belirtilmiştir.	 Öncelikle	
bu	 tedbire	 başvurulabilmesi	 için	
suça	 ilişkin	 kuvvetli	 şüphe	 şartı	
aranmaktadır.	 Bilindiği	 üzere	
soruşturma	 aşaması	 şüphe	 ile	
başlayan	 bir	 ceza	 muhakemesi	
sürecidir.	 İletişimin	 dinlenmesi	
ve	 kayda	 alınması	 tedbiri	 her	 ne	
kadar	 tutuklama	 tedbiri	 kadar	
kişi	 özgürlüğüne	 müdahale	 eden	
koruma	 tedbirlerinden	 biri	 olsa	
da	 kanun	 koyucu	 burada	 da	
tutuklama	 tedbirinde	 karşımıza	
çıkan	 “kuvvetli	 şüphe”	 şartını	
aramıştır.	 Soruşturma	 evresinin	
başlatılabilmesi	 için	 suç	 işlendiği	
izlenimi	 veren	 hâl	 mevcut	
bulunmalıdır	 (CMK	 160/1).	 Somut	
olgulara	dayanarak	bir	soruşturma	

SORUŞTURMA AŞAMASINDA İLETİŞİMİN
DİNLENMESİ, KAYDA ALINMASI VE SİNYAL 
BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

başlattıktan	 sonra,	 iletişimin	 denetlenebilmesi	
için,	 elde	 edilen	 bu	 şüphe	 sebeplerinin	 “kuvvetli”	
yani	 inanılabilir	ve	güçlü	olmasıda	aranacak	olup	
tutuklama	 kararı	 verilmesini	 gerektirecek	 ölçüde	
kuvvetli	 şüphe	 (CMK	 100/1)	 bulunması	 hususu	
aranmayacaktır.

	 Bu	tedbirin	bir	başka	özelliği	ise	bu	tedbirin	
istisnai	 nitelikte	 olması	 hususudur.	 Kural	 olarak	
sulh	 ceza	 yargıcının	 bu	 tedbire	 başvurabilmesi	
için,	 öncelikle	 Cumhuriyet	 savcısının	 ceza	
soruşturmasının	 aracı	 olan	 diğer	 tedbirlere	
başvurup	 başvurmadığını	 irdelemesi,	 Cumhuriyet	
savcısı	 başvurmuş	 ise	 şayet	 bu	 tedbirlerden	 bir	
netice	elde	edip	edemediğinin	tespiti	 ile	artık	son	
çare	olarak	bu	tedbire	hükmetmesiyle	mümkündür.	
Böylelikle	diğer	tahkikat	yöntemleri	kullanılmış	ve	
istenilen	netice	elde	edilememiş,	diğer	soruşturma	

FURKAN YILMAZ
KAYSERİ 4. SULH CEZA HAKİMİ
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yöntemleri	 kullanılsa	 bile	 istenilen	
sonucun	 elde	 edilememiş	 olması	
gerekmektedir.	

Bir	ceza	soruşturmasının	amacı	lehe	
yahut	aleyhe	tüm	delilleri	toplamaktır.	
Bu	 husus	 Ceza	 Muhakemesi	
Kanununda	“Bir	suç	dolayısıyla	yapılan	
soruşturma	 ve	 kovuşturmada,	 suç	
işlendiğine	 ilişkin	 somut	 delillere	
dayanan	 kuvvetli	 şüphe	 sebeplerinin	
varlığı	 ve	 başka	 suretle	 DELİL	 ELDE	
EDİLMESİ	 imkânının	 bulunmaması	
durumunda”	 başvurulabileceği	
şeklinde	 belirtilmiştir.	 Bu	 tedbire	
ŞÜPHELİNİN	 YAKALANABİLMESİ	
amacıyla	 başvurmak	 kanunun	
öngördüğü	 amaca	 aykırı	 hareket	
etmektir.	

Şüphelinin	 yakalanması	 için	
iletişimin	 tespiti	 kararı	 verilemez.	
Şüphelinin	 yakalanması	 konusunda	
CMK	 135/5	 ile	 düzenlenen	 “mobil	
telefonun	 yerinin	 tespiti”	 koruma	
tedbiri	 bu	 hususa	 ilişkin	 olup	 amacı,	
şüpheli	 veya	 sanığın	 yakalanmasını	
sağlamaktır.	 Şüpheliyi	 yakalamayı	
sağlamak	 dışında	 bir	 delil	 olarak	
kullanılamaz.	Zîra	failin	suçu	işledikten	
sonra	nerede	yakalandığı,	suçun	ispatı	
açısından	 önemli	 olmayabilir,	 yani	
“ispat	 edilmek	 istenen	 olayın	 karara	
etkisi	 yoktur”	 (CMK	 206/2-b).	 Yasada	
“mobil	 telefonun	 yerinin	 tespiti”	
olarak	 belirtilen	 bu	 tedbiri	 “kayıp”	
kişilerin	 yakalanması	 bakımından	 da	
kullanabilmek	mümkün	değildir.

Kanun,	 sadece	 ağır	 olarak	 kabul	
ettiği	 belli	 suçlarda	 özel	 hayatın	 gizli	
alanına	 devlet	 tarafından	 müdahâle	
edilmesine	 izin	 vermiş	 ve	 bu	 suçları	
liste	 hâlinde	 saymıştır.	 Bu	 suçlar	
Ceza	 Muhakemesi	 Kanununun	 135/8.	
maddesinde	belirtilmiş	bu	suç	tiplerinin	
haricinde	 bu	 tedbirin	 uygulanabilmesi	
mümkün	değildir.	

CMK	m.135/8	de	sayılan	suç	 tipleri	
şunlardır;	a)	Türk	Ceza	Kanununda	yer	
alan;

1.	 Göçmen	 kaçakçılığı	 ve	 insan	
ticareti	 (madde	79,	80)	 ile	organ	veya	
doku	ticareti	(madde	91),

2.	 Kasten	öldürme	(madde	81,	82,	
83)

3.	 İşkence	(madde	94,	95),
4.	 Cinsel	 saldırı	 (birinci	 fıkra	

hariç,	madde	102),
5.	 Çocukların	 cinsel	 istismarı	

(madde	103),
6.	 (Ek:	 21/2/2014	 –	 6526/12	 md.)	

Nitelikli	 hırsızlık	 (madde	 142)	 ve	
yağma	 (madde	 148,	 149)	 ile	 nitelikli	
dolandırıcılık	(madde	158)	,

7.	 Uyuşturucu	 veya	 uyarıcı	
madde	imal	ve	ticareti	(madde	188),

8.	 Parada	sahtecilik	(madde	197),
9.	 (Mülga:	 21/2/2014	 –	 6526/12	

md.;	 Yeniden	 düzenleme:	 24/11/2016	
6763/26	 md.)	 Suç	 işlemek	 amacıyla	
örgüt	kurma	(madde	220,	fıkra	üç),

10.	 (Ek:	25/5/2005	–	5353/17	md.)	
Fuhuş	(madde	227),

11.	 İhaleye	 fesat	 karıştırma	
(madde	235),

12.	 (Ek:	 24/11/2016-6763/26	 md.)	
Tefecilik	(madde	241),

13.	 Rüşvet	(madde	252),
14.	 Suçtan	kaynaklanan	malvarlığı	

değerlerini	aklama	(madde	282),
15.	 (Değişik:	 2/12/2014-6572/42	

md.)	 Devletin	 birliğini	 ve	 ülke	
bütünlüğünü	bozmak	(madde	302)	,

16.	 (Ek:	 2/12/2014-6572/42	 md.)	
Anayasal	 Düzene	 ve	 Bu	 Düzenin	
İşleyişine	Karşı	Suçlar	(madde	309,	311,	
312,	313,	314,	315,	316),	(3)

17.	 Devlet	 Sırlarına	 Karşı	 Suçlar	
ve	Casusluk	(madde	328,	329,	330,	331,	
333,	334,	335,	336,	337)	suçları.

b)	 Ateşli	 Silahlar	 ve	 Bıçaklar	 ile	
Diğer	 Aletler	 Hakkında	 Kanunda	
tanımlanan	 silah	 kaçakçılığı	 (madde	
12)	suçları.

c)	 (Ek:	 25/5/2005	 –	 5353/17	 md.)	
Bankalar	Kanununun	22	nci	maddesinin	
(3)	 ve	 (4)	 numaralı	 fıkralarında	
tanımlanan	zimmet	suçu,

d)	 Kaçakçılıkla	 Mücadele	
Kanununda	 tanımlanan	 ve	 hapis	
cezasını	gerektiren	suçlar.

e)	 Kültür	 ve	 Tabiat	 Varlıklarını	
Koruma	 Kanununun	 68	 ve	 74	 üncü	
maddelerinde	tanımlanan	suçlar.
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verilebilir;	 bu	 süre,	 bir	 ay	 daha	
uzatılabilir.	Ancak,	örgütün	 faaliyeti	
çerçevesinde	 işlenen	 suçlarla	 ilgili	
olarak	 gerekli	 görülmesi	 halinde,	
hakim	 yukarıdaki	 sürelere	 ek	
olarak	her	defasında	bir	aydan	fazla	
olmamak	ve	toplam	üç	ayı	geçmemek	
üzere	 uzatılmasına	 karar	 verebilir.	
135.	 maddenin	 ifadesinde	 üç	 aylık	
sürenin	 ne	 zaman	 başlayacağı	
konusunda	bir	açıklık	yoktur.	Ancak	
süre	 kararın	 ilk	 verildiği	 andan	
itibaren	 başlatılmalıdır.	 Yani	 söz	
konusu	 süre	 zarfında	 şüphelinin	
telefon	 numarasını	 değiştirmesi	
halinde	 tedbirin	 uygulama	
aşamasında	kötüye	kullanılabileceği	
ihtimalini	ortaya	çıkarabilir.	Şüpheli	
telefon	 numarasını	 değiştirmiş	 ise	
kesintiye	 uğratmamak	 adına	 ilk	
olayla	 bağlantılı	 karar	 tarihi	 esas	
alınmalıdır.

	 Sulh	 ceza	 hakimi	 ilgili	
kararı	 verdikten	 sonra	 kararı	 kim	
uygulayacaktır?	

Bu	 hususta	 Ceza	 Muhakemesi	
Kanunu	 137/1.	 maddesinde	 “135’	
inci	 maddeye	 gore	 verilecek	 karar	
gereğince	 Cumhuriyet	 savcısı	
veya	 görevlendireceği	 adlî	 kolluk	
görevlisi,	 telekomünikasyon	hizmeti	
veren	 kurum	 ve	 kuruluşların	
yetkililerinden	 iletişimin	 tespiti,	
dinlenmesi	 veya	 kayda	 alınması	
işlemlerinin	yapılmasını	ve	bu	amaçla	
cihazların	 yerleştirilmesini	 yazılı	
olarak	 istediğinde,	 bu	 istem	 derhâl	
yerine	getirilir;	yerine	getirilmemesi	
hâlinde	 zor	 kullanılabilir.	 İşlemin	
başladığı	 ve	 bitirildiği	 tarih	 ve	
saat	 ile	 işlemi	 yapanın	 kimliği	 bir	
tutanakla	saptanır.”	demek	suretiyle	
bu	hususa	açıklık	getirmiştir.

	 Tedbir	 sona	 ermesi	
hususuna	 değinecek	 olur	 isek	
tedbire	 ilişkin	 karar,	 kural	
olarak	 sürenin	 sona	 ermesiyle	

	 İletişimin	 denetlenmesi	 ve	
kayda	 alınması	 tedbiri	 şüpheli	 veya	
sanık	 hakkında	 uygulanabilecek	 bir	
tedbir	 olup,	 bir	 “idari”	 soruşturmada;	
yahut	 hukuk	 mahkemelerinin	 görev	
alanına	 giren	 bir	 vakıada	 (örneğin	
boşanma	 davasıda)	 başvurulabilecek	
bir	 tedbir	 değildir.	 Elbette	 idari	 para	
cezalarına	itiraz	yargılamalarında	da	bu	
tedbire	 başvurulamamaktadır.	 Kısaca	
bu	 tedbir	 ceza	 hukuku	 bağlamında	
“şüpheli”	sıfatını	taşıyan	kişilere	yönelik	
uygulanabilecek	 bir	 tedbirdir.	 Şüpheli	
veya	 sanığın	 tanıklıktan	 çekinebilecek	
kişilerle	 arasındaki	 iletişimi	 de	 kayda	
alınamaz.	 Kayda	 alma	 gerçekleştikten	
sonra	bu	durumun	anlaşılması	hâlinde,	
alınan	kayıtlar	derhâl	yok	edilir.

