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EDİTÖR NOTU

Merhaba Dostlar!

Dönem dönem yayınladığımız bülten çalışmamızda 
meslektaşlarımızın hukuki araştırma yazıları, makale, şiir, deneme 
ve diğer sanatsal çalışmaları yer almaktadır. Yine baromuz 
çalışmalarına, ilan ve duyurularına da bültenimizde yer 
vermekteyiz.

Emeğe ve düşünceye duyduğumuz saygı gereği 
meslektaşlarımızın çalışma içeriklerine tarafımızca hiçbir şekilde 
müdahale edilmemekte, çalışmalar bize ulaştırılan özgün hali ile 
bültenimize eklenmektedir.

Emeği ile bize destek olan tüm meslektaşlarımıza ve değerli 
okuyucularımıza teşekkür ederiz.

ORDU BAROSU
1958
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      ÖNSÖZ
Saygıdeğer Meslektaşlarım, Değerli 
Okuyucular,

Görev süremiz içinde dergimizin üçüncü 
sayısını da sizlerin takdir ve beğenisine 
sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Yoğun mesleki ve idari faaliyetlerimiz yanında, 
tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak 
bu derginin hazırlanmasında olağanüstü 
emek ve gayret sarf eden değerli yayın 
kurulumuz ve katkı veren meslektaşlarımız 
özel bir teşekkürü hak ediyor.

Adalete güven endeksinin maalesef  % 30 
seviyelerine gerilediği ülkemizde, yargının asli 
ve kurucu unsuru olan savunma makamını 
temsil eden avukatlar ve meslek örgütü 
Barolar olarak, bu dönemde sadece mesleki 
faaliyetlerimiz ile değil “hukukun üstünlüğünü, 
insan hak ve hürriyetlerini korumak ve 
savunmak” asli görevimizin gereği tarihsel 
sorumluluğumuzun farkındayız.

Bu kapsamda yaptığımız yapıcı 
değerlendirmeler, görüş ve eleştiriler, 
yargının diğer unsurları ile devletimizin üst 
kademelerinde de kabul görmüş, “Yargı 

Reformu” çerçevesinde genelde yargı, 
özelde mesleğimiz ile ilgili birçok düzenlemeler 
yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. Umarız bu değişiklikler bir an önce 
hayata geçer.

Dergimizde Baromuzun faaliyetleri 
yanında, meslektaşlarımızın makale, şiir gibi 
çalışmalarına da yer verilmiştir. Şüphesiz 
ki derginin kalitesi, içeriğinin zenginliği 
meslektaşlarımızın derginin hazırlanmasına 
katkıları ile doğru orantılıdır. 

Dergimizin Baromuza, hukuk camiamıza ve 
okuyuculara katkı sağlamasını diliyor, saygılar 
sunuyorum. Ocak 2019 ORDU

       

        
Ordu Barosu

Yönetim Kurulu Adına
Baro Başkanı

Av. Haluk Murat POYRAZ
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İmar planları, mevzuata göre planların kademeli 
birlikteliği ilkesi çerçevesinde belirli bir hiyerarşik 
sıraya göre ilgili kurumlar tarafından hazırlanmakta 
ve yürürlüğe girmektedir. Bu kapsamda mülkiyet 
sahibi vatandaşı doğrudan ilgilendiren imar 
planları; 1/5000 ile 1/25000 ölçekleri arasında 
hazırlanan nazım imar planları ile 1/1000 ölçekte 
hazırlanan uygulama imar planlarıdır. İmar 
planları içerisinde araziye son halini veren plan 
1/1000 ölçekli uygulama imar planları olup, bu 
plana müteakip İmar Kanununun 18. maddesi ve 
bu madde uyarınca çıkartılan İmar Kanununun 
18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında düzenleme sahaları tespit edilerek 
arazi ve arsa düzenlemesi yapılmaktadır. Yani 
imar planları uygulanarak parselasyon işlemi 
yapılmakta, İmar Kanununun 18. maddesi 
uyarınca yüzde kırka kadar oranda düzenleme 
ortaklık payı düşüldükten sonra kadastral 
parsellerinden kalan miktar kadar imar arsası 
mülkiyet sahibi vatandaşlar adına ilgili idare 
tarafından resen tapulanmaktadır.

İmar Kanununun 10. maddesi Belediyelere; imar 
planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 
yıllık imar programlarını hazırlama yükümlülüğü 
yüklemektedir. Ancak yasa koyucu tarafından 
yakın zamana kadar bu süreye uymamamın 
yasal bir yaptırımı öngörülmemişti. Az evvel 
bahsedilen İmar Kanunu 18. madde gereğince 
düzenleme ortaklık payı kapsamında imar 
planında arazisine sosyal donatı alanı (yol, yeşil 
alan, ibadethane, park vs.) planlanan, ancak 
aradan geçen uzun yıllara rağmen uygulaması 
yapılmayan alanlarda vatandaş imar parselline 
kavuşamadığı gibi, mevcut kadastral parselini 
de başka maksatla kullanamadığından 
mağduriyete uğramaktaydı. Belediyeler ya 
da parselde öngörülen sosyal donatı alanı ile 
ilgili diğer kurumlar, fiilen vatandaşın parseline 
el atmamakla birlikte imar planı nedeniyle 
vatandaşın mülkiyet hakkı kısıtlandığından yargı 
kararlarında bu durum hukuki el atma olarak 

kabul edilmektedir.

Daha önce bu konuda adli yargıda ve idari 
yargıda çeşitli davalar açılmış ve çeşitli kararlar 
çıkmış olmakla birlikte an itibariyle aşağıda 
bahsedilecek yeni bir düzenleme mevcut 
olduğundan, bu yazıda eski kararlarla ilgili bir 
değerlendirmeye girilmemiştir.

7/9/2016 tarihinde yürürlüğe giren 20/8/2016 
tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla 4/11/1983 tarihli ve 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen 
Ek Madde 1 ile “Uygulama imar planlarında 
umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak 
suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak 
şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar 
hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe 
girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde 
imar programları veya imar uygulamaları yapılır 
ve bütçe imkanları dahilinde bu taşınmazlar ilgili 
idarelerce kamulaştırılır veya her halde mülkiyet 
hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı 
kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/
yaptırılır.” hükmü getirilmiştir. Hemen belirtmek 
gerekir ki; kanaatimce esas itibariyle imar 
hukukunu ilgilendiren bu düzenlemenin İmar 
Kanununda değil de Kamulaştırma Kanununda 
düzenlenmesi de kanun yapma tekniği açısından 
isabetli olmamıştır.

Öte yandan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa 
6745 sayılı Kanunun 34. Maddesi ile eklenen geçici 
11. maddede; “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında kalan ve hu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken 
kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada 
belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren başlar. Bu Kanunun ek 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu madde 
kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin dava ve 
takipler hakkında da uygulanır.” denilmekteydi. 
Yani örneğin imar planında arazisine yeşil alan 

İMAR UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
HUKUKİ EL ATMA SORUNU

Av. Bülent YÜCE



7

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

planlanan, aradan geçen 15-20 yıla rağmen 
İmar Kanununun 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik 
kapsamında uygulaması yapılmayan, bu 
nedenle kamulaştırması da yapılmayan ve 
arazisini imar planındaki bu kısıtlılık nedeniyle 
uzun yıllardır kullanamayan bir vatandaş bu 
yeni yasal düzenlemeden faydalanamayacak, 
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl 
daha bekleyecekti. Ancak bu madde hükmü 
Anayasa Mahkemesinin 28/03/2018 tarihli ve 
E.2016/196, K.2018/34 sayılı kararı ile; “Malike 
aşırı bir külfet yüklediği ve kamu yararı ile malikin 
mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil 
dengeyi malik aleyhine bozduğu” gerekçesiyle 
iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin karar 
gerekçesi incelendiğinde AİHM kararlarına 
uyumlu bir biçimde ve çok yerinde bir gerekçe 
ile bu maddenin iptal edildiği görülmektedir. Zira 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Hakan Arı – 
Türkiye Davası, Hüseyin Kaplan – Türkiye Davası, 
Ziya Çevik – Türkiye Davası kararlarında, benzer 
durumlara ilişkin başvurularda Sözleşme’ye Ek 1. 
No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine 
karar verilmiştir. Nitekim bu yasal düzenlemeden 
önce zaten çok uzun yıllardır mağduriyeti devam 
eden, arazisinin kullanımı ölçüsüz bir biçimde 
imar planı ile kısıtlanan vatandaşın yargıya 
başvuru yolunun kapatılması anlamına gelen bu 
düzenleme esasen Anayasal eşitlik ilkesine de 
aykırılık teşkil etmekteydi.

Yine çok yakın bir tarihte Anayasa Mahkemesinin 
2017/ 24715 E. sayılı bireysel başvuru dosyasında 
20.09.2018 tarihli kararı ile; başvurunun 
kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 35. 
maddesinde güvence altına alınan mülkiyet 
hakkının ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin 

mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının 
ortadan kaldırılması için yeniden yargılama 
yapılmak üzere Eskişehir 1. İdare Mahkemesine 
gönderilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 
kararın gerekçesi incelendiğinde; somut olayda 
uygulama imar planının onaylanmasından 
itibaren yaklaşık on dört yıl geçmesine rağmen 
imar planında yol olarak kamu hizmetine ayrılan 
taşınmazın kamulaştırılmamasının başvurucuya 
şahsi olarak aşırı bir külfet yüklediği, bu durumda 
başvurucunun mülkiyet hakkının korunması 
ile kamunun yararı arasında olması gereken 
adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu 
ve müdahalenin ölçülü olmadığı sonucuna 
varıldığı, bu kapsamda derece mahkemelerince 
yapılması gereken işin ihlal sonucuna uygun 
olarak tazminata hükmedilmesinden ibaret 
olduğu belirtilmektedir.

Anayasa Mahkemesinin bu güncel kararı ile 
uzun sürelerle tapulu arazisi imar planlarındaki 
düzenleme nedeniyle kısıtlanan vatandaşlar 
açısından ilgili kurum aleyhine idare mahkemeleri 
nezdinde tam yargı davası açılmasının yolu açılmış 
olmaktadır. Nitekim kamu yararı ile mülkiyet 
hakkı arasındaki dengenin ölçüsüz bir biçimde 
bozulduğu bu imar planı kaynaklı sorunlar umarız 
ki açılacak davalar ve idare mahkemelerince 
hükmedilecek hakkaniyete uygun tazminat 
kararları ile çözüme kavuşacaktır.
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 Sağlık hukuku, tıp ve hukuk mevzularını 
içeren karma  bir bilim dalı olup ,sağlık  görevlilerini 
bilinçlendirmeyi ön plana çıkartarak sağlık 
hizmetinin varlığını, sunumunu, hasta ve hekim 
haklarını birlikte ele alır. Bireyin kendisine tanınmış 
diğer tüm haklarından faydalanabilmesi için 
her şeyden önce sağlıklı olması gerekmekte 
olup, Sağlık Hukuku’nun önemi tam da buradan 
gelmektedir. 
 

 Sağlık Hukuku ile ilgili uluslararası ve ulusal 
düzenlemelere biraz göz atmak  gerekirse , İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3. Maddesinde  
“Yaşamak, herkesin  hakkıdır.”  Hükmüne yer 
verildiği   , aynı bildirgenin 25. Maddesinde 
sağlık hakkının, temel bir insan hakkı olarak 
kabul edildiği görülmektedir.   Sağlık hukuku bu 
bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan , 
bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren, bu arada 
hastanın  temel haklarının da korunmasını esas 
alan  bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku tanımının 
temelinde hasta - hekim ilişkileri yatar. 20. 
yüzyılın başlarına kadar yaptıkları işten sorumlu 
tutulmayan hekimler, bu dönemde gerçekleşen 
yeni tıp uygulamalarının da hayata geçmesi ile 
davranışlarından ötürü meydana gelen ölüm, 
sakatlık ve yaralanma gibi sonuçlardan, hekimin 
sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmeye 
başlanmış , bu durum Sağlık Hukukunun 
gelişmesine  sebebiyet vermiştir denilebilir.