Bu	 tedbirin	 süresine	 gelecek	
olursak	 yüklenen	 suçun	 türü,	
hakkında	tedbir	uygulanacak	kişinin	
kimliği,	iletişim	aracının	türü,	telefon	
numarası	 veya	 iletişim	 bağlantısını	
tespite	 imkân	 veren	 kodu,	 tedbirin	
türü,	 kapsamı	 ve	 süresi	 belirtilir.	
Tedbir	 kararı	 en	 çok	 iki	 ay	 için	

kendiliğinden	 ortadan	 kalkar.	
Böylelikle,	 tedbirin	 uygulamasını	
yapmakta	 olan	 Cumhuriyet	 Savcısı	
derhal	 tedbirin	 uygulanmasını	 sona	
erdirmelidir.	 Sürenin	 bitiminden	
sonra	 elde	 edilen	 kayıtlar	 hukuka	
aykırı	 kabul	 edilir	 ve	 delil	 olarak	
kullanılamaz.	Gecikmesinde	sakınca	
bulunan	 hallerde	 Cumhuriyet	
Savcısı	 tarafından	 verilen	 kararın	
süresi	 içerisinde	 hakim	 onayına	
sunulmaması	 yahut	 onaya	
sunulduğu	 halde	 onaylanmaması	
durumunda	 da	 tedbirin	 sona	
ermelidir.	 Tedbire	 ilişkin	 kararda	
belirtilen	 süre	 dolmadan	 da,	
eğer	 devam	 edilmesinde	 yarar	
olmadığı	 görülüyorsa	 ya	 da	 tedbire	
ilişkin	 şartlardan	 biri	 veya	 tümü	
ortadan	 kalkmışsa	 tedbire	 son	
verilebilecektir.	 Ayrıca	 Ceza	
Muhakemesi	 Kanununun	 137.	
maddesinin	 3.	 Fıkrasına	 göre,	
“verilen	 kararın	 uygulanması	
sırasında	 şüpheli	 hakkında	
kovuşturmaya	 yer	 olmadığına	 dair	
karar	 verilmesi	 halinde,	 bunun	
uygulanmasına	 Cumhuriyet	 Savcısı	
tarafından	derhal	son	verilir.”
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Baromuz Üyesi Kıymetli meslektaşımız 
Av. Ahmet KAYNAR (376) vefat etmiştir.

Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine 
ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz.

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Baromuz Üyesi Kıymetli meslektaşımız 
Av.İsmihan Belkıs Şahin (1192) vefat etmiştir.

Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine 
ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz.

Baromuz Üyesi Kıymetli meslektaşımız 
Av. Arif Mavuş (218) vefat etmiştir.

Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine 
ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz.
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TARIHE BIR BAKIS:

� YSERI
LISESI

	 Cumhuriyetin	kurulduğu	dönemde	devletin	her	konuda	olduğu	gibi	eğitim	konusunda	da	birçok	sorunla	karşılaşılmıştır.	
Eğitimi	mili	 temellere	ve	Batı’nın	yöntemlerine	dayatmak,	Cumhuriyet’i	benimsemiş	bir	nesil	yetiştirmek	gibi	emelleri	olan	
Mustafa	Kemal	Atatürk	eğitim	sistemini	rayına	oturtmak	için	gerek	kendisi	gerek	kurumlar	aracılığıyla	sistemde	ve	okullarda	
reformlar	yapmıştır.	Bu	okulların	Anadolu’daki	köklü	ve	önemli	temsilcilerinden	biri	olan	Kayseri	Lisesi	Milli	Mücadele	dönemine	
tanıklık	 etmiş,	 o	 dönemin	 ruhunu	 yansıtan	 ve	 Türk	eğitim-öğretim	 tarihine	büyük	katkıları	 olan	 kurumlarımızdan	birisidir.	
Öğrencileri	Kurtuluş	Savaşı’nda	vatan	uğruna	cephede	savaşıp	şehit	olarak	 liseyi	askeri	alanda	da	 temsil	etmişlerdir.	 Taş	
Mektep	diye	de	anılan	Kayseri	Lisesi	ilk	olarak	“DERECE-İ	ULA	MEKTEP-İ	MÜLKİYE	İDADİSİ”	adıyla	kurulmuştur.	Birçok	değerli	
devlet	adamı,	cumhurbaşkanı	ve	ünlü	 isim	yetiştirmiştir.	Günümüzde	ve	geçmişte	bu	mezunlar	ülkemize	kendi	alanlarında	
katkı	sağlamış	ve	sağlamaya	devam	etmektedirler.
	 Son	olarak	günümüzde,	tarihi	olayların	izlerini	yansıtmak	amacıyla	müzeye	çevrilmiş	olan	Kayseri	Lisesi’nde	Osmanlı	
dönemine	ait	eski	binada	uyum	süreci	 için	birtakım	restorasyonlar	yapılmıştır.	Bu	restorasyonlar	şehri	kültürel	açıdan	da	
hareketlendirmiştir.	Lisenin	geçmişten	günümüze	geçirdiği	dönemler	kabaca	bu	şekilde	şekillenmiştir.

Av. Damla ARIK
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1.Kayseri Lisesi’nden Önce 
Eğitim

	 19.	 Asır	 başlarına	 kadar	
Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 muhtelif	
birimlerinde	 olduğu	 gibi	 Kayseri’de	
de	 medrese	 devri	 eğitim	 ve	 öğretimi	
uygulanmıştır.		2.	Mahmut	ve	Tanzimat	
devirlerinde,	Osmanlı	Devlet	adamları	
Batı’nın	her	alanda	kesin	üstünlüğünü	
kabul	 ederek	 devletin	 bütün	
müesseselerinde	 ıslahat	 yapmak	
ihtiyacını	hissetmişlerdir.		1869’a	kadar	
imparatorlukta	 rüştiyelerin	 sayısı	
oldukça	 artmış,	 İstanbul’da	 pek	 çok	
meslek	okulu	ve	yüksekokul	açılmıştır.	
Buna	 rağmen	 ne	 vilayetlerde	 rüştiye	
üzerine	 bir	 okul,	 ne	 de	 İstanbul’da	
yüksekokullara	 öğrenci	 yetiştirecek	
(rüştiye	 dışında)	 bir	 okul	 vardır.	
Sadece	1868’de	İstanbul’da	Galatasaray	

Sultanisi	açılabilmiş	ise	de	vilayetler	bu	
gibi	kuruluşlardan	tamamıyla	mahrum	
kalmışlardır.	Dolayısıyla	İdadi	okulların	
kurulması	 ve	 açılması	 hem	 öğretim,	
hem	 de	 siyaset	 bakımından	 zaruret	
haline	gelmiştir.	Bu	dönemde	bir	türlü	
İstanbul	 dışına	 götürülemeyen	maarif	
hizmetleri,	 ancak	 1878’den	 itibaren	
imparatorluğun	 her	 köşesine	 devlet	
eliyle	götürülmeye	başlanmıştır.
	 Türk	Maarif	 tarihi	 içinde	Batılı	
anlamda	 kurulan	 ilk	 ortaöğretim	
kurumu	 “Mekteb-i	 Sultani”	 olarak	
bilinen	 Galatasaray	 Lisesi’dir.	 Bundan	
sonra	 da	 Osmanlı	 devleti	 taşra	
teşkilatında	 da	 bunun	 örneklerini	
imkânları	ölçüsünde	çoğaltma	çabaları	
göstermiştir.	Bu	eğitim	kurumlarından	
birisi	de	hiç	şüphesiz	Kayseri	Lisesidir.

2.Kayseri Lisesi’nin Kuruluşu

	 Kayseri	 Lisesi,	 13	 Eylül	 1893	
yılında	 Seyfullah	 Efendi	 Konağı’nda	
“Derece-i	Ula	Mekteb-i	Mülkiye	İdadisi”	
olarak	kurulmuştur.	İdadi,	kuruluşunun	
ilk	yıllarında	bir,	iki	ve	üçüncü	sınıfları	
rüştiyeyi;	 dört	 ve	 beşinci	 sınıfları	 ise	
idadiyi	 oluşturacak	 şekilde	 eğitim	
öğretim	 hayatına	 devam	 etmiştir.	 İlk	
yıllarında	 çok	 az	 sayıda	 öğrenciye	
hizmet	 etmiş	 olan	 Kayseri	 Lisesi’nin	
birkaç	yıl	sonra	okumaya	karşı	hevesin	
artmasıyla	 birlikte	 öğrenci	 sayısı	 da	
artmıştır.	Artan	öğrenci	sayısına	karşın	
okul	binasının	yetersiz	kalması	üzerine	
bugünkü	 lise	 binasının	 temelleri	
atılmıştır.	Ancak,	pek	çok	yenilik	karşıtı	
vatandaş,	 yeni	 lise	 binasının	 inşa	
edilmesi	kararına	karşı	çıkarak	inşaatın	
birkaç	 sene	 durdurulmasına	 neden	
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olmuştur.	 Nihayet	 birçok	 fasılalar	
ve	 faaliyetlerden	 sonra,	 1903	 yılında	
lisenin	birinci	katı	tamamlanmıştır.	
	 1915-1916	 yılları	 arasında	
ise	 okul,	 Sultani’ye	 çevrilerek	 sekiz	
ve	 dokuzuncu	 sınıfları	 meydana	
getirilmiştir.	Yine	aynı	yıl	içerisinde	yeni	
okul	binasının	 ikinci	katı	da	kullanıma	
hazır	hale	getirilmiştir.	Lisenin	öğrenci	
sayısı	1916	yılına	kadar	geçmiş	yıllarla	
kıyaslandığında	 büyük	 oranda	 artmış	
olmasına	 rağmen	Balkan	 Savaşı	 ve	 I.	
Dünya	Savaşı	dolayısıyla	bu	sayı	tekrar	
düşmeye	başlamıştır.	Ayrıca	lise,	savaş	
nedeniyle	 yalnızca	 dokuz	 öğrencisini	
mezun	edebilmiştir.	1921	Ağustosu’nda	
ise	 binanın	 Türkiye	 Büyük	 Millet	
Meclisi’ne	 tahsisi	 kararlaştırılmıştır.	
Fakat	 aynı	 yıl	 içerisinde	 Ankara	

Sultanisi	 ile	 birleştirilmiş	 ve	 on	
iki	 yıllık	 tam	 teşkilatlı	 leyli	 sultani	
durumuna	getirilmiştir.	Anadolu’nun	en	
karanlık	günlerinde	bile	Kayseri	Lisesi	
parlamaya	 devam	 etmiş	 ve	 elinden	
geldiğince	 Türk	 çocuklarının	 eğitim	 ve	
öğretimlerine	 devam	 edebilmesi	 için	
çabalamıştır.	 Ancak,	 Sakarya	 Savaşı	
dolayısıyla	 okulun	 yaklaşık	 bütün	
öğrencilerinin	 eğitim	 ve	 öğretimlerini	
bir	 kenara	 bırakıp,	 vatanları	 uğruna	
cepheye	 gitmesi	 üzerine	 okul,	 1921	
yılında	 mezun	 verememiştir.	 1923	
yılında	 “Sultani”	 kelimesi	 kaldırılarak	
yerine	“Lise”	kelimesi	konulmuştur.	
	 1927	 yılında	 ise	 Kültür	
Bakanlığı,	 o	 zamanlar	 Cizvit	 olarak	
adlandırılan	bir	Hıristiyan	Tarikatı’ndan	
okul	 alanının	genişlemesi	 amacıyla	 iki	
parça	 bina	 satın	 almış	 ve	 bu	 binalar	
sayesinde	 öğrencilerine	 kütüphane,	
yatakhane	 ve	 bir	 adet	 de	 müsamere	
salonu	 imkânı	 tanımıştır.	 1932-1933	
yılları	 arasında	 ise	 Kayseri	 Lisesi,	
öğrencisi	 sayısını	 yüzü	 yatılı	 olmak	
üzere	altı	 yüz	seksen	bire	çıkarmıştır.	
Aynı	yıl	içerisinde	okul	kütüphanesinin	
kaynak	sayısı	da	geçmiş	yıllara	oranla	
büyük	 ölçüde	 arttırılmıştır.	 Aynı	
zamanda	 okul	 idaresi	 tarafından	 fizik,	
kimya	 derslerine	 yardımcı	 aletlerle;	
tarih	 ve	 coğrafya	 derslerine	 ait	
birçok	 yeni	 eşya	 öğrencilerin	 pratik	
alandaki	 bilgisini	 arttırmak	 amacıyla	
okul	 bünyesine	 alınmıştır.	 Bunlarla	
da	 sınırlı	 kalınmamış	 yine	 1932-
1933	 yılları	 içerisinde	 öğrencilerin	
sosyal	 faaliyetlerdeki	 verimliliğinin	

arttırılması	 amacıyla	 Kızılay	 işçi	
teşkilatı	 başta	 olmak	 üzere	 pek	 çok	
öğrenci	topluluğu	kurulmuştur.	Kurulan	
öğrenci	 toplulukları,	 öğrencilerin	
ufuklarını	 günden	 güne	 genişletmeye	
başlamış	ve	okul	öğrencileri	tarafından	
ilk	 sosyal	 alandaki	 faaliyetleri	 olarak	
nitelendirdikleri	“Kayseri	Köşesi”	isimli	
bir	dergi	çıkartılmıştır.	
	 1935-1936	 eğitim	 öğretim	
yılında	 okul,	 kız	 ortaokulu	 ile	
birleştirilerek	her	bakımdan	genişleme	
imkânına	 sahip	 olmuştur.	 1959	 yılında	
ise	 Kayseri	 Lisesi	 çatısı	 altında	 bir	
Akşam	 Lisesi	 açılmış	 fakat	 beklenen	
amaçlara	ulaşılmadığı	gerekçesiyle	bu	
lisenin	 1982	 yılında	 kapatılması	 uygun	
görülmüştür.	 1994-1995	eğitim	öğretim	
yılları	 arasında,	 Batı’daki	 gelişmelere	
ayak	 uydurulabilmek	 amacıyla,	 lise	
bünyesinde	“yabancı	dil	ağırlıklı”	bölüm	
açılmıştır.	 2005	 yılında	 ise	 Kayseri	
Lisesi,	 ilk	 defa	 “Anadolu	Lisesi	 sıfatını	
kazanmış	 ve	 günümüzde	 de	 eğitim	
ve	 öğretim	 hayatını	 bu	 sıfat	 altında	
sürdürmektedir.	