 Dünya Tabipler Birliği, hasta haklarının 
varlığını kabul ederek 1981 yılında  “Lizbon Hasta 
Hakları Bildirgesi”ni yayınlamıştır. Bu bildirge 
birçok ülkenin yanı sıra ülkemizce de dikkate 
alınarak hasta hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler 
yapılmıştır.

 Ülkemizde hasta hakları anayasamızın 
“Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği”  başlıklı 12. 
maddesi, “Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve 
Manevi Varlığı” başlıklı 17. Maddesi ve “Sağlık 
Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. 
maddesi ile anayasal teminat altına almıştır. 

Anayasanın belirtilen maddelerinde Devletin, 
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak; sağlık kuruluşlarını tek 
elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek, bu 
görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 
kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek 
yerine getirmekle sorumlu olduğunu, herkesin, 
yaşama maddi ve manevi varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahip olduğunu, tıbbi 
zorunluluklar ve Kanunda yazılı haller dışında 
kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı 
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere 
tabi tutulamayacağı, insan haysiyetiyle 
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamayacağı düzenlemelerine yer verilmiştir

 Sağlık ceza hukuku söz konusu olduğunda 
Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Sağlık Bakanlığı 
Hasta Hakları Yönetmenliği göz önünde 
bulundurulmaktadır. Hasta hakları konusunda 
uygulanacak ilkelerin tamamı bu yönetmelik 
ile birlikte belirlenmiştir. Hekim kusurlarının 
belirlenmesinde bu yönetmeliğin yetersiz kaldığı 
noktalarda Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu 
devreye girmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ile birlikte ise sağlık kurumlarında çalışan 
personelin sorumlulukları ve görevleri tartışma 
götürmez bir şekilde açıklanmış ve belirlenmiştir. 
Hekimlerin etik kurallar yönünden, Ceza Hukuku 
yönünden ve Medeni Hukuk yönünden birden 
fazla farklı sorumluluk alanı bulunmaktadır. Etik 
kurallara bağlı kalmayan hekimler, Türk Tabipler 
Birliği Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bağlı 
bulundukları Tabipler Odası’nın onur kuruluna 
sevk edilir. Bir hekimin ceza kanunu açısından 
yargılanabilmesi için ise söz konusu davranışının 
açıkça yasada suç olarak düzenlenmiş olması 
gerekmektedir. Hekimlerin  Medeni Hukuk 
kapsamında  sorumluluklarından söz edebilmek 
için ise  ortada bir zararın olması gerekmektedir. 
İzah edilenler çerçevesinde sağlık hukukunun  
Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar 
Kanunu esaslarından destek alarak işlediğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

SAĞLIK HUKUKU PENCERESİNDEN
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTA HAKLARI

Av Arzu ATABAY AKÇEVRE
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Hasta haklarının temel dayanaklarından biri de 
3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri  Temel Kanunu” ve 
663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname”,  söz konusu ve kararname 
çerçevesinde hazırlanan “Hasta Hakları 
Yönetmeliği” ve “Hasta Hakları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dir.

Yönetmeliklerde;

 Hasta hakları; hastaların sağlık 
hizmetlerinden faydalanma, sağlık durumu ile 
ilgili bilgi alma, tıbbi müdahalede rızasın alınması, 
hasta haklarının korunması ile güvenliğin ve dini 
vecibelerin yerine getirilmesi gibi hizmetlerden 
yararlanma hakkı olarak yer alırken, Sağlık 
hizmetlerinden faydalanma hakkı ise,  sağlık 
kuruluşları açısından adalet ve hakkaniyete 
uygun hizmet verme ve hasta içinse faydalanma 
hakkı, sağlık kuruluşundan faydalanma şartları, 
hizmetler, faydalanma usulünü öğrenilmesine 
yönelik bilgi isteme hakkı, hastanın doktor 
tarafından bilgilendirilmesi ve tıbben sakınca 
görülmemesi halinde sağlık kuruluşunu seçme 
ve değiştirme hakkı, sağlık hizmeti talebinin 
zamanında karşılanamadığı durumlarda, 
hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı 
ve objektif olarak belirlenmesini öncelik sırasının 
belirlenmesini isteme hakkı, hastanın, kendisine 

sağlık hizmeti verecek personeli tanıma, seçme 
ve değiştirme hakkı, tıbbi gereklere uygun 
teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı olarak 
belirtilmektedir.
 Tıp fakültelerinden mezun olan 
doktorlarımızın mezuniyet törenlerinde  okudukları 
Hipokrat Yemini içeriği, tıp mesleği mensubunun bir 
hastaya nasıl davranması gerektiğini, bu konuda 
kendisinden neler beklendiğini, neleri yapması 
gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini,  yani 
sorumluluklarını açıkça belirtmektedir. Ülkemizde, 
doktorluk mesleğinin yürütülmesini, doktorun 
hastaları ve meslek örgütü ile ilişkilerini düzenleyen 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji 
Nizamnamesi, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Nüfus 
Planlaması Kanunu, 2238 sayılı Organ ve Doku 
Alınması Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun, 
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 
Hasta Hakları Yönetmeliği, Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları vb ulusal ve uluslararası tıbbi etik kurallar, 
sözleşmeler, bildirgeler gibi yazılı metinlerin 
yanında, genel ahlak kuralları, örfler ve adetler 
gibi yazılı olmayan kurallarla da belirlenmiştir.

 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hasta Hakları 
Bildirgesi’nde hasta haklarının bir  insan hakkı 
ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir unsuru 
olduğuna, doktorluk mesleğinin insan onuruna 
saygılı ve hekim hasta ilişkisinde tıp etiği 
ilkelerin öncelikli olarak kabul edildiğine, hasta 

Hasta Olarak

HAKKINIZ
VAR !
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haklarının tanınmasında, uygulanmasında ve 
geliştirilmesinde hekimlerin önemli görev ve 
sorumluluklarının bulunduğuna, ancak hasta 
haklarından temelde tüm sağlık sisteminin sorumlu 
olduğuna, bu çerçevede hem sağlık sisteminin 
hasta haklarına uygun biçimde oluşturulması, 
hem de bu hakların hekimler ve diğer tüm sağlık 
çalışanları tarafından benimsenmesi için gerekli 
önlemlerin alınmasına TTB’ce destek verildiğine, 
hasta haklarını kısıtlayan hiç bir ekonomik ve 
politik uygulamanın kabul edilemez olduğuna, 
sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta haklarına 
saygı gösterilmesini iyi hekimliğin vazgeçilmez bir 
unsuru olarak kabul edildiğine yer vermiştir.

Hekimlerin ve Sağlık
Çalışanlarının Hukuki Hakları 

Sağlık çalışanlarının ve hekimlerin hukuki haklarını 
değerlendirebilmek için  sağlık hizmetinin  temeline 
değinmek gerekir. Sağlık hizmeti temelinde bir 
takım işidir Sağlık sektöründe farklı alanlarda 
uzmanlık eğitimi almış kişiler  hizmet verir. Sözleşmeli 
her çalışanın olduğu gibi sağlık çalışanlarının, 
sağlık personelinin ve hekimlerin de hukuki hakları 
mevcuttur ve yasalarca tanımlanmıştır. Mesleki 
eğitim görme ve kendini yenileme hakkı, çağdaş 
bilimsel tıp olanaklarını uygulama ve iyi hizmet 
verme  hakkı, etik ilkelere bağlılık hakkı, baskı 
altında kalmadan mesleklerini uygulama hakkı 
ve kendi değerlerine ters düşen durumlardan 
kaçınma hakkı ,çalışma şartlarının uygunluğunun 
sağlanmasını talep hakkı , ,saygınlık dolu iletişim 
hakkı , şiddete karşı korunma hakkı ,özlük hakları , 
çalışma süresi hakkı, sigorta ve emekli olma hakkı 
,ı sendika hakkı, meslek örgütünde çalışma hakkı 
,uygun ücret alma hakkı ,sağlık politikalarına 
katılma hakkı, hizmet sunumunda belirleyici olma 
hakkı, hasta hakları savunuculuğu yapma hakkı 
,kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruma hakkı, 
yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı, yönetsel 
süreçlere katılma hakkı, tanıklıktan çekilme hakkı, 
hastayı reddetme hakkı ve iyileştirme garantisi 
vermeme hakkı  sağlık personelinin ve hekimlerin 
hukuki hakları arasında yer almaktadır. 

Hasta Hakları  

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, hasta 
haklarına ilişkin yayınladığı 
yönerge gereğince  hasta hakları genel olarak 
sağlık hizmetlerinden faydalanma, bilgilendirme 
ve bilgi talep etme, sağlık kuruluşunu seçme ve 
değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda 
hizmet alma, rahatlık, saygınlık görme, ziyaretçi 

ve refakatçi bulundurma ve şikayet/dava 
hakkı olarak sıralanabilir. Bu denli hakkı olan  
hastaların pek tabi ki aynı zamanda yükümlülük 
ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Hastalar, 
başvurmuş oldukları sağlık kuruluşunun kurallarına 
ve uygulamalarına uygun davranmalı, daha 
önce gördükleri tedaviler ve kullandıkları ilaçlar 
da dahil olmak üzere hekimlerine net ve anlaşılır 
bir tıbbi geçmiş sunmalı ve hekim tarafından 
belirlenen kontrol veya tedavi sürelerine 
uymalıdırlar. 

Sosyal devletin, eşitlik ve adalet ilkesi 
doğrultusunda tüm vatandaşlarının temel sağlık 
gereksinimlerini karşılayacak hizmeti sağlamak 
gibi toplumsal bir sorumluluğu bulunmaktadır. 
Devlet bu sorumluluğu  bireyler için sosyal bir 
güvence sağlayarak yerine getirir ve hastanın 
tedavi sürecinde bu sorumluluklarını yerine 
getirirken eşitlik ve adalet ilkelerine uygun 
davranılmasında sorumluluğu büyüktür. 

Kişinin  yasalarca korunan yaşamı, beden 
bütünlüğü ve sağlığı bozulsa bile ,bir
fayda sağlamayı amaç edinen  hekimlik 
uygulamaları hukuken korunmuştur. Ancak, 
tıbbi müdahalelerin hukuken korunması, hukuka 
uygun oldukları sürece söz konusu olup , hukuka 
uygunluk sınırı aşıldığında hekimin cezai ve hukuki 
sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.  Hekimin  hukuki 
açıdan bir sorumluluk taşıyabilmesi için birkaç 
şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Öncelikle  hastaya uygulanan bir tıbbi müdahale 
olması , bir zararın oluşmuş olması ve zarar ile tıbbi 
müdahale arasında bir nedensellik (illiyet) bağı 
bulunması gerekmektedir. Yani hasta açısından 
oluşan herhangi bir zarar yok ise, hekim açısından 
da hukuki sorumluluktan bahsedilemeyeceği gibi 
zarar tıbbi müdahaleye dayanmıyorsa yine bir 
sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Öte yandan 
tıbbi müdahale akabinde meydana gelen bir 
zarar var ise bunu maddi zarar ve manevi zarar 
olmak üzere iki şekilde incelemek mümkün. 
Maddi zarar hem tıbbi müdahale sırasında hem 
de haksız fiilden sonraki süreçte olmak üzere, 
iki farklı koşulda da meydana gelebilir. Manevi 
zarar da hatalı bir tıbbi müdahale sonrası bireyin 
bedenen ve ruhen duyabileceğini acı ve keder 
olarak ifade edilebilir. 