3.Kayseri Lisesi’nin 
Türk Eğitim-Öğretim 

Tarihindeki Yeri ve Önemi

	 Kayseri	 İdadisi	 taşra	
teşkilatında	 Batılı	 anlamda	 kurulan	
ilk	 orta	 öğretim	 kurumlarında	 biridir.			
Cumhuriyet	 Döneminde	 “Kayseri	
Lisesi”	 ismiyle	 anılan	 bu	 irfan	 ocağı	
gerek	 iç	 ve	 dış	 mimarisi,	 gerek	
mefruşat	yönünden	devrin	özelliklerini	
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yansıtması	 bakımından	 birçok	
vasıflarıyla	artık	günümüzde	“anıt”	veya	
“eski	 eser”	 özelliğine	 kavuşmuştur.	
Kayseri	 Lisesi	 kurulduğu	 günden	
beri	 Türk	 Milli	 Eğitiminin	 amaçlarına	
uygun	 Atatürk	 ilkeleri	 doğrultusunda	
öğrenciler	 yetiştirmiş	 ve	 yetiştirmeye	
devam	 etmektedir.	 İlim,	 irfan	 feyiz	
verdiği	 birçok	 nesil	 ebediyete	 intikal	
etmiş	 olmasına	 rağmen	 birçoğu	
da	 halen	 memleketin	 yüksek	
kademelerinde	 söz	 sahibi	 olmuş	 ve	
olmaya	devam	eden	ayrıca	yeni	mezun	
etmekte	olduğu	öğrencilerin	de	büyük	
çoğunluğunu	üniversite	ve	yüksekokul	
imtihanlarını	 kazanan	 köklü	 ve	 tarihi	
kültür	 yuvalarından	 biridir.	 	 Ayrıca	
8.	 Cumhurbaşkanımız	 Merhum	
Turgut	 Özal	 ve	 11.	 Cumhurbaşkanımız	
Sayın	 Abdullah	 Gül	 Kayseri	 Lisesi	
mezunlarındandır.	
	 Mustafa	 Kemal	 önderliğinde	
Kurtuluş	 Savaşı	 başlayınca	 ülkenin	
her	 köşesinde	 olduğu	 gibi	 Kayseri	 de	
kadınıyla,	çocuğuyla,	yaşlısıyla,	genciyle	
bu	savaşta	yerini	almış,	Kayseri	Lisesi	
de	 bu	 mücadelede	 ki	 büyük	 görevine	
hazırlanmıştır.	 1921	 Ağustos’undaki	
Sakarya	 Savaşı	 esnasında	 her	 türlü	
ihtimali	 düşünen	 Ankara	 Hükümeti,	

Kayseri’ye	çekilme	kararı	vermiş	hatta	
Büyük	Millet	Meclisi’nin	toplantıları	için	
şimdiki	 Kayseri	 Lisesi	 binasını	 uygun	
görmüştür.	Kayseri	Lisesi’nin	son	sınıf	
öğrencileri	 Sakarya	 Savaşı	 sebebiyle	
cepheye	 gitmiş	 vatan	 millet	 uğruna	
şehit	 düşmüştür.	 Kayseri	 Lisesi	 1920-
1921	 öğretim	 yılı	 mezuniyet	 defterine	
son	sınıfların	karşısına	 “Lise	son	sınıf	
talebeleri	Sakarya	Savaşı	için	cepheye	
gidip	hepsi	cephede	şehit	düştüğünden	
bu	 öğretim	 yılında	 okulumuz	 mezun	
verememiştir.”	ibaresi	yazılmıştır.

4.Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve 
Kayseri Lisesi

	 29	Ekim	1923’de	ki	Cumhuriyetin	
ilanından	 3	 Mart	 1924	 tarihine	 kadar	
biri;	dini	eğitim	temeline	dayalı	Şer’iye	
ve	Evkaf	Vekâletine	veya	özel	vakıflara	
bağlı	medrese	 ve	mektepler	 ile	 diğeri	
Maarif	 Vekâletine	 bağlı	 laik	 okullar	
olmak	 üzere	 iki	 tip	 eğitim	 sistem	 ve	
anlayışı	devam	etmiştir.		Eğitim	öğretim	
alanında	yapılacak	yeniliklere	en	büyük	
engel,	şüphesiz	asıl	özelliğini	kaybeden	
medreselerdi.		430	sayılı	ve	3	Mart	1924	
tarihli	tevhidi	tedrisat	kanunu	ile	eğitim	
ve	öğretimde	birlik	sağlanarak	1839’dan	

beri	 süregelen	 eğitimde	 ikiliğe	 son	
verilmiş	ve	tamamen	batılı	ve	laik	eğitim,	
Cumhuriyet	Türkiye’sine	temel	olmuştur.	
Cumhuriyet	 döneminde	 kadın	 eğitimine	
önem	verilmiş,	bu	alanda	büyük	gelişme	
sağlanmış	 ve	 erkek-kız	 karışık(karma)	
eğitim	 gerçekleşmiştir.	 	 	 Bu	 dönemde	
Kayseri	 Lisesi	 de	 1935-1936	 öğretim	
yılında	 kız	 ortaokulu	 ile	 birleştirilerek	
karışık	 bir	 lise	 yapılmıştır.	 Ancak	 1967-
1970	yılları	 arasında	orada	öğrenci	olan	
Öğretmen	Ahmet	Bey	“Eğitim	ve	öğretim	
karışıktı	 ancak	 daha	 çok	 erkek	 öğrenci	
vardı.	 Bu	 yüzden,	 okulumuz	 bir	 nevi	
erkek	lisesi	gibiydi”	diye	eklemiştir	Ayrıca	
1928	harf	 inkılâbıyla	 ilgili	olarak	Lisenin	
kütüphanesinde	 bulunan	 3500-4000	
cilt	 Arap	 harfli	 kitap	 koleksiyonu	 yeni	
binanın	 alt	 katında	 bir	 odanın	 raflarına	
yerleştirilerek	koruma	altına	alınmıştır.

5.Kayseri Lisesi’nin Bilinmesi 
Gerekenleri

 Anadolu’daki	en	verimli	eğitim	
kurumlarından	 biri	 olan	 Kayseri	
Lisesi,	 kurulduğu	 andan	 itibaren	
Talas	 Amerikan	 Koleji	 ile	 rekabet	
etmiş	 ve	 her	 zaman	 Kayseri’de	
“ilkleriyle”	 anılmayı	 başarmıştır.	
Gramofonu,	 fotoğraf	 makinesini	 ve	
sinemayı	Kayseri	halkının	tanımasını	
sağlamıştır.	 	 Aynı	 zamanda,	 ilk	
tiyatro	 gösterileri	 ve	modern	 resim	
sergisi	 de	 bu	 lisenin	 çatısı	 altında	
gerçekleşmiştir.	 Özellikle	 uzun	
bir	 süre	 şehirdeki	 tek	 lise	 olması	
sebebiyle	birçok	spor	faaliyetinde	de	
başarılar	elde	edilmiş	olup	bölgedeki	
okulların	 katıldığı	 turnuvalar	
genellikle	 Kayseri	 Lisesi’nin	
öncülüğünde	 yapılmıştır.	 Bunların	
yanı	 sıra	 Kayseri	 Lisesi,	 ülkemiz	
için	pek	çok	bakan,	 cumhurbaşkanı,	
başarılı	 politikacılar,	 sanatçılar,	
akademisyenler	 ve	 işadamları	
yetiştirmiştir.	 Kayseri	 Lisesinden	
mezun	 olan	 tanınmış	 kişilerin	 bir	
kaçı	şu	şekildedir;
a) Akademisyenler:	 Prof.	 Dr.	 Feyzi	
Feyzioğlu,	Prof.	Dr.	İhsan	Ketin,	Prof.	
Dr.	 Hulusi	 Köker,	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	
Emin	 Tuna,	 Prof.	 Dr.	 Jale	 Baysal,	
Prof.	Dr.	Naci	Kınacıoğlu.
b) Politikacılar:	Abdullah	Gül	
(	11.Cumhurbaşkanı),	Turhan	Feyzioğlu	
(Bakan),	Korkut	Özal	(Bakan),	Turgut	
Özal	 (8.Cumhurbaşkanı),	 Mehmet	
Yazar	(Bakan)	
c) Hukukçu: Yekta	 Güngör	 Özden	 (	
Anayasa	Mahkemesi	Eski	Başkanı)
d) Sanatçı ve Yazarlar:	 Behçet	
Kemal	 Çağlar	 (	 Şair),	 Göksel	 Arsoy	
(Sinema	 Oyuncusu),	 Emel	 Sayın	
(Şarkıcı),	 Cevdet	 Kudret	 (Yazar),	
Eşber	Yağmurdereli	(Yazar).
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6.Kayseri Lisesi’nin Popüler 
Kültürdeki Yeri

	 Tarihi	 binasının	 müzeye	
çevrilmesiyle	 tarihsel	 önemi	 ve	
hikâyesi	 günümüzde	 anlatılmaya	
çalışılan	Kayseri	 Lisesi	 aynı	 zamanda	
pek	çok	dizi	ve	filme	de	konu	olmuştur.	
02.05.2016	 tarihinden	 itibaren	 Milli	
Mücadele	Müzesi	olarak	hizmet	veren	
tarihi	 binanın	 kapıları	 ziyaretçiler	
için	 açık	 olmakla	 birlikte,	 Lisenin	
bahçesinde	 Milli	 Mücadele’de	 şehit	
olan	 öğrencilerin	 anısına	 bir	 anıt	 da	
bulunmaktadır.
	 Kayseri	 Lisesinin	 Milli	
Mücadele	 Müzesi	 olmasındaki	 en	
büyük	 etken	 ise	 Milli	 Mücadele	
döneminde	 Kayseri	 Lisesi’nin	 son	
sınıf	 öğrencilerinin	 Sakarya	 Savaşı	
sebebiyle	cepheye	gitmeleri	ve	vatanları	
için	 şehit	 düşmüşlerdir.	 Nitekim	
Kayseri	 Lisesinin	 Milli	 Mücadele	
yıllarındaki	mezuniyet	defterinde:	“Son 
sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için 
cephede şehit düştüğünden bu öğretim 
yılında okul mezun verememiştir.” 
cümlesi	yazılmıştır.	 	(Tarihçemiz	2012)	
Bu	ifadenin	anlamı	çok	büyüktür.	1920-
1921	 öğretim	 yılı	 mezuniyet	 defterine	
bu	 ibarenin	 yazılmasına	 vesile	 olan	
nesiller	 yetiştirmesinin	 yanında,	
ilerleyen	 yıllarda	 Kayseri	 Lisesi	
yetiştirdiği	 ilim	 ordusu	 ve	 bu	 ilim	
ordusu	içinde	zirve	noktaları	oluşturan	
şahsiyetlerle	Türk	Milli	Eğitim	tarihinde	
seçkin	yerini	almıştır.	
	 Kayseri	 Lisesi,	 Müze	
olmasının	 yanı	 sıra	 tarihteki	 yeri	
sebebiyle	 beyaz	 perdeye	 aktarılan	
eser	olarak	da	karşımıza	çıkmaktadır.	
Taş	 Mektep	 adıyla	 beyaz	 perdeye	
uyarlanan	 Kayseri	 Lisesi’nin	 hikâyesi,	
Sakarya	 Savaşı’nın	 önemine	 de	 yer	
vermiştir.	 Nutuk’ta	 da	 yer	 alan	 büyük	
bir	 kahramanlık	 ve	 vatanseverlik	
göstergesi	olan,	 lisenin	altmış	 iki	son	
sınıf	 öğrencisinin	 cepheye	 gidip	 şehit	
düşmesi	üzerinde	duran	film	15	Şubat	
2013	 tarihinde	 gösterime	 girmiştir.	
Yönetmenliğini	Altan	Dönmez’in	yaptığı	
filmin	 başrollerinde	 Orhan	 Kılıç,	
Feride	Çetin,	Ayça	Varlıer,	Bora	Akkaş,	
Barış	 Hayta,	 Hazım	 Körmükçü,	 Elit	
İşcan	 ve	 Züleyha	 Ortak	 yer	 almıştır.	
Filmin	 yapımcısı	 Galip	 Güner,	 “Türk	
tarihinde	önemli	bir	yer	tutan	Kurtuluş	
Savaşı,	 birçok	 kahramanlık	 hikâyesi	
barındırıyor.	Sakarya	Savaşı	ve	Kayseri	
Lisesi	 de	 bu	 kahramanlıklardan	 biri.	
Çanakkale	 Savaşı	 çok	 işlenmesine	

rağmen	 Sakarya	 Savaşı’nın	 biraz	 geri	
planda	 kaldığını	 düşünüyoruz.	 Kayseri	
Lisesi’nin	 kahramanlık	 hikâyesiyle	
birlikte	 Sakarya	 Savaşı’nın	 önemini	
de	 bu	 film	 ile	 vurgulamak	 istiyoruz…”	
diyerek	 lisenin	 tarihle	 ilişkisini	 filmde	
nasıl	işleyeceklerini	belirtmiştir.	