Yargıtay 13. Dairesinin bir Kararında “Doktor, işçi 
gibi özenle davranmak 
zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur. 
O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan 
bütün kusurları, hafif de olsa sorumluluğun unsuru 
olarak kabul edilmelidir. Doktorlar, hastalarının 
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zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel 
hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek 
dikkat ve özeni göstermek zorundadır. Doktor, 
tıbbi çalışmalarda bulunurken, bazı mesleki 
şartları yerine getirmek, hastanın durumuna 
değer vermek, tıp biliminin kurallarını gözetip 
uygulamak, tedaviyi her türlü tedbirlerini alarak 
yapmak zorundadır. Doktor, özen yükümlülüğü 
kapsamında en ufak bir tereddüt gösteren 
durumlarda, bu tereddüdü ortadan kaldıracak 
araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu 
tedbirler almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi 
yöntemleri arasında seçim yaparken, hastanın 
ve hastalığın özellikleri göz önünde tutulmalı, 
onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan 
kaçınmalı ve en emin yolu tercih etmelidir.” 
denilmektedir.

Malpraktis

Paylaşımımı son olarak sağlık hukukunun 
vazgeçilmez bir parçası olan 
malpraktis hakkında kısa bir bilgilendirme ile 
tamamlamak istiyorum .Hastalık ve herhangi 
bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla sağlık 
kuruluşu ya da hekime başvuran hastanın , 
sağlık hizmeti alması esnasında beklenmedik bir 
zararla karşı karşıya gelmesi halinde açılan dava 
malpraktis davası olarak adlandırılır. Açılan bu 
davalar; tazminat sorumluluğu açısından borçlar 
hukuku, eylemin suç oluşturması açısından ceza 
hukuku, idarenin sorumluluğu açısından idare 
hukuku kapsamında ele alınır. Ancak malpraktis 
davasının açılabilmesi doktorun gerekli dikkat 
ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmış olması, 
tedavi işlemlerinin tıp biliminin gereklerine uygun 
olarak icra edilmemesi, hekimlik uygulamasında 
hatanın var olması ve bu yüzden hastada bir 
zarar meydana gelmiş olmasını gerektirmektedir.

“Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği 
Kuralları”nın 13. Maddesinde 
Malpraktis “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik 
nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin 
kötü uygulanmasıdır” olarak tanımlanırken 
Dünya Tabipler Birliğine göre de, Malpraktis 
“hekimin tedavi sırasında standart, güncel 
uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği 
veya hastaya tedavisini vermemesiyle oluşan 
hasardır” olarak tanımlanmaktadır. Hasta bireyin 
kendisi hakkında karar vermesini sağlayacak 
şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması, hastanın 
önerilen işlemin yarar ve risklerini, reddettiğinde 
karşılaşacağı sonuçlarını anlayabilmesi, hastanın 
zorlama ve baskı olmaksızın karar verebilmesi 
önem taşımaktadır. Türk Ceza Kanununda bu 

konuda tüm doktorların sorumluluk alanını çok 
genişleten hukuksal düzenlemeler yapılmış 
olmakla birlikte hasta bireyin anlayabileceği 
biçimde bilgilendirilmesi ve sonuçta tıbbi 
girişim için onamının alınması, bugün sağlık 
çalışanları için etik ve yasal bir yükümlülüktür. 
Bu hak,  uluslararası ve ulusal tüm hasta hakları 
belgelerinde ilk madde olarak ele alınmış ve 
tanımlanmıştır.

Türk Tabipler Birliği Malpraktis bildirgesinde; 
Hekimin sorumluluğunu, hizmet sunarken hata 
yaparak zarara neden olmaması için bilgi ve 
becerisini yetkinleştirmesi ve hizmet sunumunda 
yeterli özeni göstermesi olarak tanımlamakta, 
malpraktis oluştuğunda tüm sorumluğun yeterli 
değerlendirme yapılmadan yalnızca doktora 
yüklenemeyeceğini, zira sağlık hizmetinin sadece 
doktor tarafından sunulmadığını, hizmetin, diğer 
sağlık çalışanlarıyla, çalışma koşullarıyla, altyapı 
olanaklarıyla, uygun nitelikte hizmet için gerekli 
malzemelerle, örgütlenme biçimi ve yönetsel 
boyutuyla bir bütün olduğunu belirtmektedir. 
Bu nedenle de malpraktisteki sorumlulukların 
belirlerken, başta sağlık hizmetlerinin örgütlenme 
ve sunum biçimi olmak üzere ilgili boyutların 
tamamının birlikte göz önüne alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır.
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Arkadaşlar engelli hakları konusunda bir yazı 
kaleme almamı söylediklerinde önce 7/7/2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler 
Hakkında Kanundan bahsetmek, ve;

 3-c) maddesi,
“Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal 
yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı 
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda 
tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre 
koşullarından etkilenen bireyi”

 3-İ maddesi,
“Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını 
ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle 
eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan 
yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir 
durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir 
yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve 
tedbirleri,”

 3-f maddesi,
“Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım 
ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim 
teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli 
ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir 
olmasını,” ifade eder.
yazmaktadır diyerek söze başlayıp, 

 Geçici madde 2 de;

“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî 
yapılar,  mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, 
açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri 
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma 
açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde 
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.”
Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 
hakkında ek fıkra 4 hükmü gereğince;

“Sürenin bitiminden itibaren öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim 
komisyonlarınca tespit edilen umuma açık 

hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile 
toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve 
özel hukuk tüzel kişileri ve ikinci, üçüncü fıkralar 
ile beşinci fıkra kapsamında yürürlüğe konulan 
yönetmelikle öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirmediği denetim komisyonlarınca tespit 
edilen gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her bir 
tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına 
kadar idari para cezası uygulanır. “

Falan diyerek devam edecektim ki;

- Yılın 2018 olduğu,
- Kanunun yürürlüğe girişinden bu yana 13 
yıl geçmesine rağmen hiçbir hükmünün 
uygulanmadığı, hiçbir denetimin yapılmadığı,
- 4,5 yıllık Büyükşehir Belediyesinin engelli hizmet 
biriminin hala olmadığı,

- Hala, kamu kurumlarının bile çoğunda ya engelli 
tuvaletinin olmadığı, ya da adliye binasında da 
olduğu gibi olanlarında kapısında kilit, içerisinde 
temizlik malzemelerinin depolanmış olduğu,

- Düşünülmüş gibi yapılan engelli rampalarının 
reklamdan öteye gitmeyip, büyük çoğunluğunun 
standartlara uymadığı için kullanılır olmaktan 
uzak olduğu,

- Kamuya açık özel iş yerlerinin ise hepten facia 
olduğu,

gibi onlarca umut ve haysiyet kırıcı, yüreğimizi 
yaralayıcı durumu düşününce vazgeçtim bir 
hukukçu gibi toplumu bilinçlendirici, eğitici, 
farkındalık yaratıcı bir yazı kaleme alma 
saçmalığından ve alıştığınız sivri ben çıktı içimden.
Dedim ki kendi kendime sen yaz, Baro 
yayınlayabilirse yayınlasın bu satırları…

Evet, engelliler ;

- Dilenci gözüyle görülmeden eşit bireyler olarak 
topluma katılabilme hakkı istiyorlar,

ÇİŞ YAPABİLME HAKKI

Av. Mustafa Serhat TUNA
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- Kaldırımları sizler gibi hayaller kurarak arşınlamak 
ne kelime, takılıp düşmeden, kafasını bir tabelaya 
çarpmadan arşınlayabilmek istiyorlar,

- Resmi dairelerde, spor salonlarında, sinemada, 
tiyatroda, konserde lütfedilen (!) yardımlarla 
değil, kendi başlarına, istedikleri zaman, istedikleri 
şekilde gezmek, alışveriş yapmak, yaşamak 
istiyorlar.

- Kanunlarla kendilerine verilen görevlerin onda 
birini engellilere 3 Aralıklarda büyük bir özveriymiş 
gibi sunan yerel sorumlulara (!) ağız dolusu 
çemkirebilmek istiyorlar,

- Hatta birgün, tek bir gün şu sahil yolunu, bir iki 
istisnai nokta dışında rahatça geçemedikleri 
sahil yolunu yarım saatçik trafiğe kapatmak, 
açılışında alüvala ile reklamı yapılan ama 
ortalıkta gözükmeyen engelli rampalı toplu 
taşıma araçlarının tekerine çomak sokmak 
istiyorlar,

- Hele o sanal alem kalemşörleri yok mu, oturup 
klavyenin başına her gün her alanda olduğu 
gibi engelli hakları konusunda da yalandan 

timsah gözyaşları dökenlerin taa klavyelerinin 
ortasına………….istiyorlar, 
  
- Ya tuvalet bulamazsam korkusu olmadan bir 
kafeye oturup bir bardak meşrubat içme hakkı 
istiyorlar, 

***

Yahu daha açık nasıl söyleyeyim;

- Çiş yapabilme hakkı istiyorlar, çiş.

‘‘ SAĞLIKLI HER İNSAN, BİR ENGELLİ ADAYIDIR ‘‘



14

ORDU BARO BÜLTENİ
ORDU BAROSU

1958

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne 1954 yılında taraf olmuş; Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkını 1987’de, zorunlu yargılama yetkisini ise 
1990 yılında kabul etmiştir. 2004 yılında yapılan 
anayasa değişikliğiyle de başta Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye’nin taraf 
olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası 
sözleşmelere, kanunların üzerinde bir değer 
atfedilmiştir. Temel haklarla ilgili “evrensel ölçütlere” 
atıf yapan değişikliklerin son halkasını ise, 2010 
yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılması 
oluşturmuştur.

Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, 
kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep 
olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştır. 
Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, 
Anayasa’da güvence altına alınmış temel 
hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu 
gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurabilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların 
%57’si adil yargılanma hakkının ihlali iddiasını 
içermekte olup, bireysel başvuruların %79’u kabul 
edilmezlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kabul edilemezlik 
oranının görece yüksek olmasında, bireysel 
başvurunun kendine özgü (bazı durumlarda sui 
generis) niteliklerinin bilinmemesi/tam olarak 
anlaşılamaması, Anayasa Mahkemesi’nin bir süper 
temyiz mercii gibi görülerek temyizvari başvuru 
dilekçelerinin hazırlanması önemli faktörler olarak 
kendini göstermektedir. 

Bu makalede, son derece kapsamlı olan bireysel 
başvuru mekanizması yalnızca ana hatları ile 
anlatılmaya ve özellikle pratiğe yönelik ayrıksı 
durumlar belirtilmeye çalışılacaktır.

I.ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İNCELEME 
YETKİSİNİN KAPSAMI

 A) ZAMAN YÖNÜNDEN: Mahkemenin 
inceleme yetkisi 23.09.2012 tarihinden sonra 
kesinleşen kararlar bakımından mevcuttur. 

 B) YER YÖNÜNDEN: Sözleşme ile bağlı 
devletin hakimiyet sahası içindeki her hangi 
bir yerde meydana gelen ihlal, mahkemenin 
inceleme yetkisi kapsamında sayılmaktadır. Bu 
itibarla Türkiye sınırları dışında ve fakat devletin 
tasarruf sahasında gerçekleşebilecek hak ihlalleri 
de mahkeme tarafından incelenebilmektedir.

 C) KİŞİ YÖNÜNDEN: Anayasa’nın 148.
maddesinin 3. (1.ek) fıkrasında herkesin bireysel 
başvuruda bulunabileceği belirtilmişse de, 6216 Sayılı 
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu Ve Yargılama 
Usulleri Hakkındaki Kanun’un 46.maddesinde:

 a) Güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan ihlal 
edilenlerin bireysel başvuru yapabileceği

 b) Kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru 
yapma olanağının bulunmadığı

ANA HATLARI VE AYRIKSI DURUMLARIYLA ANAYASA 
MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Av. Hüseyin Volkan GÜNGÖR

Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi
(AİHM)
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 c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, sadece 
tüzel kişiliğe ait haklar bakımından başvuruda 
bulunabileceği

 d) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan 
haklarla ilgili olarak yabancılar tarafından bireysel 
başvuru yapılamayacağı, belirtilmiştir.