7.Kayseri Lisesi 100. Yıl Şeref 
Belgeseli

	 Kayseri	 Lisesi	 100.	 Yıl	 Şeref	
Belgeseli’nin	 amacı;	 yurdun	 dört	
bir	 yanına	 yayılmış,	 aynı	 sıralarda	
eğitim-öğretim	 görmüş,	 fakat	 bazı	
sebeplerden	 dolayı	 birbirlerini	
yıllarca	 görememiş,	 yüzlerce	 hatta	
binlerce	kişinin	bir	 araya	gelmesini	
sağlamak,	 geçmişin	 mirasını	 ve	
gururunu	 paylaşmak	 ve	 gelecek	
nesillere	ve	Türk	halkının	hizmetine	
sunmaktır.	
	 Kayseri	Lisesi	o	zamanlarda	
ülkemizde	 100.	 yılını	 idrak	 eden	
sayılı	 okullardan	 biri	 olmuştur.	
Yıllar	 geçerken,	 her	 geçen	 gün	
eski	 bir	 Kayseri	 Liseli	 aralarından	
ayrılıyor,	kendisi	 ile	birlikte	Kayseri	
Lisesi’ne	ait	belgeler,	 fotoğraflar	ve	
hatıralarda	yok	oluyordu.	Bu	yüzden,	
3	 ciltlik	 ve	 yaklaşık	 2544	 sayfalık	
şömiz	 kapaklı	 kuşe	 kâğıda	 basılı	
dev	belgesel,	Kayseri	Lisesi	 100.	Yıl	
Şeref	 Belgeseli	 basılmış	 ve	 adeta	
bir	 Kayseri	 Ansiklopedisi	 olmuştur.	
O	 zamanlarda	 bu	 eser,	 ülkemizde	
konusu	 ile	 ilgili	 ilk	 ve	 tek	 çalışma	
unvanını	almıştır.	Bu	eserde,	Kayseri	
Lisesi’nde	 okumuş	 olan	 bütün	
mezunlar	 hakkında,	 gerek	 Kayseri	
Lisesi’nde	 kayıtlı	 olan	 bilgiler,	
gerekse	 sonradan	 elde	 edilen	 bilgi	
ve	belgelerle	tanıtmaya	çalışılmıştır.	
Bu	eser,	uzun	ve	yorucu	bir	çalışma	
sonucu	 ortaya	 çıkmıştır	 ve	 Kayseri	
Lisesi’nin	tarihini	gün	ışığına	çıkaran	
değerli	 bir	 hazinedir.	 Kayseri	
Lisesi’ni	 dünüyle	 ve	 bugünüyle	
tanıtmak	amacı	ile	yazılmıştır.	Tarihi	
şanla,	 şerefle,	 gururla	 dolu	 asırlık	
abide,	asırlık	çınar	Kayseri	Lisesi’ni	
gelecek	nesillere,	gelecek	kuşaklara	
tanıtmak	 açısından	 bir	 başlangıç	

olmuştur.	
	 Kayseri	 Lisesi	 100.	 Yıl	 Şeref	
Belgeseli,	 o	 dönemde	 yayımlandığı	
günden	beri	oldukça	ilgi	görmüştür.	
Tüm	 yerel	 televizyon	 kanalları	
ve	 yerel	 gazetelerin	 yanında,	
ulusal	 gazetelerde	 de	 eserden	
bahsedilmiştir.	 	 Bu	 eserde,	 100.	
Yıldaki	 Protokol,	 Kayseri	 hakkında	
ansiklopedik	 bilgiler,	 Kayseri	
Lisesi’nin	geniş	tarihçesi	ile	birlikte	
birçok	 tarihi	 bilgi	 ve	 belgelere	 yer	
verilmiş,	 daha	 sonra	 104	 yıl	 şanlı	
tarihe	 sahip	 Kayseri	 Lisesi’nde	
okuyan	ve	mezun	olanlar	yani	Kayseri	
Lisesi’nin	yetiştirdikleri	tanıtılmıştır.	
Lise’nin	ilk	mezunlarından	o	zamana	
kadarki	bütün	mezunların	yer	aldığı	
belgeselde,	 Kayseri	 Lisesi	 değişik	
yönleriyle	tanıtılmış,	okuldan	mezun	
olan	 tanınmış	 kişiler	 ve	 Atatürk’ün	
Kayseri	 Lisesi’ni	 ziyaretine	 kadar	
geniş	 yerler	 ayrılmıştır.	 Eser,	
yurt	 içinde	 olduğu	 gibi	 Amerika,	
Almanya,	 Hollanda,	 Avusturya,	
Japonya,	 İngiltere,	 Avustralya	 gibi	
ülkelerde	 bulunan	 Kayseri	 Lisesi	
mezunları	tarafından	da	temin	edilip	
okunmuştur.	 Böylelikle	 Kayseri	
Lisesi,	 yalnızca	 Kayseri	 şehrinde	
değil	 dünyanın	 dört	 bir	 yanında	 da	
adı	 anılan	 bir	 Lise	 olarak	 tarihteki	
yerini	almıştır.		
 Kayseri	Lisesi,	kuruluşundan	
bugüne	kadar	bir	 çok	olaya	 tanıklık	
etmiş	 ve	 Anadolu’daki	 en	 verimli	
eğitim	kurumlarından	biri	olmuştur.	
Bu	 yüzden	 Kayseri	 Lisesi’nin	 Türk	
Eğitim	 ve	 Öğretim	 tarihindeki	
yeri	 ve	 önemi	 oldukça	 büyüktür.	
Türk	 Eğitim	 ve	 Öğretim	 tarihinin	
yanında,	 Kayseri	 Lisesi’nin	 Popüler	
Kültürdeki	 yeri	 de	 oldukça	 fazladır.	
Kayseri	Lisesi’nin	tarihinin	bir	filme	
dökülmesi,	 değerli	 devlet	 adamları	
ve	 birçok	 ünlü	 ismi	 mezun	 olarak	
vermesi	 ve	 daha	 fazlası	 bu	 popüler	
kültüre	 örnektir.	 Kayseri	 Lisesi,	
adını	dünüyle	ve	bugünüyle	tanıtmak	
amacı	 ile	 yazılmış	 ve	 tarihini	
gün	 ışığına	 çıkaran	 100.	 Yıl	 Şeref	
Belgeseli	adı	altında	çok	değerli	bir	
hazineye	 ev	 sahipliği	 yapmaktadır.	
Türk	 Milli	 Mücadele	 dönemi	 Türk	
tarihinde	 oldukça	 önemli	 bir	 yere	
sahiptir	 ve	 Türk	 Milli	 Mücadelesine	
öğretmen	 ve	 öğrencileri	 ile	 destek	
veren	 eğitim	 kurumlarının	 başında	
Kayseri	 Lisesi	 gelmektedir.	 Bu	
noktada,	 Kayseri	 Lisesi	 tarihi	
unutulmamalı	 ve	 gelecek	 nesiller	
boyunca	 da	 adından	 ve	 tarihinden	
söz	ettirilmelidir.	

45



İCRA ve İFLAS KANUNUNDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İcranın Geri Bırakılması

•	 İcranın	 geri	 bırakılması	 kararı	 Bölge	 Adliye	
Mahkemeleri	 veya	 Yargıtay	 tarafından	 değil	 takibin	
yapıldığı	yer	icra	mahkemesinden	verilecek.

•	 Yargıtay’ca	 hükmün	 bozulması	 hâlinde	 borçlunun	
başvurusu	 üzerine,	 bozmanın	 mahiyetine	 göre	
teminatın	geri	verilip	verilmeyeceğine	bozma	sonrası	
esası	 inceleyecek	 mahkemece	 kesin	 olarak	 karar	
verilecek.

•	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 tarafından	 başvurunun	
kesin	 olarak	 esastan	 reddine	 karar	 verilmesi	 veya	
Yargıtay’ca	 hükmün	 onanması	 halinde	 alacaklının	
istemi	 üzerine	 başkaca	 işleme	 gerek	 kalmaksızın	
teminata	konu	olan	para	alacaklıya	ödenecek.

•	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi’nin	 başvurunun	 esastan	
reddine	 ilişkin	 kararına	 karşı	 temyiz	 yolunun	 açık	
olması	 hâlinde,	 temyiz	 yoluna	 başvurma	 süresinin	
dolmasına	 kadar	 icranın	 geri	 bırakılması	 kararının	
etkisi	devam	edecek.

Hacizli Taşınırların Muhafazası

•	 Sicile	 kayıtlı	 motorlu	 kara	 araçları	 bakımından	
İİK	 106’ncı	 madde	 hükmü	 saklı	 kalmak	 kaydıyla	
haczedilmiş	ancak	muhafaza	altına	alınmamış	mallar	
satış	 talebi	 üzerine	 muhafaza	 altına	 alınıp	 ihale	
alıcısına	 teslime	hazır	 hâle	 getirilecek,	 aksi	 takdirde	
satış	yapılmayacak.

Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası

•	 Borçlu	 ile	 üçüncü	 şahısların	 taşınır	 malı	 birlikte	
ellerinde	 bulundurmaları	 halinde	 üçüncü	 şahıs	
yedieminliği	 kabul	 ettiği	 takdirde	 bu	 mal	 muhafaza	

Basında ve kamuoyunda “yargı paketi” olarak isimlendirilen değişikliklerden bir yenisi de 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanunu’nda yapılmıştır. 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
30.11.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve İcra ve İflas Hukuku alanında bir takım yenilikleri 
ve değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kamuoyunda bu değişikliklerden sadece çocuk teslimine ilişkin yapılan 
yeni düzenlemeler kendine yer edinse de bizleri, yani uygulamanın birebir içinde olan avukatları ilgilendiren çok 
önemli değişiklikler bulunmaktadır. Bu yazımızda 7343 sayılı Kanun’un değiştirdiği hükümlerin tamamına değil 
sadece İcra ve İflas Hukuku alanında dikkatimizi çeken değişiklilere yer verilmiştir.

altına	alınmayacak.	Ancak	 İİK	97’nci	maddenin	birinci	
fıkrası	 uyarınca	 takibin	 devamına	 karar	 verilmesi	
hâlinde	mal	muhafaza	altına	alınabilecek.

Hacizli Malların Satış Talebi

•	 Taşınır	 ve	 taşınmazlar	 için	 satış	 isteme	 süreleri	
arasındaki	 fark	 ortadan	 kaldırıldı.	 Sonuç	 olarak	
haczedilen	 tüm	 mallar	 için	 satış	 isteme	 süresi	 1	 yıl	
olarak	belirlendi.

•	 Satış	 talebiyle	 birlikte	 kıymet	 takdiri	 ve	 satış	
giderlerinin	 tamamının	 peşin	 olarak	 yatırılması	
zorunlu	hale	geldi.

•	Satış	talebiyle	birlikte	yatırılan	miktar	satış	işlemleri	
sırasında	yetersiz	kalırsa	icra	dairesi	tarafından	satış	
isteyene	15	günlük	süre	verilecek	ve	bu	sürede	eksik	
avans	 tamamlanmazsa	 satış	 talebinden	 vazgeçilmiş	
sayılacak.