Anılan düzenleme kapsamında

 a) Anne (A), oğlu (B) adına ifade özgürlüğü 
hakkının, mülkiyet hakkının, eğitim hakkının vb. 
ihlal edildiği iddiası ile başvuruda bulunamaz. 
ANCAK yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele 
yasağı bakımından bir istisna mevcut olup, bu 
haklar bakımından yakınların da başvuru hakkı 
bulunmaktadır. 

 b) Ordu Barosu, kamu tüzel kişiliği bulunması 
sebebi ile bireysel başvuruda bulunamaz.

 c) Ordu Spor, taraftarlarının hakları 
bakımından başvuruda bulunamaz ancak örneğin 
kendi mülkiyet hakkı ile ilgili bireysel başvuruda 
bulunabilir.

 d) Mülteci veya vatansız kişi bir çok hak 
bakımından (örn. adil yargılanma hakkı) başvuruda 
bulunabilirse de –yalnızca Türk vatandaşlarına 
tanınmış bir hak olduğundan- serbest seçim hakkı 
bakımından başvuruda bulunamaz.

 D)KONU YÖNÜNDEN: Anayasa  m.148/3 
(1.ek fıkra) uyarınca, Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yapılabilmesi için, ihlal edildiği 
iddia edilen hakkın hem anayasada hem de 
sözleşmede (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 
düzenlenmiş olması şarttır. ‘Ortak Koruma Alanı’ 
olarak ifade edilen bu alana girmeyen haklar 
bakımından yapılacak başvuru kabul edilmezlik 
kararı ile sonuçlanmaktadır (örneğin sosyal güvenlik 

hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, konut hakkı 
anayasada düzenlenmesine rağmen sözleşmede 
düzenlenmemiştir.)

Anılan kural, hukuk sistemimizde en çok ceza 
yargılamasının mağdur süjesi bakımından sınırlama 
yaratmaktadır. Zira Anayasa’nın‘ Hak arama 
hürriyeti’ üst başlıklı 36.maddesinde herkesin 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 
adil yargılanma hakkına sahip olduğu düzenlenmiş 
olmasına rağmen sözleşmenin 6.maddesinin 
1.fıkrasında medeni haklar bakımından herkesin, 
ceza alanı bakımından ise yalnızca sanığın hakları 
düzenlenmiştir. Bu itibarla ceza yargılamasında 
mağdur/şikayetçi/katılan sıfatı ile taraf olan kişinin, 
adil yargılanma hakkı bakımından Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapma olanağı 
bulunmamaktadır (Özellikle ceza yargılamasında 
davanın konusu olan hak ne ise o hakkın devletin 
pozitif yükümlülükleri bağlamında usul boyutu 
içinde tartışılması ve buna göre başvuru yapılması 
kabul edilebilirlik kararı verilmesi ihtimalini 
arttıracaktır.)

II.OLAĞAN KANUN YOLLARININ TÜKETİLMESİ VE 
BAŞVURU SÜRESİ

 A) Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi: 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda 
bulunulabilmesi için olağan kanun yollarının 
tüketilmesi şarttır (AY.m.148/3). Kanun yararına 
bozma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, 
yargılamanın yenilenmesi şeklinde düzenlenen 
olağanüstü kanun yollarına müracaat edilmiş 
olması, işlemeye başlayan başvuru süresini 
kesmemektedir. Ancak Anayasa Mahkemesi, 
karar düzeltme başvurusunda bulunulmuş olması 
halinde, bireysel başvurunun karar düzeltme 
sürecinin tamamlanmasından sonra yapılmasını 
da kabul etmektedir.

* Ceza yargılamasında mağdur/şikayetçi/katılan sıfatı ile taraf olan 
kişinin, adil yargılanma hakkı bakımından Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yapma olanağı bulunmamaktadır. 
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Anayasa Mahkemesi, ceza yargılaması bakımından 
önüne gelen başvurularda CMK.m.141’in kullanılıp 
kullanılmadığını özellikle denetlemektedir. 
Başvurucunun, şartları oluşmuş olmasına rağmen 
CMK.141’de belirtilen süreci işletmeden bireysel 
başvuru yaptığının tespit edildiği durumlarda, iç 
hukuk yollarının tüketilmemiş olduğu gerekçesi ile 
kabul edilmezlik kararı verilmektedir.

Mahkeme, şeref ve haysiyete karşı işlenen suçlar ile 
malpraktis uygulamaları bakımından, başvurucu 
tarafından hukuk mahkemesinde tazminat davası 
açılmış ve sonuçlanmış olmasını aramakta, bu 
süreç tamamlanmadan yapılan başvuruları 
reddetmektedir.

 B)Başvuru Süresi: 6216 Sayılı Kanun’un 47/5 
uyarınca bireysel başvurunun, başvuru yollarının 
tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse 
ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 
yapılması gerekir.

Dikkat edilirse yasada, tebliğ tarihi değil öğrenme 
tarihi esas alınmıştır. Ceza yargılamasında onama 
ilamlarının sanığa veya vekiline tebliğ edilmemesi 
sık rastlanan bir uygulamadır. Anayasa Mahkemesi, 
böyle bir durumda, hükmü veren mahkeme 
kalemince kesinleşme şerhinin işlendiği tarihten 
itibaren 3 ay içinde sanığın/vekilinin bu karardan 
haberdar olduğunu varsaymakta ve 30 günlük itiraz 
süresini 3.ayın son gününden sonra başlatmaktadır. 
Bu süre başvuru için maksimum süre olup, sanığın 
veya müdafiin karardan daha önce haberdar 
olduğunun anlaşılması halinde, başvuru süresini 
öğrenme tarihinden itibaren başlatmaktadır.

III. AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUNLUK: Bireysel 
başvuru yargılamasına özgü anayasal bir terim 
olarak kabul edilmiş olan bu kriter, kabul edilmezlik 
kararlarının %55’inin dayanağını oluşturmaktadır. 
Mahkeme içtihatı ile sınırları belirlenen bu kriter 4 
ana başlıktan oluşmaktadır:

1. Bir ihlalin olmadığının açık olduğu şikayetler
2. Temellendirilmemiş şikayetler
3. Kanun yolu şikayeti
4. Karmaşık ve zorlama şikayetler

Bireysel başvuru sırasında meslektaşlarımızca en 
sık yapılan hata, başvuru dilekçesinin ‘temyiz 
dilekçesine benzer’ şeklinde hazırlanması olup, bu 
tip başvurular Anayasa Mahkemesi’nce kanun 
yolu şikayeti sayılmak suretiyle açıkça dayanaktan 
yoksun bulunarak kabul edilmezlik yaptırımı 

ile karşılaşmaktadır. Anayasa Mahkemesi, adil 
yargılanma hakkının ihlaline sebep olan ‘bariz taktir 
hatası’ bulunmadıkça, ilk derece mahkemesinin 
yorumuna/takdirine müdahale etmemektedir. 

 IV) BAŞVURU DİLEKÇESİ: Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru, mahkemenin 
internet sitesinden indirilebilecek PDF 
formatındaki bireysel başvuru elektronik formu ile 
yapılabilmektedir . Bireysel başvuru yapılmadan 
önce mahkemece yayınlanan kılavuzun  dikkatlice 
okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Başvuru dilekçesinde tazminat istenmekte ise, 
bu isteğin miktarı da belirtilmek suretiyle açıkça 
yazılması gerekmekte, aksi halde tazminata karar 
verilememektedir. Başvuru sırasında, talep ne 
olursa olsun, maktu harç alınmaktadır. Başvurunun 
reddedilmesi halinde başvurucu aleyhine her 
hangi bir vekalet ücretine hükmedilmemekte, ihlal 
iddiasının haklı görülmesi halinde başvurucu lehine 
yargılama giderleri ile birlikte 1980,00-TL vekalet 
ücretine hükmedilmektedir. 

Başvurucunun vefat etmiş olmasına rağmen 
(özellikle kesinleşmesi çok uzun süren 
kamulaştırma ve kadastro davalarında bu durum 
yaşanabilmektedir) vekil sıfatıyla avukat tarafından 
başvuru yapıldığının ortaya çıkması halinde, 
Anayasa Mahkemesi’nce avukat aleyhine 
disiplin para cezasına hükmedildiği gibi disiplin 
soruşturması yapılmak üzere ilgili baroya bildirimde 
bulunulmaktadır.

SONUÇ: Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak 
olan bir başvurunun öncülü/şartı olduğundan 
hukukumuzda giderek etkisini daha çok 
hissettirmektedir. Mahkemenin iş yoğunluğunun 
yıllara sari olarak arttığı göz önünde tutulduğunda, 
eski kararlardaki yön gösterici, içtihat oluşturucu ve 
doyurucu gerekçelerin verilmeyeceğini ve AİHM 
uygulaması ile paralel olarak hem şekil hem de içerik 
bakımından daha katı kuralların uygulanmak sureti 
ile kararların kabul ve tatmin seviyesinin giderek 
azalacağını tahmin etmek zor değildir. Bu itibarla 
bireysel başvurunun nihai olarak kabul edilebilirlik 
kararına ulaşabilmesi için, işbu makalede belirtilen 
temel kuralların ilgili kaynaklardan derinlemesine 
incelenmesi, bunun yanı sıra içerik bağlamında 
kuvvetli başvuru dilekçelerinin yazılabilmesi için 
mahkeme içtihadının  yakından takip edilmesi 
gerektiği açıktır.

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/gorevyetki/bireyselbasvuru.html
http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/istatistikler/pdf/istatistik-30Eylul.pdf
http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/bireyselbasvuru/Bireysel_Basvuru_Form_Bilgileri.html

http://www.anayasa.gov.tr/files/bireyselbasvuru/basvuru_kilavuzu.pdf
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
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Eşlerden biri zina hukuksal nedenine dayalı 
bir boşanma davası sonucunda zina hükmü 
elde etmiş ise, eşiyle birlikte olan üçüncü kişiye 
tazminat davası açabilmekte idi. 

Yargıtay 4 Hukuk Dairesi, eşinden zina hükmü 
ile ayrılmış olmak ön koşulu ile, “Evli bir kimsenin 
evlilik dışı birlikteliği diğer eşin kişilik değerlerine 
saldırıdır. Bu eyleme evliliği bilerek katılan kişi 
de diğer eşin uğradığı zarardan sorumludur. 
BK 49 gereğince manevi tazminatla sorumlu 
tutulmalıdır” (4HD 2009/10692E-5303 K)“BK’nın 
50 ve 51. maddelerinde haksız eylemin ve 
bunun sonucunda doğan zararın birden 
fazla kişi tarafından meydana getirilmesi 
durumunda zarar görenin dilediği takdirde 
eyleme katılanların birisinden, birkaçından 
veyahut tamamından zincirleme olarak sorumlu 
tutulmalarını isteme hakkına sahip bulunduğu 
düzenleme altına alınmış, aynı hüküm 6098 sayılı 
yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 61. maddesinde 
de tekrar edilmiştir.” (4HD 2013/18816- 2014/193 
E-K) gerekçeleri ile eşle zina yapan üçüncü kişiye 
de tazminat sorumluluğu yüklemekte idi. 

Karşı oylar ise “davaya konu eylemin bir tarafının 
da davacının eşi olmasına göre ortada yani 
davacı ile eyleme katılan eş arasında bir aile 
bütünlüğünden bahsedilemeyeceği gibi, 
davalıyı da aile bütünlüğüne (ortada aile 
bütünlüğü kalmadığından) eylemi ile saldırıda 
bulunduğunun kabulünün mümkün olmamasına 
ve ayrıca aile bütünlüğüne saldırı ile ilgili 
yasalarımızda tazminatı gerektirir bir düzenleme 
bulunmamasına göre, davalı hakkında açılan 
davanın yasal dayanağı yoktur. Yasama 
organınca bu konuda yasal düzenleme yapılana 
kadar bu yönde açılan davalarda davalıyı 
sorumlu tutmak mümkün değildir.” Şeklinde 
gerekçelendiriliyordu.