•	 Sicile	 kayıtlı	 motorlu	 kara	 araçları	 bakımından	
muhafaza,	 kıymet	 takdiri	 ve	 satış	 talebinin	 birlikte	
yapılması	 ve	 bunlara	 ilişkin	 giderlerin	 tamamının	
birlikte	 ve	 peşin	 olarak	 yatırılması	 zorunlu	 hale	
getirildi.

Ödeme Taahhütlerinden Alınan Damga Vergisi

•	 Borçlunun	 borcunu	 muntazam	 taksitlerle	 ödemeyi	
taahhüdü	 veya	 alacaklı	 ile	 borçlunun	 hacizden	 önce	
ya	 da	 hacizden	 sonra	 borcun	 taksitlendirilmesi	 için	
yapacakları	 sözleşme	 nedeniyle	 icra	 dairesinde	
düzenlenecek	 tutanak	veya	kâğıt,	damga	vergisinden	
istisna	tutuldu.

Av. Yusuf İNAN
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Borçluya Hacizli Malın Satışı İçin 
Yetki Verilmesi

•	 Borçlu,	 kıymet	 takdirinin	
tebliğinden	 itibaren	 yedi	 gün	
içinde	haczedilen	malının	rızaen

satışı	 için	 kendisine	 yetki	
verilmesini	talep	edebilecek.

•	 Kıymet	 takdiri	 yapılmadığı	
durumlarda	 borçlu	 da	 kıymet	
takdiri	yapılmasını	isteyebilecek.

•	 Borçluyla	 anlaşan	 alıcının	
belirlenen	 borçluya	 verilen	 on	
beş	 günlük	 süre	 içinde	 dosyaya	
ödemesi	 hâlinde	 icra	 müdürü,	
gerekli	 bilgi	 ve	 belgeleri	
temin	 ettikten	 sonra	 şartların	
bulunduğunu	 tespit	 ederse	
satışın	 onayı	 ile	 malın	 devir	 ve	
teslim	 işlemlerinin	 yapılmasına	
karar	 verilmesi	 için	 dosyayı	
derhâl	 icra	 mahkemesine	
gönderecek.	 Mahkeme,	 en	 geç	
on	gün	içinde	yapacağı	inceleme	
sonucunda	 dosya	 üzerinden	
talebin	 kabulüne	 karar	 verirse	
kabul	 kararıyla	 malın	 mülkiyeti	
alıcıya	geçecek.

Elektronik İhale

•	 Fiziki	 ihaleler	 kaldırıldı.	
Haczolunan	 malın	 satışı,	 Ulusal	
Yargı	 Ağı	 Bilişim	 Sistemine	
entegre	 elektronik	 satış	
portalında	açık	artırma	suretiyle	
yapılacak.

•	 Açık	 artırma,	 ilanda	 belirtilen	
gün	 ve	 saat	 aralığında	 ve	 teklif	
verme	 yoluyla	 yapılacak.	 Teklif	
verenlerin	 kişisel	 bilgileri,	
artırma	 süresi	 içinde	 bilişim	
sistemini	işleten	kamu	görevlileri	
hariç	 hiç	 kimse	 tarafından	
görülemeyecek.

•	Teklifler	arasındaki	 fark,	satışa	
çıkarılan	 malın	 muhammen	
kıymetinin	 binde	 birinden	 ve	
her	hâlde	yüz	Türk	lirasından	az	
olamayacak.

•	 Açık	 artırmada	 en	 yüksek	
teklifi	 veren,	 artırma	 süresi	
içinde	 kendisinden	 yüksek	 bir	
teklif	 verilmedikçe	 teklifini	
çekemeyecek	 ve	 teminatını	
alamayacak.

•	 Elektronik	 satış	 portalında	
yapılan	 ihale	 bitişine	 10	 dakika	
kaldığında	yeni	bir	teklif	verildiyse	

ihale	bir	defaya	mahsus	olarak	10	
dakika	uzatılacak.

•	 Elektronik	 satış	 portalında	
satış	 işlemlerinin	 güvenli	 bir	
şekilde	 gerçekleştirilmesini	
engelleyen	 veya	elektronik	 satış	
sistemi	 ile	 ihale	 alıcılarının	 hak	
ve	 menfaatlerine	 zarar	 veren	
internet	 siteleri	 hakkında	 5651	
sayılı	İnternet	Ortamında	Yapılan	
Yayınların	 Düzenlenmesi	 ve	 Bu	
Yayınlar	Yoluyla	İşlenen	Suçlarla	
Mücadele	 Edilmesi	 Hakkında	
Kanun	hükümleri	uygulanacak.

•	 Teklif	 verme	 başladıktan	
sonra	 satış	 talebinden	
vazgeçilemeyecek.

•	Teklif	verme	süresinin	bitimine	
kadar	borcun	tamamen	ödenmesi	
halinde	satış	durdurulabilecek.

İhalenin Feshi Talebi

•	İhalenin	feshi	talep	edilmiş	olsa	
dahi	 artırma	 sonuç	 tutanağının	
ilanından	 itibaren	 7	 gün	 içinde	
ihale	 alıcısı	 tarafından	 satış	
bedeli	nakden	ödenecek.

•	İhalenin	feshi	talebi	ihale	bedeli	
üzerinden	 binde	 68,31	 oranında	
nispi	harca	tabi	olacak.

•	İhalenin	feshi	talebi	üzerine	icra	
mahkemesi	 tarafından	 20	 gün	
içerisinde	 duruşma	 yapılacak	
ve	 taraflar	 gelmese	 dahi	 karar	
verilecek.

Çocuk Teslimi

•	 İcra	 dairesi	 tarafından	 yapılan	
çocuk	 teslimlerine	 ilişkin	 25,	
25/a	 ve	 25/b	 maddeleri	 tümden	
yürürlükten	 kaldırıldı.	 Artık	 icra	
dairesi	marifetiyle	 çocuk	 teslimi	
işlemi	yapılmayacak.
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İŞÇİLİK ALACAKLARINDA İSPAT VE HESAPLAMA EĞİTİM SEMİNERİ

SÖZLEŞMELER HUKUKU ZİRVESİ

OTOMOTİV HUKUKU ZİRVESİ

3-4-5-10-11-12	Mayıs	2021	tarihinde,	Baromuz	
katkıları , 	 Hukuk	 Eğit im	 ev	 sahipliğinde	
zoom	 uygu lamas ı 	 üzer i nden 	 6 	 fa rk l ı	
konferans	 ile;	2021	 İçthatları	 ışığında	 İşçilik	
Alacaklarında	İspat	ve	Hesaplama	Konferansu	
düzen lenm iş t i r. 	 Av. 	 Ahme t 	 EVC İMEN	
eşliğinde	meslek	hayatında	sıkça	karşılaşılan	
problemler	detaylı	şekilde	ele	alınmıştır.

Baromuz	 katkıları	 i le	 	 Hukuk	 Eğitim	 ev	
sahipliğinde	zoom	uygulaması	üzerinden;	Prof.	
Dr.	Fikret	EREN,	Prof.	Dr.	Turgut	ÖZ,	Prof.	Dr.	
Şebnem	AKİPEK,	Prof.	Dr.	Sezer	ÇABRİ,	Doç.	
Dr.	Öz	SEÇER,	Doç.	Dr.	Nedim	MERİÇ	ve	Dr.	
Öğr.	Üyesi	Evren	KILIÇOĞLU	hocalarımızın	
tebliğleri	 ile	08.05.2021	tarihinde	Sözleşmeler	
Hukuku	Zirvesi	düzenlenmiştir.

Baromuz	 katkıları	 i le, 	 Hukuk	 Eğit im	 ev	
sahipliğinde	zoom	uygulaması	üzerinden	;	Prof.	
Dr.	Cevdet	YAVUZ,	Yargıtay	3.	Hukuk	Dairesi	
Üyesi	İlhan	KARA,	Prof.	Dr.	Sezer	ÇABRİ,	Doç.	
Dr.	Ece	Baş	SÜZEL,	Sigorta	Tahkim	Hakemi	
İsmet	 DEMİRAĞ’ın	 tebliğleri	 ile	 Otomotiv	
Hukuku	 Zirvesi	 düzenlenmiştir.	 Seçimlik	
hakların	 kullanılması	 konusunda	 güncel	
Yargıtay	 İçtihatları,	 ayıptan	 sorumluluğun	
koşulları,	 otomotiv	sektöründe	ayıp	halinde	 tüketicinin	dönme	hakkı,	değer	kaybı	
tazminatı	ve	araç	hasarlarında	güncel	sorunlar	ve	tahkim	konuları	detaylı	ele	alınarak	
eğitim	tamamlanmıştır.
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STAJYER AVUKATLARIMIZ İLE TANIŞMA YEMEĞİ

Baro	Başkanlığımızca	07.07.2021	tarihinde		Stajyer	Avukatlarımız	için	tanışma	programı	
yapılmıştır.	
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KİŞİSEL İMAJ, ETKİLİ VE DOĞRU İLETİŞİM, BEDEN DİLİ VE HİTABET SEMİNERİ

	 Baro	başkanlığınca	stajyer	avukatlarımız	 için	09.08.2021	 tarihinde	FİER	Oteli	
Büyük	Salonunda	 tam	gün	olarak	düzenlenen,	 "Kurumsal	ve	Kişisel	 İmaj,	Etkili	ve	
Doğru	 İletişim,	Kişisel	Gelişim,	Algı	Yönetimi,	Adabı	Muaşeret	Kuralları,	Beden	Dili,	
Güzel	Konuşma,	Giyim	Kuşam,	Dilin	Doğru	Kullanımı	ve	Hitabet	"	konularını	kapsayan	
eğitim	semineri,	Devlet	Tiyatrosu	Sanatçısı	ve	Yönetmeni	Adnan	Erbaş	ve	Haber	spikeri,	
Sunucu,	Tv	Yapımcısı	Ayşen	Gaye	Makiniz'inanlatım	ve	sunumları	ve	350	civarındaki	
meslektaşımızın	tam	gün	boyunca	yoğun	katılımlarıyla	gerçekleştirilmiştir.
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2021 - 2022 ADLİ YIL AÇILIŞ RESEPSİYONU

01.09.2021	tarihinde	Kayseri	Adalet	Sarayı	önündeki	
törene	önceki	Baro	Başkanımız	Cavit	DURSUN,	
Kayseri	Bölge	Adliye	Mahkemesi	Başkanı	Dursun	
BÜYÜKBAŞ,	Kayseri	Bölge	Adliye	Mahkemesi	
Cumhuriyet	 Başsavcısı	 İlyas	 YAVUZ,	 Adalet	
Komisyonu	Başkanı	Hacı	Mustafa	YAZICI,	Kayseri	
Cumhuriyet	Başsavcısı	Abdulkadir	AKIN,	Kayseri	
Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Memduh	BÜYÜKKILIÇ,	
avukatlar,	hakimler,	savcılar,	adliye	çalışanları	ve	
birçok	davetli	katıldı.	01.09.2021	tarihinde	Kayseri	
Adalet	Sarayı	önündeki	törene	önceki	Baro	Başkanımız	Cavit	DURSUN,	Kayseri	Bölge	Adliye	
Mahkemesi	Başkanı	Dursun	BÜYÜKBAŞ,	Kayseri	Bölge	Adliye	Mahkemesi	Cumhuriyet	
Başsavcısı	İlyas	YAVUZ,	Adalet	Komisyonu	Başkanı	Hacı	Mustafa	YAZICI,	Kayseri	Cumhuriyet	
Başsavcısı	Abdulkadir	AKIN,	Kayseri	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Memduh	BÜYÜKKILIÇ,	
avukatlar,	hakimler,	savcılar,	adliye	çalışanları	ve	birçok	davetli	katıldı.
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2020 BAROMUZ OLAĞAN GENEL KURULU 

	 2020	yılı	Baromuz	Olağan	Genel	Kurulu,	
dünya	gündemini	 de	oldukça	meşgul	 eden	
pandemi	 sebebiyle	 2020	 yılından	 itibaren	
3	 kere	ertelenmiştir.	 Son	olarak,	 2020	 yılı	
Baromuz	Olağan	Genel	Kurulunun	4	ve	5	Eylül	
tarihlerinde	yapılacağı	 ilan	edilmiş	ancak	 ilk	
toplantıda	çoğunluk	sağlanmadığından	 ikinci	
toplantı	tarihi	olan	11-12	Eylül	2021	tarihlerinde	
Baromuz	Olağan	Genel	Kurulu	ve	Seçimleri	
meslektaşlarımızın	 geniş	 katıl ımlarıyla	
yapılmıştır.