Uyuşmazlık ilk olarak 2010 yılında Yargıtay Hukuk 
Genel Kuruluna yansıdı. Genel Kurul;  Borçlar 
Kanunu’nun haksız eyleme ilişkin maddelerine 
dayanarak evli olduğunu bile bile biriyle duygusal 
ve cinsel ilişkiye girmek diğer eşin sosyal kişilik 

haklarına saldırmaktır. dedi. Aynı kararda Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu “ailenin korunmasına 
dair düzenlemeler sadece aileyi değil tüm 
toplumu ilgilendirmektedir. Aile mensuplarının 
birbirlerine karşı yükümlülüklerinin ihlali çoğu 
zaman toplum düzenini de etkilemekte, yasalar 
nezdinde koruma önlemlerinin alınması yoluna 
gidilmektedir…bu nedenledir ki, evli kişilerle ilişki 
uzun süre suç sayılmış ve aile kurumu bu yolla da 
koruma altına alınmak istenmiştir, eylemin suç 
olmaktan çıkarılmış olması, bu eylemin ahlaka 
aykırılığını ve dolayısıyla haksızlığını da ortadan 
kaldırmayacaktır, zira eylemin ceza kanunlarına 
göre suç teşkil etmemesi, borçlar kanunu 
hükümlerine göre ahlaka ve hukuka aykırı olarak 
kabul edilmesine engel teşkil etmemektedir.” 
Demiştir.  (HGK 2010/4-129 2010/173 E-K)

Olay da buradan çıkmıştır. 

İnternet manşetleri; “iyi de sanane!” “sevgiliye 
tazminat!” “öteki kadın davası!”

Doktrin sorusu; “hukukta bir kimsenin eşi 
tarafından aldatılmama hakkı şeklinde herkese 
karşı ileri sürebileceği bir kişilik hakkı var mıdır?”

2015 yılı geldiğinde 4. Daire fikir değiştirdi. 
Dedi ki; TMK’nın evlenmeyle eşe yüklenen 
sadakat yükümlülüğünün ihlali, Kanunun 185 
ve 174 maddeleri uyarınca boşanma sebebi 
oluşturur ve istek halinde manevi tazminatı 
gerektirir niteliktedir. TMK’daki düzenleme eşin 
evlenme ile kurulan aile birliğinin tarafı olması 
sıfatından kaynaklanmaktadır. Üçüncü kişinin 
eylemi doğrudan davacının bedensel ve ruhsal 
bütünlüğüne yönelik bir saldırı değildir. Söz konusu 
Kanunda sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşin 
eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişiler yönünden 
her hangi bir düzenleme getirilmemiştir. Üçünçü 
kişi zararın meydana gelmesinden asli olarak 
sorumlu tutulamaz, iştirak halinde sorumlu 
tutulabilmesi için de eylemin müstakilen ve 
asli olarak da işlenebilir olması gerekmektedir. 
Ayrıca haksız fiil sorumluluğunu geniş ve belirsiz 
bir kavram olan sadakat yükümlülüğünü ihlal 
etmeye iştirak çerçevesinde değerlendirmek, 

SEVGİLİYE TAZMİNAT!!

Av.Meltem SARANER YILDIZ
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bu sorumluluğu belirsiz hale getirecektir. (4HD 
2015/4260-2016/4308K)
4 Daire hızla eksen değiştirirken Genel Kurul 
yörüngede kalmaya devam etti. Eş söyleyişle 2017 
yılında da Hukuk Genel Kurulu’nun düşüncesi; 
esasen dava dışı eşin, evlilik birliğinin gerektirdiği 
sadakat yükümlülüğü bulunmakla birlikte, onun 
evli olduğunu bilen ve bile bile onunla ilişkiye 
giren davalı üçüncü kişinin de dava dışı eşin 
sadakatsizlik eylemine katıldığı ve her ikisinin de 
bu haksız eylemlerinden birlikte ve müteselsilen 
sorumlu oldukları şeklinde idi. Aynı kararda 
Genel Kurul evliliğin toplumun temeli olduğuna, 
ailenin korunmasının önemine, evli kişiyle beraber 
olmanın ahlaka aykırı bir eylem olduğuna ve 
haksız eylemi oluşturduğuna değinmiştir( HGK 
2017/4-1334-2017/545 E-K)

Bu arada açılan davalar bazen red, bazen 
kabul, gitti geldi duruma göre!

Ve derken….

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU 
KARARI çıktı.

2017/5 E 2018/8 K sayılı 06.07.2018 tarihli kararında 
YİBBGK diyor ki; 

“İçtihadı birleştirmenin konusu; evlilik birliği devam 
ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte 
olan üçüncü kişiye karşı diğer eşin manevi tazminat 
isteminde bulunup bulunamayacağı hususundadır.

İçtihadı birleştirme konusunun aile kurumu ve evlilik 

birliği ile yakından ilişkili olması nedeniyle, öncelikle 
aile hukuku bağlamında irdelenmesi gerekmektedir.

Yasal dayanağını TMK’nın 185. maddesinin 
3. fıkrasından alan eşler arasındaki sadakat 
yükümlülüğü, evlilik birliğinin taraflarını oluşturan 
eşlerin birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri nispi bir 
hak olup, eşler bu yükümlülüğün ihlal edilmemesini 
ancak birbirinden talep edebilirler. Bu doğrultuda 
aile hukukunda evlilik birliğinin devamı sırasında 
eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı 
davranışına karşı diğer eşin başvurabileceği 
çeşitli hukuki yollar ve uygulanacak yaptırımlar 
düzenlenmiştir. Bu yaptırımlardan biri olan ve TMK’nın 
174. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeye göre 
“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik 
hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer 
taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir 
para ödenmesini isteyebilir”. Bu madde gereğince 
manevi tazminat sadece kusurlu olan diğer eşten 
ve ancak boşanma davası ile birlikte istenebilir.

Bir kimsenin eşi tarafından aldatılmamayı isteme 
hakkı şeklinde herkese karşı ileri sürebileceği mutlak 
bir kişilik hakkı yasalarda yer almadığından, aldatma 
eylemine katılan üçüncü kişinin aldatılan eşin bir 
mutlak hakkını ihlal etmesi söz konusu değildir. 
Başka bir anlatımla, evlilik birliğinin tarafı olmayan 
ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan 
üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden 
kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.
Bu noktada evli bir kimseyle duygusal ya da cinsel 
birliktelik yaşayan üçüncü kişinin manevi tazminat 
sorumluluğunun hukuki dayanağının Borçlar 

“Hukukta bir kimsenin eşi tarafından 
aldatılmama hakkı şeklinde herkese karşı 
ileri sürebileceği bir kişilik hakkı var mıdır ? ”
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Hukukumuzdaki haksız fiile ilişkin düzenlemeler 
çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu nedenle 
üçüncü kişinin eyleminde haksız fiilin unsurlarının 
bulunup bulunmadığı hususu değerlendirilmelidir.

TBK’nın 49. maddesinin 1. fıkrasına göre haksız fiil 
sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için diğer 
koşulların yanı sıra zarara sebep olan fiilin hukuka 
aykırı olması aranmaktadır.
Bu bakımdan öncelikle evli bir kişiyle evli olduğunu 
bilerek birlikte olan üçüncü kişinin eyleminde 
hukuka aykırılık unsurunun bulunup bulunmadığı 
incelenmelidir.

Hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşebilmesi için 
hukukumuzda benimsenen objektif hukuka aykırılık 
teorisine göre, bir özel koruma normunun veya 
herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir hakkın ihlal 
edilmiş olması gerekir.

Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararları ve 
daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
yeni bir düzenleme yapılmaması neticesinde 765 
sayılı TCK’dan zina suçunun çıkarılması ve 5237 
sayılı TCK’da suç olarak düzenlenmemesinin yanı 
sıra Medeni Hukuk alanında da evli bir kişiyle birlikte 
olmayı yasaklayan bir hukuk kuralına rastlanmaması 
karşısında, üçüncü kişinin aldatılan eşe karşı bu 
nedenle sorumlu olduğunu düzenleyen herhangi 
bir norm bulunmamaktadır. Bu durumda üçüncü 
kişinin eyleminin herhangi bir koruma normunu ihlal 
ettiği söylenemeyeceğinden bu yönden hukuka 
aykırı kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla hukuka aykırılık koşulu gerçekleşmeyen 
bir eylem nedeniyle TBK’nın 49. maddesinin 1. fıkrası 
gereğince haksız fiil sorumluluğunun söz konusu 
olmadığı açıktır.

Bunun yanında, içtihadı birleştirme konusu açısından 
belirleyici olması nedeniyle değerlendirilmesi 
gereken başka bir husus ise TMK’nın 24. ve 25. 
maddelerinde düzenlenen kişilik hakkına ilişkin 
hükümlerdir. Öncelikle belirtilmelidir ki, evlilik birliği 
ve evlilik hayatının kişiye toplum nezdinde sağladığı 
statü, eşlerin kişilik haklarının bir parçası olmayıp, 
eşlerin birbirleri üzerinde herhangi bir kişilik hakkı da 
bulunmamaktadır. Aile hukukunda evlilik birliğine 
ilişkin kurallara aykırı olan her davranışın veya her 
boşanma nedeninin diğer eşin kişilik haklarına 
saldırı teşkil ettiği söylenemez. Nitekim TMK’nın 
174. maddesi, boşanmaya sebep olan olayların 
ancak diğer eşin kişilik haklarına saldırı oluşturması 
durumunda manevi tazminata hükmedilebileceğini 
düzenlemiştir.

Bir kişiye sırf evlilik bağı ile bağlı olmanın, evli 
kişilerin şahıs varlıklarına dâhil bağımsız bir kişilik 

değeri yarattığını kabul etmek ise, sınırlı sayıdaki 
bazı değerleri korumayı amaçlayan temel koruma 
normlarının, kişilik hakları üzerinden genişlemesi 
sonucunu doğurur. Gerçekten de, evlilik statüsünü, 
mutlak bazı haklara da dayanak hâle getirmek; 
aile hukuku açısından sadakat yükümlülüğünün 
nispiliğini, haksız fiil hukuku açısından ise “eşi 
tarafından sadakatsizliğe uğratılmama (!)” gibi bir 
temel koruma normunun bulunmayışını, kişilik hakları 
üzerinden dolanmak demektir (Demircioğlu, s. 710).

Eşlerden biri yalnızca diğer eşten sadakat 
yükümlülüğüne uygun davranmasını talep 
edebilir. Üçüncü kişinin sadakat yükümlülüğünün 
bulunmaması nedeniyle, evli eşle birlikte olan 
üçüncü kişinin bu davranışının diğer eşin kişilik 
haklarına doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğu 
söylenemez.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken başka bir husus 
ise ölüm ve ağır bedensel zararlar dışında başkaca 
kişilik hakkına saldırı nedeniyle yansıma yoluyla 
zarar tazminine Kanun’un izin vermemiş olmasıdır 
(6098 sayılı TBK m.56/2). Bu durumda hukuka aykırılık 
bağının bulunmaması sebebiyle hiç kimsenin, bir 
başkasının onur ve saygınlığına, özel hayatının 
gizliliğine veya sırlarına yönelik bir saldırıdan dolayı 
yansıma yoluyla manevi zarar gördüğü iddiasıyla 
tazminat istemesine olanak bulunmamaktadır. 
Görülmektedir ki eylem doğrudan kendisine 
yöneltilmeyen kişinin bu eylemden dolayı uğradığı 
yansıma zararlarının tazmini, bunu mümkün kılan 
açık bir düzenleme bulunmadıkça söz konusu 
olmayacaktır.