	 Üç	 adaylı	 bir	 seçim	 olması	 ve	 adaylar	 ve	
yönetim	 listeleri	 arasında	 oluşan	 rekabet	 ortamı	
Genel	Kurul	Toplantısının	ve	Seçim	Gününün	adeta	bir	
demokrasi	şöleni	havasında	geçmesini	 sağlamıştır.	
Yalnızca	Barocu	diye	 tabir	ettiğimiz	meslektaşlarımız	
değil	mesleğin	henüz	başında	olan	ve	 ilk	kez	Baro	
seçimlerinde	oy	kullanan	meslektaşlarımız	da	seçim	
sürecini	 sıkı	 sıkıya	 takip	 etmiştir.	 	 Her	 ne	 kadar	
pandeminin	yaratmış	olduğu	ortamdan	kaynaklanan	
imkansızlıklar	ve	seçim	yorgunluğu	olsa	da	adayların	
seçim	sürecinin	sonuna	kadar	 izlediği	seçime	yönelik	
politikalar	da	meslektaşlar	 için	 ilgi	konusu	olmuştur.		
Bu	politikalar	ve	etkinliklerüç	adayın	da	izlemiş	olduğu	
birbirinden	güzel	 iletişim	politikası	sayesinde	an	be	an	
tüm	meslektaşlarımızca	sosyal	medya	mecralarından	
takip	edilebilmiştir.

	 11	 Eylül	 2021	 tarihinde	 yapılan	Genel	Kurul	
Toplantısı	katılımın	yoğun	olduğu	bir	toplantı	olmasının	
yanı	 sıra	 yaklaşık	 7	 saat	 sürmesi	 ile	 de	hafızalara	
kazınmıştır.Avukat	Bekir	Özkan	Gülmez’in	Divan	Başkanı	
olarak	yönettiği	Genel	Kurul	Toplantısının	 ilk	kısmında	
önceki	 yönetim	kuruluna	ait	 olan	 faaliyet	 raporları	
okunmuş	 ve	 Yönetim	Kurulu	 ibra	 edilmiştir.	 Genel	
Kurul	Toplantısınınikinci	kısmında	Başkan	Adaylarının	
ve	 listelerinin	 açıklanması,	 Başkan	 Adaylarının	
konuşmalarını	 yapması	 ile	devam	etmiştir.	Dilek	ve	
temenniler	 kısmıyla	birlikte	Genel	Kurul	 Toplantısı	
ertesi	gün	yapılacak	seçimlerin	heyecanı	ve	coşkusuyla	
sona	ermiştir.	
	 12	 Eylül	 2021	 tarihinde	 ise	 Başkan	Adaylarımız	 ve	 Listelerinde	 aday	 olarak	 yer	 alan	
meslektaşlarımız	günün	erken	saatlerinde	seçimlerin	yapılacağı	Kayseri	Barosu	önünde	yapılacak	
olan	seçimin	heyecanıyla	yerlerini	aldılar.	Saat	9	 ile	 17	arasında	yapılan	oy	kullanma	işleminin	sona	
ermesinin	ardından,	oyların	sayılmasına	geçilmiştir.	Oy	sayımı	sonucunda	Sayın	Av.	Ali	KÖSE,	Sayın	Av.	
Cavit	DURSUN	ve	Sayın	Av.	Durdu	Mehmet	YALÇIN'	aday	olduğu	seçimlerimizde,	Av.	Ali	KÖSE		703,		Av.	
Cavit	DURSUN	584,	Av.	Durdu	Mehmet	YALÇIN		482	oy	almış	olup,	Baro	Başkanlığına	Sayın	Av.	Ali	KÖSE	
seçilmiştir.
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BAROMUZDA DEVİR TESLİM TÖRENİ

Baromuz	Olağan	Genel	Kurul	ve	Seçim	sonucu	
Baro	Başkanlığı	görevine	gelen	Av.	Ali	KÖSE	
ve	kurullardaki	adaylar,	önceki	dönem	Baro	
Başkanı	Av.	Cavit	DURSUN'un	katılımlarıyla	
16.09.2021	 tarihinde	 yapılan	 devir	 teslim	
töreniyle	görevine	başlamıştır.
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TAZMİNAT VE SİGORTA HUKUKU KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİMİZİN İLK DERSİ

İŞ HUKUKU KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

24.09.2021	Cuma	günü,	saat	14:00	-	16:00	arası,	
Baro	Başkanı	 Yrd.	 Av.	 Göksel	ULUSOY	 'un	
konuşmacı	olarak	katıldığı	Tazminat	ve	Sigorta	
Hukuku	 konulu	 staj	 eğitim	 seminerimizin	
ilk	 dersi	 stajyer	 avukatlarımızla	 birlikte	
yapılmıştır.

01.10.2021	tarihinde,	Av.	Harun	ÖZKAN'ın	
konuşmacı	olarak	katıldığı	 İş	Hukuku	
konulu	staj	 eğitim	seminerimizin	 ilk	
dersi	yapılmıştır.
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ERENKÖY MEŞEDİBİ - HAYMANA BAĞLARI ARASINDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

	 16.10.2021	 tarihinde	 Erenköy	
Meşedibi	 	-	Haymana	Bağları	arasında	
doğa 	 yürüyüşümüz	 yap ı lmış 	 	 ve	
akabinde	meslektaşlarımıza	gözleme	
ikram	edilmiştir.	

SORUŞTURMA EVRESİ,  KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLU AŞAMASINDA  
MÜDAFİİLİK KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERLERİ

08.10.2021	 tarihinde	Soruşturma	Evresinde	
Müdafiilik,	 15.10.2021	 tarihinde	Kovuşturma	
Evresinde	Müdafiilik	ve	22.10.2021	 tarihinde	
Kanun	Yolu	Aşamasında	Müdafiilik	konulu	staj	
eğitim	seminerlerimiz	yapılmıştır.
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İCRA MÜDÜRLERİ İLE MESLEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇERİKLİ TOPLANTI

Kayseri 	 Barosu	 Kamu	 Avukatlar ı	
Komisyonunun	05.11.2021	 tarihli	 ikinci	
toplantısında,	 Kamu	 Avukatlarının	
sorunları	ve	çözüm	önerileri	hakkında	
görüşmeler	yapılmıştır.

Ba ro 	 Başkan ım ız 	 Av. 	 A l i 	 KÖSE ,	
Baro	Genel	 Sekreterimiz	 Av.	 Sedat	
KARABULUT,	 Baro	 Saymanımız	 Av.	
Umut	YILMAZ,	Yönetim	Kurulu	Üyemiz	
Av.	Abdulmetin	YILDIRIM,	Avukat	Hakları	
Komisyonundan	Av.	 Burhan	 TEMUR	
ile	Kayseri	Genel	 İcra	Müdürü	Enver	
KAPLAN,	Kayseri	Gayrimenkul	Satış	
Müdürü	Ömer	YILDIRIM,	Kayseri	Banka	
alacakları	icra	müdürü	Ramazan	ERGÜL	
ve	 Kayseri	 Abonelik	 Sözleşmeleri	

KAMU AVUKATLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDA TOPLANTI

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 
YEREL İŞ BİRLİĞİ ATÖLYESİ ÇALIŞMASI

Kad ın 	 Hak lar ı 	 Komisyonumuzun	
katkılarıyla,	Baromuz	ile	Türk	Kadınlar	
Birliği	 Kayseri	 Şubesince	 “Kadına	
Yönelik	Şiddet	ve	Ayrımcılıkla	Mücadele	
Yerel	 İş	 Birliği	 Atölyesi”	 çalışması	
05.11.2021	tarihinde	gerçekleştirilmiştir.

İcra	Müdürü	Ömer	Aykut	TURUNÇ	‘un	katılımıyla,	 İcra	müdürleri	 ile	mesleki	sorunların	
çözümü	içerikli	toplantımız	25.10.2021	tarihinde	icra	edilmiştir.
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GAYRİMENKUL HUKUKU UYGULAMALARI KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

12.11.2021	 tarihinde,	 Kayseri	 Barosu	
Seminer	 Salonunda, 	 Av. 	 Cihangir	
DALKIRAN'ın	konuşmacı	olarak	katıldığı	
Gayrimenkul	 Hukuku	Uygulamaları	
konu lu 	 s ta j 	 eğ i t im 	 seminer im iz	
yapılmıştır.

ARABULUCULUK SINAVI SONRASINDA YARATILAN MAĞDURİYETLERLE İLGİLİ 
BAROLARLA ORTAK BASIN AÇIKLAMASI(16.11.2021)
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"NAYLON STAJ" İLE İLGİLİ BAROLARLA ORTAK 
BASIN AÇIKLAMASI(22.11.2021)

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARI KONULU 
STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

19.11.2021	 ve	 26.11.2021	 tarihlerinde,	
Kayseri	Barosu	Seminer	Salonunda,	
Av.	Cihangir	DALKIRAN'ın	konuşmacı	
olarak	katıldığı	Yargıtay	uygulamaları	
çerçevesinde	 Kat	 Karşıl ığı	 İnşaat	
Sözleşmeleri	uygulamaları	konulu	staj	
eğitim	seminerimiz	yapılmıştır.	
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2022 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE 
BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

KAYSERİ ADLİYESİ  KAT YERLEŞİM PLANINA 
BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ
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KAYSERİ BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONUNUN
PATİ EVİ ZİYARETİ

Kayser i 	 Barosu	 Hayvan	 Haklar ı	
Komisyonumuz	 Talas	 Belediyesi	
nezdinde	 hizmet	 veren	 Pati	 Evini	
z iyaret 	 et t i . 	 Pat i 	 ev i 	 sorumlusu	
Sağlık	 İşleri	 Müdürü	 Sayın	 Yaşar	
BAĞIRGAN'dan	 faaliyetler,	 yaşanan	
sorun lar 	 hakk ında 	 b i lg i 	 a l ın ıp ,	
sorunların	 çözümü	noktasında	 fikir	
alışverişinde	bulunulmuştur.

SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 
ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞTAYI

	 19-20	 Kasım	 2021	 tarihinde,	 	 Samsun	
Barosu	Başkanlığı	 ev	sahipliğinde	düzenlenen	
Çocuk	Hakları	Çalıştayına	Baromuz	adına	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Av.	Gülçin	EKER	ÖKSÜZLER	ile	Çocuk	
Hakları	 Komisyonu	Üyesi	Av.	Nazime	KALAN	
katılmıştır.	Çalıştayın	organizasyonunda	emeği	
geçen	Samsun	Barosu	Başkanı	Av.	Pınar	GÜRSEL	
YILDIRAN’a,	 Çocuk	Hakları	 Sorumlu	 Yönetim	
Kurulu	üyesi	Av.	Lemi	KELEŞ’e,	Samsun	Barosu	
Yönetim	Kurulu’na,	Samsun	Barosu	Çocuk	Hakları	
Komisyonu’na	teşekkür	ederiz.
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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ KAYSERİ BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