Aldatılan eşin üçüncü kişiye yönelttiği tazminat 
talepleri bakımından ise, aynı sonuca “evleviyetle” 
ulaşılmalıdır. Zira bu tür olaylarda yansıma bir zararın 
varlığından dahi bahsedilemez. Gerçekten de, 
üçüncü kişinin cinsel birliktelik yaşadığı eşe karşı 
herhangi bir hukuka aykırı fiili bulunmamaktadır ki, 
aynı fiil ile diğer eşin de kişilik haklarına saldırıldığından 
bahsedilsin ve zina yapan eşin uğradığı herhangi bir 
zarar bulunmamaktadır ki, diğer eşin yansıyan bir 
zararı mevcut olsun. Bu sebeple, diğer eşin, üçüncü 
kişinin fiili yüzünden apaçık bir manevî zarara 
uğradığı kabul edilse dahi, bu zararların giderilmesi, 
ancak bu yönde açık bir düzenlemenin varlığı 
halinde mümkün kabul edilmelidir (Demircioğlu, s. 
713).
TBK’nın 49. maddesinin 2. fıkrası zarara sebep olan 
fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, 
ahlâka aykırı bir fiille kasten başkasına zarar veren 
kişinin de haksız fiil sorumluluğunu kabul etmiştir. 
Evli bir kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin eyleminin 
ahlâka aykırı olduğunu söylemek mümkündür ancak 
üçüncü kişinin TBK’nın 49. maddesinin 2. fıkrasına 
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göre tazminatla sorumlu olduğunu kabul edebilmek 
için birlikte olduğu kişinin evli olduğunu bilmesine 
rağmen bu fiili işlemesi yeterli değildir. Çünkü 
TBK’nın 49. maddesinin 2. fıkrası, aynı maddenin 
1. fıkrasındaki düzenlemeden farklı olarak ahlâka 
aykırı fiilin kasten zarar verme amacıyla işlenmesi 
gerektiğini belirtmiştir.
Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 41. maddesinin 
2. fıkrasında yer alan “bilerek” sözcüğünün yerine 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinin 
2. fıkrasında “kasten” sözcüğü kullanılmıştır. Kusurun 
en ağır derecesi olan kast, failin zarara neden olan 
sonucu bilmesinin yanında bu sonucu isteyerek 
eylemini gerçekleştirmesini ifade eder. Bu durumda 
kanun koyucunun maddenin yeniden düzenlenmesi 
sırasında ahlâka aykırı bir fiille başkasına zarar veren 
kişinin sonucu bilmesini yeterli görmediği, aynı 
zamanda istemesini de gerekli gördüğü yorumunu 
yapmak mümkündür.

Bu bakımdan, evli olduğunu bilerek bir kişiyle birlikte 
olan üçüncü kişinin eylemi, evlilik birliğine karşı 
göstermesi gereken özen ve saygıyı göstermemiş 
olması nedeniyle tek başına TBK’nın 49/2. maddesine 
göre sorumluluğunu gerektirmez. Ayrıca üçüncü 
kişinin aldatma eylemine katılmasının, aldatan eşe 
karşı duyduğu duygusal yakınlıktan kaynaklanması 
veya eylemin para karşılığı gerçekleşmesi de olasıdır. 
Bu durumlarda da  Kanunda belirtildiği anlamda 
kasten zarar verme amacının gerçekleşmesi için 
üçüncü kişinin ahlâka aykırı bu fiili, salt birlikte olduğu 
kişinin eşine zarar verme kastıyla işlemiş olması 
gerekmektedir. Evli kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin 
sırf diğer eşe zarar verme kastıyla hareket ettiğinden 
bahsedilemediği taktirde, artık üçüncü kişinin bu 
fiili TBK 49/2 ye göre tazminatı gerektirmeyecektir. 
Başka bir anlatımla evli olduğunu bildikleri bir kişiyle 
ilişkiye giren tüm üçüncü kişilerin aldatılan eşe zarar 
vermeyi bilerek ve isteyerek hareket ettiklerine dair 
bir ön kabul yerinde değildir. Zira evli olduğunu 
bildiği bir kişiyle ilişkiye giren üçüncü kişi, aldatılan 
eşin zarara uğrayacağını biliyor ve doğrudan 
doğruya bu sonucun gerçekleşmesini istememekle 
birlikte; gerçekleşmesini göze alıyorsa, ihtimali kastla 
hareket etmiş kabul edilir (Badur/Turan Başara, s. 
126).

Öte yandan, konunun incelenmesi sırasında 
müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümlerin de 
değerlendirilmesi gerekmektedir. TBK’nın 61. 
maddesine göre birden fazla kişinin birlikte bir zarara 
sebebiyet vermeleri veya aynı zarardan çeşitli 
sebeplerden dolayı sorumlu olmaları durumunda 
müteselsil sorumluluk söz konusu olacaktır.

Ancak bu kişilerin her birinin davranışları gereği 
sorumlu tutulabilmeleri, söz konusu normun ön 

şartıdır. Aldatan eş ve üçüncü kişinin birlikte bir zarara 
sebebiyet verip, müteselsil sorumlu olabilmeleri için; 
üçüncü kişinin fiilinin de hukuka (veya ahlâka) aykırı 
olması gerekir (Badur/Turan Başara, s. 128).

Konumuz açısından üçüncü kişinin fiilinin 
haksız fiil olarak nitelendirilebilmesine olanak 
bulunmadığından sadece aldatma fiiline iştirak 
etmesi nedeniyle, aldatan eşle birlikte TBK’nun 
61. maddesi çerçevesinde müteselsilen sorumlu 
tutulabilmesi mümkün değildir.

Görüldüğü üzere evlilik birliği devam ederken 
eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan 
üçüncü kişinin, aldatılan eşe karşı manevi tazminat 
sorumluluğu ile ilgili olarak kanunlarımızda özel bir 
tazminat hükmü yer almamasına rağmen, haksız 
fiile ilişkin genel koşulları da taşımayan eyleminden 
dolayı üçüncü kişi aleyhine yargı kararıyla tazminat 
sorumluluğu ihdas edilmesi, evlilik birliğinin ve aile 
bütünlüğünün korunması gibi saiklerle dahi kabul 
görmemelidir.

Hemen belirtilmelidir ki, üçüncü kişinin katıldığı 
aldatma eylemi ile bağlantılı olmakla birlikte 
sadakatsizlik olgusundan farklı olarak, bağımsız, 
özel ve nitelikli bir kişilik hakkı ihlali durumunda, eş 
söyleyişle üçüncü kişinin doğrudan aldatılan eşin kişilik 
değerlerine yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunması 
durumunda manevi tazminat sorumluluğunun 
doğacağında tereddüt bulunmamaktadır.

Bu kapsamda örneğin, aldatma eylemi ile 
bağlantılı olarak üçüncü kişinin, aldatılan eşin 
konut dokunulmazlığını ihlal etmesi, özel yaşamına 
müdahale etmesi, sır alanına girmesi, ele geçirdiği 
bazı özel bilgileri ifşa etmesi, kullandığı söz ve 
diğer ifadeler ile onur ve saygınlığını zedelemesi 
gibi eylemlerinde hukuka aykırılık unsurunun 
gerçekleştiği şüphesizdir.
Hâl böyle olunca, üçüncü kişi tarafından 
gerçekleştirilen başkaca bir kişilik hakkı ihlali 
bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak 
şeklindeki eyleminden dolayı aldatılan eşin üçüncü 
kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin mümkün 
bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Kısaca; 10 yıl oldu ama öğrendik; dava 
açmayacakmışız
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Bu makalemizin konusunu 7155 sayılı kanun ile 
6012 sayılı kanuna eklenen “ticari uyuşmazlıklarda 
dava şartı arabuluculuk” oluşturmaktadır.
 Alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinden biri olarak kabul edilen 
“Arabuluculuk” müessesi, Türk Hukuk Sistemine 
07.06.2012 kabul tarihli 6325 sayılı Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 
girmiş olup anılan kanunun 2. Maddesinde 
“Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve 
müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir 
araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını 
ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini 
sağlamak için aralarında iletişim sürecinin 
kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm 
üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm 
önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan 
tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla 
ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm 
yöntemi” olarak tanımlanmıştır.
 6325 sayılı kanun gereği “Taraflar, 
arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, 
sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek 
konusunda serbesttirler (m.3/1)”.
  Hal böyle iken, arabuluculuk, 
01.01.2018 tarihinden itibaren 7036 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde 
belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin “dava şartı” 
olarak kabul edilmiştir.
 En son 06.12.2018 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen 7155 sayılı Abonelik 
Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına 
İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 
20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 
eklenen 5/A maddesi ile ticari uyuşmazlıklarda 
dava şartı arabuluculuk düzenlemesi kabul 
edilmiştir.
 7155 sayılı kanunun 20. Maddesi ile 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A 
maddesi şöyledir:
MADDE 5/A- (1) Kanunun 4 üncü maddesinde 
ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, 
konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak 
ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan 
önce arabulucuya başvurulmuş olması dava 

şartıdır.
(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği 
tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu 
süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en 
fazla iki hafta uzatılabilir.”
 Bu makalemizin konusunu “ticari 
uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk” 
oluşturmaktadır.
 1- Arabuluculuğun Dava Şartı Olması Ne 
Demektir?
 Mahkemenin davanın esası hakkında 
yargılama yapabilmesi (davayı esastan 
inceleyebilmesi) için varlığı veya yokluğu gerekli 
olan haller dava şartlarıdır. Davanın esası 
hakkında inceleme yapılabilmesi için varlığı 
gerekli hallere olumlu dava şartları (mesela, 
görev, hukuki yarar gibi), yokluğu gerekli hallere 
ise olumsuz dava şartları denilmektedir (mesela 
kesin hüküm gibi). Dava şartları dava açılabilmesi 
için değil mahkemenin davanın esası hakkında 
inceleme yapabilmesi (davanın esasına 
girebilmesi) için gerekli olan şartlardır. Buna 
davanın dinlenebilmesi şartları da denir.  Dava 
şartlarından biri olmadan açılan dava da açılmış 
(var) sayılır, yani derdesttir. Ancak mahkeme 
dava şartlarından birinin bulunmadığını tespit 
ederse davanın esası hakkında inceleme 
yapamaz; davayı dava şartı yokluğundan 
(usulden) reddetmekle yükümlüdür.  
 Dava şartlarının bulunup bulunmadığı 
davada hâkim tarafından kendiliğinden (resen) 
gözetilir; taraflar bir dava şartının noksan 
olduğu davanın görülmesine (esastan karara 
bağlanmasına) muvafakat etseler bile hâkim 
davayı usulden reddetmekle yükümlüdür.
 2- Hangi Uyuşmazlıklar Dava Şartı 
Arabuluculuk Şartına Bağlıdır?
 6102 sayılı TTK’ya eklenen 5/A maddesinde, 
hangi uyuşmazlıklarda dava şartı getirildiği 
belirtilmemiş, atıf yapılmak suretiyle, Kanun’un 
4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen 
konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak 
ve tazminat talepleri olan ticari davalarda, 
arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir. 
Buna göre;

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA 
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Av. Haluk Murat POYRAZ
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 a) Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamına 
Giren TTK’nın 4. Maddesinde Belirtilen Ticari 
Davalar:
 TTK’nın 4. maddesinde belirtilen ve 
aşağıdaki şekilde sayılan “Mutlak Ticari Davalar” 
(Tarafların ticari sıfatı olup olmadığı ya da tarafların 
ticari işletmesini ilgilendirip ilgilendirmediğine 
bakılmaksızın ticari dava kabul edilen davalar 
mutlak ticari davadır) dava şartı arabuluculuk 
kapsamında olup bu uyuşmazlıklar bakımından, 
01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için 
öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir. Buna 
göre;
a. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda,
b. Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında 
ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 
969. maddelerinde,
c. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;
- Malvarlığının veya işletmenin devralınması 
ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 
hakkındaki 202 ve 203,
- Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,
- Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
- Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 
ilâ 519,
- Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545,
- Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir 
yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554,
- Havale hakkındaki 555 ilâ 560,
- Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 
inci maddelerinde,
d. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e. Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve 

ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
f. Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal 
kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin 
düzenlemelerde,
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları 
ticari dava sayılmaktadır.
Buna karşın, herhangi bir ticari işletmeyi 
ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat 
eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna 
olduğu ve ticari dava olarak kabul edilmeyeceği 
TTK’nın 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir.
 “Nisbi Ticari Davalar” olarak adlandırılan 
her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan 
doğan hukuk davaları da ticari dava olarak 
kabul edilmektedir. Nisbi ticari davadan söz 
edebilmek için “her iki tarafında tacir olması” 
ve uyuşmazlığın “her iki tarafın ticari işletmesiyle 
ilgili olması” şarttır. Bu şartlar mevcut ise, yukarıda 
sayılan mutlak ticari davalardan olmasa dahi, 
uyuşmazlık ticari dava ve dava şartı arabuluculuk 
kapsamında olup 01.01.2019 ve sonrasında dava 
açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru 
gereklidir.
 b- Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamına 
Giren Diğer Kanunlarda Belirtilen Ticari Davalar: 
 Ticari davalar, TTK’nın 4. maddesinde 
sayılanlarla sınırlı değildir. TTK dışındaki kanunlarda 
da ticari davalar belirtilmiştir. Diğer bazı 
kanunlarda belirtilen ticari davaları şu şekilde 
sıralamak mümkündür:
a. Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen 
hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu md. 99),

A R A B U L U C U L U K



23

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

b. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. 
maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar,
c. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine 
göre “üreticiler ile meslek mensupları arasında 
veya meslek mensuplarının kendi aralarında 
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya 
çıkan uyuşmazlıklar”dan belli miktarı aşanlar,
d. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesinden 
kaynaklanan davalar.
 Ancak bu noktada şu hususu tekrar 
belirtmek gerekir ki; sayılan ticari davalar 
bakımından arabuluculuğun dava şartı 
olabilmesi için, uyuşmazlığın konusunun bir miktar 
paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 
talebine ilişkin olması ön koşuldur.
 3- Dava Şartı Arabuluculuk Hükmü Mevcut 
Davalara Uygulanacak mı?
 7155 sayılı kanunun 21. Maddesi ile 6102 
sayılı TTK’ya geçici 12. Madde eklenmiş olup buna 
göre “Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa 
ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge 
adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte 
olan davalar hakkında uygulanmaz.” Bu 
hükme göre ticari uyuşmazlıklarda dava şartı 
arabuluculuk 01.01.2019 tarihinden itibaren 
“yeni” uyuşmazlıklarda uygulanacaktır.
 4- Dava Şartı Arabuluculuğun Mali Yönleri 
Nelerdir? Süreçte Zamanaşımı ve Hak Düşürücü 
Süre İşler mi?
 Yine 7155 sayılı Kanunun 22. Maddesi ile 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanununa 18/A maddesi eklenmiş olup eklenen 
maddenin ilgili bentleri şöyledir:
(11) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret 
göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması 
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 
durumunda toplantıya katılmayan taraf, son 
tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen 
veya tamamen haklı çıksa bile yargılama 
giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu 
taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her 
iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak 
davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri 
kendi üzerlerinde bırakılır.
(12) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, 
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki 
Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre 
aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde 
karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci 
Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az 

olamaz.
(13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara 
ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme 
yapılamaması veya iki saatten az süren 
görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları 
hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci 
Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden 
ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda 
tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati 
aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça 
taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın konusu 
dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre 
karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 
ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, 
yargılama giderlerinden sayılır.
 (14) Bu madde uyarınca arabuluculuk 
bürosu tarafından yapılması gereken zaruri 
giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda 
anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca 
taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması 
hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil 
olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden 
karşılanır.
(15) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından 
son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen 
sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre 
işlemez.
 5- Sonuç:
 Dava şartı arabuluculuk uygulamasının 
yürürlüğe girdiği ilk zamanlarda, uyuşmazlığın 
taraflarınca dava açmadan önce tüketilmesi 
gereken bir yol, usuli bir işlem olarak görülen 
arabuluculuk, ilerleyen süreçte benimsenen 
bir kurum haline gelmiştir. Nitekim 2018’in ilk 11 
ayında iş mahkemelerinde açılan dava sayısının, 
bir önceki yıla göre üçte iki oranında azaldığı 
görülmüştür. Böylece, özellikle anlaşmayla 
sonuçlanan uyuşmazlıklar bakımından; toplumsal 
barışa ve yargı ekonomisine katkı sağlayan, 
mahkemelerin iş yükünü azaltan, taraflar 
arasındaki husumeti bir daha ortaya çıkmamak 
üzere sonlandıran, ilam niteliğindeki anlaşma 
belgesiyle güvence veren arabuluculuk kurumu 
beklenilen çok üzerinde başarı sağlamıştır.
 Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak 
getirilen arabuluculuk düzenlemesinin, henüz 
fiili uygulaması olmamakla beraber, özellikle 
ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar ve bu 
sorunların ticaret hayatına olumsuz yansımaları 
dikkate alındığında, özellikle zamanlaması 
açısından tereddütle karşılanan yönlerine 
karşılık, uyuşmazlığın kısa sürede ve az maliyetle 
çözülebilmesinin yolunu açması nedeniyle önemli 
olduğunu düşünüyor, adalete, hakkaniyete ve 
toplumsal barışa katkı getirmesini diliyorum.
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 Bültenimizin bu sayısında sizlerle başyapıt 
olan bir filmin tahlilinde beraber oluyoruz. 
Değerlendireceğimiz filmin adı: On İki Öfkeli 
Adam. 12 Öfkeli Adam Sidney Lumet’in 
yönettiği 1957 yapımı ABD dram filmidir. Film 
tiyatro oyunundan uyarlamadır, bizdeki Mesut 
Uçakan’ın uyarladığı tiyatro oyunu Reis Bey gibi. 
En başta şunu söylemek isterim ki; jüri sistemi her 
zaman ilgimi çeken bir sistem olmuştur. Bildiğimiz 
gibi Anglosakson hukuk sisteminin en temel 
kurumlarından birisidir. Bilhassa ceza davalarında 
uygulaması meşhur olmuş yargılama araçlarından 
birisidir. Jüri sistemi ceza davalarında  maddi 
gerçekliğe ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Jürinin 
önünde delillerin ve olguların tartışılması ve olayın 
sıcaklığı kaybolmadan duruşmaların başlanılması 
bu çıkarımımızı ispatlayan etkenlerdendir. 

 Filmimiz de bizim hukuk sistemimizden farklı 
olarak bu minval üzerine ilerliyor. Jürinin içinde 
muhalif bir kişinin en başta tavrını koymasıyla 
filmin gidişatı şeklini almış oluyor. Burada on 
iki farklı hayat güzergahı olan kişilerin yer yer 
birbiriyle mücadelelerine tanık oluyoruz. Bu 
mücadeleler psikolojik arka planlı gerçekleşiyor. 
Yaşadığı olaylar ya da sahip bulunduğu kişilik 
özelliklerinin davranışlara yansıması sonucu 
oluşan psikolojilerin savaşı, mücadelesi.

 Filmimizde jüri üyelerinin halet-i ruhiyelerinin 
olay örgüsüne ne denli uygun olduğunu 
müşahede edebiliyoruz. Sosyal hayattaki 
konumları da senaryoya derinlik kazandırıyor. 
Sanıkla aynı soysal konumu paylaşan üyenin 
karar alma sürecindeki payını göz ardı edemeyiz 
mesela. Ya da önyargı ile hareket eden başka 
bir jüri üyesinin sırf kendi oğluyla aynı konumda 
olduğu için o suçu işlemiştir peşin hükmüne 
dayanması ne kadar sağlıksız bir değerlendirme 
yaptığının belgesiydi. İnsanların ister istemez 
önyargılara sahip olabileceğini ve bazen bunları 
aşmasının zor olabileceğini yönetmen bize 
göstermiş oluyor. 

 On İki Öfkeli Adam filmi hukuki açıdan 
tahlili yapılabileceği gibi psikolojik anlamda tahlil 

edilmesi gereken bir film. Her cinayet davası 
sosyal bir olgu olduğundan dolayı sosyo-psikolojik 
unsurların olması kaçınılmaz oluyor. Alınan karara 
karşı olan başrol oyuncusu jüri üyelerinin kah 
önyargılarla kah umursamazlıkla aldıkları karara 
vicdanının huzursuzluğu sebebiyle ahlaki bir karşı 
duruş sergiliyor. Bunu yaparken de şüpheden 
sanık yararlanır ilkesini iddiasının temel sac ayağı 
yapıyor. Bu noktada diğer üyelerden farklılaşıyor. 
Kendi içindeki sabit fikirlere huzursuz vicdanı ile 
karşı koyabiliyor. İdeale yakın hukukçunun adli 
olaya nasıl yaklaşması gerektiği hakkında ipuçları 
yakalayabiliyoruz. Biz hukukçulara sorgulayıcı 
yaklaşımın hukukçunun olmazsa olmazı olduğu 
başrol oyuncusunun üzerinden etkili ve başarılı bir 
şekilde aktarılıyor. Nihayetinde karşı argümanları 
tek tek çürütmesiyle vicdani duruşunun 
sonucunu alıyor. Şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi söz konusu hukuk filminin ana temasını 
oluşturduğundan dolayı senaryonun düzgün ve 
sağlıklı ilerlemesinde mihenk taşını oluşturuyor. 
Senaryodaki diyalogların sürükleyiciliği ve olgular 
arasındaki kurgunun zincirlemesinin sağlam 
olması izleyiciyi filmden tatmin olma noktasına 
getiriyor. Bunu da sağlam hukuki ve sosyo-
psikolojik temellere dayandırarak yapıyor.

HUZURSUZ VİCDANIN  
ZAFERİ

Av.Burak ŞAHİN
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 Biz avukatlara çok sorulan soru değil 
midir ‘ ne zaman?’  Zaman  izahta bu denli zor 
olmamıştır hiç. Beklemek beklemek ve beklemek 
demek zaman. Uzun süren yargılamalara 
alışmak belki artık alışılmış bir hal, öğrenilmiş bir 
çaresizliktir. Yargının asli unsuru avukat talebinin 
ne zaman neticeleneceğini merakla bekleyen 
hak arayışında olan kişiye verilecek cevabın 
temenniden ibaret kalmasından endişe duyar 
zaman zaman. Esas olan adalet esas olan hukuk 
devleti içinde yaşam sürdürmek değil midir? Uzun 
süren yazışmalar, her geçen gün artan dava 
dosya sayıları, artan yargı yükü işte o zamanın 
belirleyici haline geliverir. Hak arayışından 
imtina, haklardan feragate de sebebiyet verir 
bu hal. Avukatlığın özü adaletin tecellisinde yer 
almak, somut gerçekliği ortaya çıkarmak, hukuki 
danışmanlık ifa etmekle kalmaz. Yargılamada salt 
dava ikamesi ve davanın olumlu sonuçlanması 
beklentisi ile karşı karşıyadır avukat. Ve fakat 
yargı sürecinde hukuki destekte bulunduğu, 
sürecin işleyişi , olasılıklar hakkında bilgilendirme 
yönü çoğunlukla es geçilmektedir. Zaman   salt 

hak arayıcısı bireylerin değil unutulmamalıdır ki 
avukatlara da aittir. Adaletin nitelikli ve layıkıyla 
tecellisi yanında mutlaktır ki zaman ziyadesiyle 
önemlidir. Ve belirlenen tarihte yargı süreci 
başlar.. Vakit adaletten müspet sonuç bekleme 
zamanıdır. Hukukun çizdiği çerçevede ve koyduğu 
kurallar esas alınarak başlar bu maraton. Hedef 
bitiş çizgisidir  ve ancak maratonun mesafesi 
çoğu zaman belirli değildir.Zaman bireye ait, 
buna rağmen  zaman belirsiz, zaman tarifsiz ve 
zaman beklentilere cevapsızdır zaman zaman. 
Adil yargılamadan söz edebilmek için makul 
sürede neticelenen davalar gerekir. Zaman 
mefhumunun hoyratça harcanması en temel 
hakkı yaşam hakkını dahi olumsuz etkilemekte 
değil midir? 

Hak arama hürriyeti Anayasamızda 
düzenlenmiştir. Bu umutla çalınan kapı yargı ve 
o kapının ne zaman açılacağı sorusunun cevabı 
belirsiz.Temenni en kısa zaman.Gerçeklik ise tam 
aksi çoğu zaman....

‘Ne zaman ?’