	 Değerli	Meslektaşlarım	ve	kıymetli	basın	mensupları,	20	Kasım	Dünya	Çocuk	
Hakları	Günüyle	ilgili	basın	açıklamamıza	hoş	geldiniz.
	 Çocuk	hakları,	hem	kanunen	hem	ahlaki	olarak	dünya	üzerindeki	bütün	çocukların	
doğuştan	sahip	olduğu;	eğitim,	sağlık,	yaşama,	barınma;	fiziksel,	psikolojik	veya	cinsel	
sömürüye	karşı	 korunma	gibi	haklarının	hepsini	 birden	 tanımlamakta	kullanılan	
evrensel	bir	kavramdır	ve	bu	konuda	resmileşen	ilk	metin	1924	yılında	Milletler	Cemiyeti	
tarafından	kabul	edilen	Cenevre	Çocuk	Hakları	Bildirisidir.
	 Bu	bildirge	Birleşmiş	Milletler	tarafından	kuruluşunda	kabul	edilmiş,	20	Kasım	
1959	tarihinde	Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Hakları	Bildirisi	olarak	güncellenmiş	ve	20	
Kasım	1989	tarihinde	daha	geniş	olan	Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Haklarına	Dair	Sözleşme	
ile	değiştirilmiştir.
	 Çocuk	Hakları	Sözleşmesinin	1.	Maddesine	göre;	Her	birey	on	sekiz	yaşına	kadar	
çocuk	olarak	kabul	edilir.	Her	çocuk	vazgeçilmez	haklara	sahiptir.
	 Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti’nin	de	altına	imza	attığı	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi’ne	
göre	her	birey	18	yaşına	kadar	çocuktur.
	 Bu	sözleşmede	yer	alan	vazgeçilmez	hakları	şu	temel	başlıklarda	sıralayabiliriz:
-Yaşama	ve	gelişme	hakkı;
-Bir	isme	ve	vatandaşlığa	sahip	olma	ve	bunu	koruma	hakkı;
-Sağlık	hizmetlerine	erişim	hakkı;
-Eğitime	erişim	hakkı;
-İnsana	yakışır	bir	yaşam	standardına	erişim	hakkı;
-İstismar	ve	ihmalden	korunma	hakkı;
-Ekonomik	sömürüden	korunma	hakkı;
-Uyuşturucu	bağımlılığından	korunma	hakkı;
-Eğlence,	dinlenme	ve	kültürel	etkinlikler	için	zamana	sahip	olma	hakkı;
-Düşünce	özgürlüğü	hakkı;
-İfade	özgürlüğü	hakkı;
-Çocukların	kendileriyle	ilgili	konularda	görüşlerini	dile	getirme	hakkı;
-Dernek	kurma	özgürlükleri	hakkı;
-	Özel	gereksinimleri	olan	çocukların	hakları;
-	Engelli	çocukların	hakları.
	 Kısacası	çocukların	yaşamaya,	eğitime,	sağlıklı	olmaya,	seslerinin	duyulmasına,	
kendilerine	adilce	davranılmasına	hakları	var!
	 Her	şeyden	öte	çocukların	çocuk	olma	hakkı	var!
	 Çocuk	hakları	 sözleşmesine	yön	veren	 temel	değerler;	 ayrım	gözetmeme,	
çocuğun	yararının	gözetilmesi,	yaşama	ve	gelişme	ile	katılım	hakkıdır.
	 Bizler	Kayseri	Barosu	Çocuk	Hakları	Komisyonu	ve	çocuk	hakları	gönüllüleri	
olarak;
1-Çocukların	 dahil	 oldukları	 hukuki	 süreçlerdeki	 vaka	 takibinin,	 izleme	 ve	
raporlamaların,	çocuklarla	çalışan	profesyonellere	yönelik	eğitimlerin,	çocuk	hakları	
kültürünü	yaygınlaştırmaya	yönelik	araç	ve	yöntem	geliştirme	gibi	çeşitli	alanlarda	
çalışmaların	aralıklı	periyotlarla	devamlılık	gösterecek	şekilde	sürdürmek	gerektiğini	
düşünüyoruz.
2-Çocuğun,	 çocuk	haklarının	 insan	hakları	 odağında	düşünülmesi	gerektiğini	 ve	
çocuk	hakları	hareketinin	bir	parçası	olmak	 isteyen	kişiler	arasında	bilgi	ve	deneyim	
aktarımının;	çocuğun	 insan	haklarına	saygı	gösterilmesi,	haklarının	korunması	ve	
gerçekleşmesi	açısından	önemli	olduğunu	düşünüyoruz.
3-Çocukların,	hak	ve	özgürlükleri	 ile	maruz	bırakıldıkları	hak	 ihlalleri	ve	bu	 ihlaller	
sonrası	maruz	kalacakları	 ilgili	mekanizmalar	hakkında	bilgilenmelerinin	önemli	
olduğunu,	gerek	çocuğun	gerekse	çocuk	hakları	alanındaki	kişilerin	hak	 temelli	bir	
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20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ KAYSERİ BAROSU ÇOCUK 
HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI

yaklaşım	geliştirmeleri	ve	böylece	savunuculuk	alanında	güçlenmelerinin	en	 temel	
amaçlardan	biri	olması	gerektiğini	düşünüyoruz.
4-Çocuk	ve	çocuk	algısına	odaklanarak	çocuk	hakları	 ihlallerinin	zeminini	döşeyen	
taşlar	hakkında	tüm	kamu	kurumlarının	birlikte	düşünmesi	gerektiğini,	çocuk	hakları	
fikri	 ve	mücadelesinin	gelişimine	bakarak,	 İhlallere	Karşı	Güçlü	Bir	Enstrüman	
geliştirilmesini,	 çocuk	hakları	 ilkelerine	odaklanarak,	 “çocuk	katılımı”	 kavramını	
içselleştirmemiz	gerektiğini	düşünüyoruz.
5-Çocuk	hakları	savunuculuğunun	zeminini,	 türlerini,	 araçlarını,	 karşılaşabilecek	
zorluklara	dair	kurumlar	arasında	pratik	bilgi	paylaşımları	 yapılması	gerektiğini,	
çocuk	hakları	savunuculuğu	ile	 ilgili	neyi,	neden	yapmaya	çalışıldığının	farkındalığının	
yaratılması	gerektiğini	düşünüyoruz.
	 Çocuk	Haklarına	dair	Sözleşme	32.	 yılını	doldururken	Dünya	Çocuk	Hakları	
Gününde	hükümetler	çocuk	haklarını	 sahiplendiklerini	 yineliyor,	 çocuklar	önemli	
görevler	üstleniyor.
	 Kadın/Çocuk/Birey/Hayvan	haklarına	saygı	duymadığını/duyulmaması	gerektiğini	
söyleyen	birilerine	tarih	boyunca	hiç	rastlamadık.
	 Sorun	bu	hakların	neyi	kapsadığının	anlaşılmamasında.
	 Biz	 büyükler	 çocukların	 sahipleri	 değiliz.	 Çocuğun	sahibi	 yine	 çocukların	
kendileridir.
	 Çocukların	bedensel	söz	haklarını	öğrenmelerini,	bedensel	ve	kişisel	sınırlarını	
tanımlayıp	 ifade	 edebilmelerini,	 ihtiyaç	 duyduklarında	 destek	 isteyebilmelerini	
kolaylaştırmak	mümkün.
	 Şimdiye	kadar	sıklıkla	yetişkinler	çocuklara	ne	yapmaları	gerektiğini	söyledi	ama	
artık	çocukların	sesini	daha	çok	duymaya	ihtiyacımız	var.
	 20	Kasım	Dünya	Çocuk	Hakları	gününü	tam	anlamıyla	kutlanabilir	bir	gün	haline	
getirebilmek	 için	ve	sözleşmeye	yön	veren	 temel	değerlerin;	ayrım	gözetilmemesi,	
çocuğun	üstün	 yararının	öncelenmesi,	 yaşama	ve	gelişme	 ile	 katılım	haklarının	
tanınması	 farkındalığını	oluşturmak	 için	çalışacağımızın,	Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	
Atatürk’ün	 “Çocuklar	 geleceğimizin	 güvencesi,	 yaşama	sevincimizdir.	 Bugünün	
çocuğunu	yarının	büyüğü	olarak	yetiştirmek	hepimizin	 insanlık	görevidir”	sözünü	ilke	
edineceğimizin	vaadini	vererek,	dünya	çocuklarının	20	Kasım	Dünya	Çocuk	Hakları	
gününü	Kayseri	Barosu	ve	Çocuk	Hakları	Komisyonu	adına	kutluyoruz.	Saygılarımızla.
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 K a h r am a nm a r a ş 	 B a r o s u 	 e v	
sahipliğinde	 27.10.2021	 –	 31.10.2021	
tarihleri	 arasında	 futbol,	 basketbol	
ve	voleybol	branşlarında	Cumhuriyet	
Kupası/Türkiye	Avukat	Spor	Oyunları	
müsabakaları	düzenlenmiştir.	Baromuz	
takımları	futbol,	erkek	basketbol,	kadın	
voleybol	ve	erkek	voleybol	branşlarında	
dört	 takım	olarak	 turnuvaya	katılım	
sağlamıştır.
Futbol	takımımız,	henüz	yeni	bir	takım	
olmasına	rağmen	çıktığı	beş	müsabakada	
aldığı	 üç	 galibiyet	 ile	 gümüş	 grup	
üçüncüsü	olarak	kupasını	almıştır.

K a y s e r i 	 B a r o s u 	 t a r i h i n d e 	 i l k 	 k e z	
kurulan	kadın	voleybol	 takımımız	da	beş	
müsabakadan	iki	galibiyet	ile	ayrılmıştır.

Kayseri	Barosu	tarihinde	ilk	kez	kurulan	erkek	
voleybol	takımımız	ise	turnuvayı	2	mağlubiyet	
ile	tamamlamıştır.	

Basketbol	 takımımız	 dört	 karşılaşmanın	
üçünden	 galibiyet	 alarak	 yine	 üstün	 bir	
başarı	sergilemiştir.Centilmence	mücadele	
eden	 ve	Baromuzu	 en	 iyi	 şekilde	 temsil	
eden	 tüm	 takım	oyuncularımıza,	 turnuva	
hazırlık	sürecinden	son	karşılaşmaya	kadar	
desteğini	ve	emeğini	esirgemeyen	Kayseri	
Barosu	Sportif	Faaliyetler	Komisyonu	üyesi	
meslektaşlarımıza	teşekkür	ederiz.

KAHRAMANMARAŞ BAROSU CUMHURİYET KUPASI
TÜRKİYE AVUKAT SPOR OYUNLARI
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ 
İÇİN KADIN HAKLARI KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

	 25	 Kasım	 1960’ta	 Dominik	 Cumhuriyeti’nde	 diktatörlüğe	 karşı	mücadele	
eden	Mirabal	Kardeşler’	 in	 tecavüz	edilerek	vahşice	öldürülmesinin	ardından	 1985	
yılında	Birleşmiş	Milletler	 (BM)	 tarafından	Kadına	Yönelik	Şiddetin	Yok	Edilmesi	 için	
Uluslararası	Mücadele	Günü	olarak	kabul	edilen	25	Kasım	günü,	en	son	1999’da	Kadına	
Yönelik	Şiddete	Karşı	Uluslararası	Mücadele	ve	Dayanışma	Günü	olarak	ilan	edilmiştir.	
Biz	kadınlar	da	her	25	Kasım	günü	olduğu	gibi	bugün	de	hem	Mirabal	Kardeşleri	anmak	
ama	en	önemlisi	kadına	yönelik	şiddetin	ortadan	kaldırılması	için	sözümüzü	söylemek,	
taleplerimizi	 ifade	etmek,	şiddetin	ve	ayrımcılığın	her	 türüne	karşı	bundan	sonra	da	
mücadelemizi	sürdüreceğimizi	bir	kez	daha	 ilan	etmek	 için	buradayız.	Çünkü	bugün	
ülkemizde	ve	dünyadaki	milyonlarca	insan	aynı	şeyi	söyleyecek	“Kadına	Yönelik	Şiddet	
Son	Bulsun”.	
	 Dünyanın	her	yerinde	kadınlar	ne	yazık	ki	 fiziksel,	cinsel,	psikolojik,	ekonomik,	
sosyal,	siyasal,	saldırıya	maruz	kalmakta	ve	vahşi	bir	şekilde	yaşam	hakları	ellerinden	
alınmaktadır.	Özellikle	ekonomik	sorunların	derinleştiği,	yoksulluğun	arttığı	ve	pandemi	
gibi	olağanüstü	dönemlerde	kadınlar	daha	çok	şiddete	uğramakta	ve	uğradığı	şiddetin,	
ayrımcılığın	düzeyi	artmaktadır.	Her	geçen	gün	daha	da	vahşileşen	ve	artan	şiddet	
karşısında	tahammülümüz	kalmamıştır.	Öldürülen	her	kadın	sadece	şiddet	verilerinde	
bir	rakam	değildir,	onlar	yaşamın	ta	kendisidir.	Her	gününü	ölüm	ve	şiddet	korkusuyla	
geçiren;	 işyerinde,	çalışma	yaşamında,	evde,	sokakta,	Üniversitede	yani	yaşamın	her	
alanında	eşitsizliğe	maruz	kalan	kadınlar	artık	daha	etkili	çözümler	istiyor.	

ŞİDDETİN NEDENİ EŞİTSİZLİK

	 Uluslararası	sözleşmelerde	gerekse	 iç	hukuk	mevzuatımızda	kadına	yönelik	
şiddet:	 “Kadınlara,	yalnızca	kadın	oldukları	 için	uygulanan	veya	kadınları	etkileyen	
cinsiyete	dayalı	bir	ayrımcılık	 ile	kadının	 insan	hakları	 ihlaline	yol	açan	ve	şiddet	
olarak	tanımlanan	her	türlü	tutum	ve	davranış"	olarak	tanımlanmıştır.	Bu	tanımdan	da	
anlaşılacağı	üzere	kadınlar	kadın	olmalarından	kaynaklı	yani	cinsiyetlerinden	kaynaklı	
bu	şiddete	ve	ayrımcılığa	maruz	kalmaktadır.	Kadına	yönelik	şiddetin	ortaya	çıkmasının	
birçok	nedeni	olmasına	karşın	en	önemli	nedeninin	 toplumsal	cinsiyet	eşitsizliği	ve	
kadın	 ile	erkek	arasındaki	ataerkil	 toplum	yapısından	kaynaklanan	eşit	olmayan	güç	
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25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ 
İÇİN KADIN HAKLARI KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI

ilişkisi	olduğunun	altını	çizmek	gerekmektedir.	Çünkü	bizce	sorunun	çözümü,	sorunun	
kaynağında	yatmaktadır.	Kadın	ve	erkek	arasında	mevcut	olması	gereken	eşitliğin	
sağlanması	sorunun	çözümünün	anahtarıdır.	Çünkü	yasalardaki	şekli	eşitlik;	kadınların	
şiddete	uğramasını	ve	yaşam	hakkının	ihlalini	önlememektedir.	Bu	nedenle	şekli	değil	
gerçek	eşitlik	yaşamın	her	alanında	kadınlar	tarafından	talep	edilmektedir.	

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ AZALTMIYOR

	 Kadına	yönelik	şiddetin	önlenmesinde	yasal	mevzuatın	varlığı	önemli	olmasına	
rağmen,	daha	da	önemli	olan	husus	ise	mevcut	yasaların	ve	uluslararası	mevzuatın	tam	
olarak,	kararlı	bir	şekilde	uygulanmasıdır.	Çünkü	yasal	mevzuat	maalesef	tek	başına	
kadınları	korumaya	yetmiyor	ve	kadına	yönelik	şiddet	artarak	devam	ediyor.	Çünkü	
ülkemizde	mevzuatla	uygulama	arasında	ciddi	anlamda	farklılıklar	bulunmaktadır.	
	 Sadece	şiddetin	sonuçları	 ile	uğraşan	bir	yasal	mevzuat	yerine	şiddeti	ortadan	
kaldırmaya	yönelik	uluslararası	sözleşmelerin	uygulanması	 için	adımlar	atılması	
gerektiğini;	şiddet	uygulandıktan	sonraki	mücadele	yerine,	şiddetin	uygulanmasının	
önüne	geçilmesi	yönündeki	mücadele	yöntemlerinin	kadınları	koruyacağına	inanıyoruz.	
Kadına	yönelik	şiddet	ve	aile	 içi	şiddetle	etkin	mücadele	 için	 toplumsal	dönüşümü	
sağlayacak	bütünlükçü	bir	devlet	politikasına	ve	kurumlar	arası	 iş	birliğine	ihtiyacımız	
vardır.	Çünkü	şiddeti	 kaynağına	odaklı	 çözümler	geliştirerek	ve	bu	mücadelenin	
toplumsal	 düzeyde,	 genele	 yayılarak	etkin	 ve	 kararlı	 bir	 şekilde	 yürütülmesini	
sağlayarak	ve	sonucunda	toplumsal	zihniyet	dönüşümünü	sağlayarak	önleyebiliriz.	
	 Bu	anlamıyla	da	ülkemizin	 ilk	 imzacısı	olduğu	ve	bir	gecede	bir	kararname	ile	
çıkma	kararı	alınan	İstanbul	Sözleşmesi	tüm	hükümleri	ile	hayata	geçirilmelidir.	Çünkü	
İstanbul	Sözleşmesi	 fiziksel,	cinsel,	ekonomik	ve	duygusal	şiddet	her	 tür	şiddetle	
mücadele	konusunda	“Önleme,	Koruma,	Kovuşturma	ve	Destek	Politikaları”	olmak	üzere	
bir	yol	haritası	ortaya	koymaktadır.	 İstanbul	Sözleşmesinden	çıkılması	kararına	karşı	
Kayseri	Barosu	tarafından	açılan	dava	halen	devam	etmekte	olup	kadına	yönelik	şiddeti	
bir	 insan	hakkı	 ihlali	ve	ayrımcılık	olarak	kabul	eden	 İstanbul	Sözleşmesi’ni	ortadan	
kaldırmaya	yönelik	Anayasa’ya	aykırı	bu	girişime	karşı	mücadelemizi	sürdüreceğiz.	
Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak;
•	Kadına	karşı	şiddetin	önlenmesi	 ile	 ilgili	olarak	İstanbul	Sözleşmesini	ve	6284	sayılı	
yasayı	uygulanmasını,
•	Şiddeti	önlemek	ve	sona	erdirmek	 için	uluslararası	sözleşmelerde	 taahhüt	edilen	
düzenlemelerin	yapılmasını	ve	uygulanmasını,
•	Şiddet	mağdurunun	korunmasını,	şiddet	uygulayanın	cezalandırılmasını,
•	 Kadın	 cinayetlerinde	hiçbir	 takdiri	 indirim	uygulamadan	en	üst	 sınırdan	 ceza	
verilmesini	ve	bu	suçların	asla	af	kapsamına	alınmamasını,
•	Başta	ailelere	olmak	üzere	 toplumun	 tüm	kesimlerine	 toplumsal	cinsiyet	eşitliği	
eğitimlerinin	verilmesini	ve	okullarda	müfredata	ders	olarak	konulmasını,
•	Kadın	istihdamının	artırılmasını,
•	Kız	çocuklarının	eğitimden	çekilmesine	sebep	olan	4+4+4	şeklinde	devam	eden	eğitim	
sisteminden	vazgeçilerek	8	yıllık	zorunlu	eğitime	geçilmesini,
•	Şiddetin	önlenmesi	ve	 toplumsal	cinsiyet	eşitliğinin	sağlanması	 için	barolar	da	
içinde	olmak	üzere	bu	alanda	sorumluluğu	olan	tüm	kurumlarla	işbirliği	sağlanmasını	
istiyoruz.	
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CMK UYGULAMALARI KONULU EĞİTİM SEMİNERİ

	 T B B . 	 m e s l e k 	 i ç i 	 e ğ i t i m	
s e m i n e r l e r i 	 k a p s a m ı n d a ,	
B a r o 	 B a ş k a n l ı ğ ı m ı z c a , 	 " C M K	
UYGULAMALARI" 	 konusunda ; 	 Dr.	
İhsan	BAŞTÜRK	 (Yargıtay	Üyesi)	 ile	
Prof.	Dr.	Çetin	ARSLAN'ın	 (Hacettepe	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi)	sunum	
veAv.	Sedat	KARABULUT 'un	 (Kayseri	

Barosu	Genel	Sekreteri)	moderatörlügünde,27.11.2021	tarihindeKadir	Has	KültürSanat	
ve	Kongre	Merkezinde,	meslektaşlarımızın	katılımlarıyla,	sertifikalı	meslek	 içi	eğitim	
seminerimiz	gerçekleştirilmiştir.
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Döndü	Gizem	BULUT
Fatih	ÖZCAN

Melek	Tansu	KOYUNCU
Tuğçe	BUDAK

Ümmügülsüm	BAKIR
Veli	Kaan	BÜLBÜL
Vildan	BALCI
Bilge	KARAGÖZ
Cemile	YÜMÜN

Mükremin	KÜÇÜK
Vildan	ŞENOZAN

Yahya	Cemal	YILMAZ
Yılmaz	MOLULUO
Açelya	TEKCAN
Cangül	AKGÜL
Göksenin	ÜNAL
İmran	AKTÜRK

Mustafa	Abdullah	ÇEVİKEL
Mustafa	ÇAYBAŞI
Simge	BÜYÜKİNCE

Zeynep	Beyza	YETİŞEN
Ayşe	Nida	DEĞİRMENCİ
Ahmet	Enes	DEMİREZEN
Fazilet	BÖLÜKBAŞI	YOLCU

Murat	DOĞAN
Aysu	ÇELİKTAŞ

Ali	Tayyip	AYDOĞAN
Hakan	CERAN
Yusuf	BAYKARA
Ali	Türkay	KAYAR
Ayşe	BOZOĞLU

Meral	KAHYAOĞLU
Songül	KAYA
Esra	ÇAKIR

Eren	ERASLAN
İlker	DEMİRCİ

Buğrahan	YENİLMEZ
Aysun	BALKAYA
Burak	KINIŞ

Mehmet	Emin	KÜÇÜK
Mehmet	Özcan	DIVARCI

Züleyha	ÇAM
Ahsenur	CİMŞİT
Ganimet	BAYAZIT
Harun	KARADAĞ
Kağan	KUŞCUOĞLU

Kübra	EVLER
Mehmet	Görkem	YANDIM

Mehmet	ÖZENÇ
Mustafa	Kemal	SARAY

Tolga	KARPUZ
Yusuf	TURAL

Ahmet	BAYHAN
Ayşegül	ÇETİNER
Deniz	ASLAN

Gülben	GÖRÜRYILMAZ
Mehmet	Berk	SOYKARAFAKILI

Merve	ARPACI
Muhammed	AVCI
Nurdan	AKKOCA

Osman	Burak	GÖRGÜLÜ
Özge	Nur	KONAK
Talha	Semih	ER
Abdul	Kadir	IRAK
Berkan	AKYÜREK
Burcu	YILMAZ
Deniz	COŞKUN
Fikri	SALMAN
Habibe	ÖZKUL
Necip	GELDİ
Reşit	DİKER

Sema	DURMUŞ
Sıtkı	TOKGÖZ

Ali	Sami	DURAK
Arzum	KARAHAN
Atakan	YILDIRIM
Beyza	GÖKSU
Duygu	AKSOY
Eda	AYTAÇ

Feride	Nur	KUZU
Hatice	Nagihan	KORKMAZ

İrem	AKÇA
İrem	DURNA
Nagihan	KINIK
Rabia	Gül	SEZER
Şeyma	EYVAZ

Gülsen	Yeliz	DEMİRSOY
Şahin	GÖK

Ahmet	Burak	HASPAYLAN
Ayşe	Nur	ATAŞ
Ceyda	ÖZGÜR

Fulya	Türkiz	YİĞİT

RUHSAT TÖRENİ
Kayseri	Baro	Başkanlığı	bünyesinde	bir	yıllık	avukatlık	stajını	tamamlayarak	meslek	yemini	eden	kıymetli	meslektaşlarımıza	
başarılar	diliyoruz.	
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Furkan	DEMİR
Hatice	DUMAN
Hayriye	DEMİRCİ
Hüsne	TUNA

Kübra	Yıldız	TURAN
Mehmet	Zaid	ERER
Merve	GÜRGÜR

Muhammed	Mustafa	OĞUZ
Nilbanu	SIDAR

Reyyan	KARAKAYA
Sinem	BÜYÜKBERBER
Ayşe	Sena	ÇORUK
Batuhan	ZAĞLIKILIÇ
Esranur	TOPAKKAYA
İremnur	GEMİCİ
Meral	ŞEKER

Mustafa	KEBEŞOĞLU
Mustafa	Nazım	TARINÇ
Mustafa	Raşit	ÖKSÜZ

Mustafa	TOPCUHASANOĞLU
Saime	ERDOĞAN

Salih	SARIMERMER
Sedanur	KORKMAZ
Serkan	YAPAR

Şeyma	Nur	TURAL
Aslıhan	YÜCEÜNÜVAR

Emine	TEKİN
Emrecan	ŞEKER
İbrahim	DENEME

İbrahim	Emre	BOZKÜRK
Melisa	BİÇER
Meryem	KAYA

Muhammed	ÖZDEMİR
Öznur	DURMUŞ
Şerife	ÇAKMAK
Ahmet	ALMACI

Ahmet	Emre	KARAKAŞ
Ali	ŞİMŞEK

Berat	KARSLIOĞLU
Furkan	SEYFİ
Hanife	EKİNCİ
İsa	ARSLAN

Mustafa	ÇELEBİ
Nermin	Fatma	GÜLCÜK

Salih	TUNA
Seda	Nur	KEKEÇ
Serap	ŞAHİN

Zehra	ÇAM
Zeynep	KAPAR
Ayşenur	İNCE
Burcu	KARAKUŞ
Fatma	KABAK
Gökay	AĞIRBAŞ

Hacer	Senanur	DOĞAN
Mahmut	Onur	ÖCAL

Mehmet	Berkay	KAHVECİ
Mehmet	Talha	TALAY

Melis	ÇAKIR
Merve	CEYLAN

Onur	Tolgahan	TUNÇ
Raziye	Nur	ÇELİK
Samet	YALÇIN
Sena	FİGEN

Şeyma	Nur	AVNİBEYOĞLU
Ahmet	ŞAHİN
Beyzanur	ATAR
Yakup	KURTOĞLU
Halit	KARAKAŞ
İrem	Nur	YAMAN
Melek	Pınar	YÜCEL
Nur	Dilara	ÇELEBİ

Oğuz	EKİNCİ
Salih	AKYOL

Yağmur	CESUR
Buğrahan	UÇAN
Ahmet	DEVECİ

Mehmet	Akif	YÜKSEL
Mehmet	ERDEMİR
Elif	Rana	MEMİŞ

Fatma	Hilal	UĞURLU
Özlem	Büşra	BIYIK	YILDIRIM

Alaattin	Can	AKKILINÇ
Bengi	ESER
Bilge	ESER

Fatma	Zehra	ALTIBTAŞ
Furkan	KOZAN

Gülcan	KARAMAN
İbrahim	Ethem	KORKUTAN
Melike	Nur	ÖZDOĞAN
Mustafa	BEKARLAR
	Sedanur	YEYDEN
Tuğçe	KARAVUL
Zekican	ÖZTÜRK