Av.Birsen UÇAR
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Kadınlar binlerce yıldır dünyayı erkeklerle eşit 
biçimde paylaşmıyor. Bu eşitsizliğin derecesi 
ve niteliği topluma ve döneme göre değişiklik 
gösteriyor. Ama sonunda sonuç değişmiyor, 
eşitsizlik evrensel bir olgu olarak daima karşımıza 
çıkıyor. Bunun nedeni ise Ataerkil sistem adı 
verilen kurumsal ve kültürel düzenleme ve 
uygulamalardır. Tabiri caiz ise ‘’erkek iktidarı’’ 
dediğimiz bu sistem yalnızca kadın emeğinin 
değil kadın bedenini ve doğurganlığının da 
denetlendiği bir toplumsal yapı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Kadınlar bu sisteme karşı yıllarca mücadele 
ettiler. Ancak 19.yüzyıldan itibaren batıda 
görünür bir mücadeleye dönüştü ve 19.yüzyılın 
ortaklarında Osmanlı-Türk toplumunda da 
gelişmeye başlamıştır..Ne var ki bu kazanımlar 
çok zorlu süreçlerden geçmekte olup halen bu 
mücadelemiz devam etmektedir.

1995’te Pekin’de BM 4.Dünya Kadın Konferansına 
katılan otuz binden fazla kadın  ‘’BU GEZEGENDE 
KONUK OLMADIKLARINI’’  belirtmişler ve bir 
pankartta da  ‘’biz buradayız ve hiçbir yere 
gitmeyeceğiz’’ demişlerdir. Oysa kadınlar 
binlerce yıldır dünyanın esas yükünü taşıdıkları 
halde hep konuk muamelesi görmüşler ve 
dünyayı yönetme ve karar alma süreçlerinde hep 
saf dışı bırakılmışlardır. Halen elde edilen başarılar 
ve kazanımlar dünyadaki erkekler lehine olan 
güç dengesini değiştirmeye ve kadınlara yönelik 
ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yetecek düzeyde 
değildir.

Veriler kadınların uğramış oldukları haksızlıkları 
tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Silahlı 
çatışmalarda ve savaşlarda kadınlar tecavüz 
edilerek askeri hedef olarak gösterilmekte,aile 
içi şiddetin ve namus cinayetlerinin kurbanı 
olmaktadır.Günümüzde vatanlarından 
koparılan ve ağır koşullarda yaşamaya mahkum 
edilen mültecilerin yüzde sekseni kadınlardan 
oluşmaktadır.Sosyal güvenlik desteğinden yine 

en az yararlanan ve ucuz iş gücü görülen yine ve 
maalesef kadınlardır.
Bugün dünyada kadınların gündeminde 
yoksulluk,savaş,şiddet,eğitimsizlik sorunları var.
Ülkemizde de sorunlar aynı ölçüde ne yazık ki...
Şiddet ,başta aile içinde olmak üzere adeta 
kol geziyor,,,Ancak belirtmek gerekir ki,bu sorun 
bazı gelişmiş batı ülkelerinde de vardır nedeni 
ise erkeğin iktidarı ve kadın erkek arasındaki güç 
eşitsizliği…

Kadınlara karşı şiddet, bütün toplumlarda kadınlar 
ve erkekler arasındaki eşit ve güç dengesinin 
bulunmamasının bir sonucudur. Devlet, kadına 
karşı şiddete, özel alanlarda cereyan ettiği 
gerekçesiyle oturup seyirci kalamaz. Uluslararası 
hukuk uygulamalarından,gelenek,örf-adet,ya 
da din gerekçeli pratikleri kadına yönelik şiddeti 
önlenmesi açısından devletin sorumluğundan 
kaçınması için bir gerekçe olmamalıdır.Türkiye’de 
kadın mücadelesinin ilk sırasında kadına 
yönelik şiddetin yer alması boşuna değildir.Bu 
sorunla birlikte yoksulluk,okuma yazma oranının 
düşüklüğü ve sağlık konularında ülkemizin en yakıcı 
sorunlarındandır.Dolayısı  ile durumu iyileştirecek 
politikaların  bir an evvel alınması gerekmektedir. 
Bir çok kadın söyleşisinde, ziyaretlerde de erkek 
egemen yöneticiler tarafından  zikredilen 
’’kadınlar çiçektir, başımızın tacıdır’ ’söyleminin 
ötesine geçerek ,koruyucu ve kararlı politikaların 
izlenmesi gerekmektedir.

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 
çalışmacı arkadaşlarımızla yerel bazda gerek 
kadına karşı şiddetin önlenmesi için gerek 
kadınların haklarını öğrenmesi ve hakları 
konusunda  farkındalık  çalışmalarına,büyük 
bir şevkle devam etmekteyiz. Ve diyoruz 
ki’’KADINLAR VARDIR’’

BİZ BURDAYIZ VE HİÇ BİR 
YERE GİTMEYECEĞİZ

Av. Sibel TORUN
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Adımlarım mı benim ben mi adımlarımın 

Bilmiyorum hangimiz diğerinin peşinde 

Masmavi hayalleri ısmarladık yarına 

Vuslata gidiyoruz mor dağların başında

Yükledik esen yele ağır hasret yükünü 

Menzil yaptık gönüle uzaktaki yakını 

Bizimkisi sılaya bir muhabbet akını 

Yol uzun menzil ırak umut sabır aşında

Hangi pranga bağlar ruhu özgür olanı 

Karanlığın koynunda aydınlığı bulanı 

Bırak biterse bitsin yolda ömrün kalanı 

Bağlar kuralım yeter Zemherinin kışında

Biz bize gidiyoruz yorgun yıllara inat 

Her tarafı dikenli zorlu yollara inat 

Sürüyen ayaklara bitkin kollara inat

Güneşi tutacağız mor dağların başında 

BÜLBÜL NE AĞLARSIN
FİGANIN NİYE
Bülbül ne ağlarsın figanın niye

Hazan,gül bağını bozdu diye mi

Bahara doymadan yaz gelip geçti

Takvimler Ekim’i yazdı diye mi

Devran kötü döndü gün güne uydu

Nefretin kılıcı sevgiye kıydı

Felek Mecnun’ları Leyla’sız koydu

Sevdanın üstünü çizdi diye mi

Yeniden şen bağlar olsa da serde

Kim bilir açılan belki son perde

Gülistan’da bülbül gezecek yerde

Viranede Baykuş gezdi diye mi

Av. Tevfik KARABULUT

GÜNEŞİ TUTACAĞIZ MOR DAĞLARIN 
BAŞINDA
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“daha da çok sabırlı olmalıyım

daha dikkatli basmalıyım toprağa.

telaşsız yürümeliyim incitmeden karıncayı.

dalgaları dinlemeli,

gül bahçesini koklamadan geçmemeliyim,

rüzgarı ciğerimde dinlendirmeli,

yağmurdan kaçmamalıyım, 

meyve fidanı aşlamalı mısır öğütmeliyim değirmende.

allah rahmet eylesin demeliyim dostlarıma uyumadan önce,

mekanın cennet olsun demeliyim sevdiklerime

iyilerle organize olmalıyım, kötüleri karşı.

bi resim paylaşmak kolay fikrimi paylaşmalıyım,

kibir denen benzinle cehennemin kıyısında dolaşmamalıyım.

hesap gününden hesapsız yaşamamalıyım.

kendimden başka kimseyi hesaba çekmemeliyim.

insan olmalıyım. insan kalmalıyım.

zirvedir insan olmak, düşmemeliyim.

Av. Veysel İLHAN

İNSANDAN DÜŞMEK
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Bende bir zamanlar insandım diyor romanın kahramanı ...
Ne çok öldürmüşler bizi 
Ne çok öldürmüşüz biz 
Bir yer var
Doğru ve yanlış  ötesinde
Seninle orada buluşacağız diyor Mevlana...
Belki bundandır yeryüzüne alışamamız kim bilir.
Belki yabancılığımız ve yalnızlığımız da bundan.
Sadece harese hikayesini bilmenizi istedim ...

Av. Aysun AKIN DUMAN

İNSANDIM DİYOR

Tadımlık bir bölüm
“Harese nedir bilir misin oğlum? Arapça eski bir kelimedir. Bildiğin o hırs, haris, ihtiras, 
muhteris sözleri buradan türemiştir. Harese şudur evladım: Develere çöl gemileri derler 
bilirsin, bu mübarek hayvan üç hafta yemeden içmeden, aç susuz çölde yürür de 
yürür; o kadar dayanıklıdır yani. Ama bunların çölde çok sevdikleri bir diken vardır. 
Gördükleri yerde o dikeni koparır çiğnemeye başlarlar. Keskin diken devenin ağzında 
yaralar açar, o yaralardan kan akmaya başlar. Tuzlu kan dikenle karışınca bu tad 
devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer, bir türlü 
kendi kanına doyamaz ve engel olunmazsa kan kaybından ölür deve. Bunun adı 
haresedir. Demin de söyledim, hırs, ihtiras, haris gibi kelimeler buradan gelir. Bütün 
Ortadoğu’nun âdeti budur oğlum, tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini 
öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur.”muş...
Kendi kanına doyamayan bir coğrafya
Ve bu coğrafyada  dikeni çiğneyen insanlar
Görmekle alakalı her şey
Bakmak kafi değil
İnsan kalabilmek
Bizim elimizde
Bir zamanlar insan olmak da 
Seçim değil  bu 
Suçsuzluğumuza dokunulmayan
Bir dünya 
Zor değil.
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iniltiler duyuyorum /
 kahkahaların saklayamadığı/ 
ruhsuz konuşmalar duyuyorum/ 
sonrasının umursanmadığı/

ne olmuş diye sormak mı/ 
olan olmuş ölmüş namus/ 
ihtirasla konmuş hırsla yenmiş/ 
ne olmuş diye sormak mı/

diken dikmiş dünyaya ağacı/ 
umursanmaz olmuş hiçbir acı/ 
cehenneme odunu lazımmış 
diken dikmiş ondan ağacı/

gayret ondan bir dikili ağaç diye/ 
yalvarır garip bir lokma diye/ 
umrunda mı soruyorum/ 
bir düşün diye/

iniltiler duyuyorum/
 kahkahaların saklayamadığı/ 
ruhsuz konuşmalar duyuyorum/ 
açın açıktanın hesaba katılmadığı/

2- Ne ki? 
bence eğlenceli 
sencesinden bana ne 
ben eğleniyorum 
bencesinden sana ne 
kırılan dökülen benden 
acımıyorsa bana ne 
anlamazlar halden 
acınıyorsam bana ne 
gülmüyorsam ağlıyor muyum 
ağlasam da bana ne 

Av. Metin EFİL yarın güleceksem 
gülüyorsan sana ne 
yarın ağlayayacaksan 

3- Bir resim çektim
 bir resim çektim 
dalınca ufuklara 
sadece hiç gibi 
var aslında bir şey 
mavi bir renk 
kara bir toprak 
bir iki bulut daracık bir kare 
engin bir sahne 
denizin pırıltısı 
göğün ışıltısı 
daha başka hiç 
güzel resim değil mi 
ben çekmiştim öylesine 
çektim işte şükredercesine 
neler anlattı bana 
hiç edip herşeyi gösterince 

öylesine sığ ve de engin 
çektim işte hayat gibi 
yaşanan her an gibi 
şu dar sahneden 
geçen sayısız gemi gibi 
gördüm ömrü bir bir sığ ve engin
ne bir insan ne de uçan bir kuş 
izi tozu çıkmamış hiç kimsenin 
sanırsın hiç kimse geçmemiş 

solacak şu resim gibi 
çekilmiş sahneden hayat 
sahne de çekilir bir gün 
çekilene kadar aynı nakarat
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İnsan rüzgara savurur mu kendini 

Ben savuruyorum işte 

Bir o tarafa, bir diğerine...

Yuvarlanıyorum, kaybediyorum kendimi,

Sonra toparlanıyorum, buluyorum YAĞMUR tanemi, 

Yağıyorum,

Denizime karışıyorum,

Sığınıyorum limanıma, 

kıyısında bekliyor, duruluyorum…

Bırakıyorum kendimi durgun sulara

Gece ay düşüyor yıldızlarla 

Gündüz güneş yakıyor bitiriyor

Ya yazım ya da kış

Ne ilkbahar olabilmişim ne de son…

Sadece yaşamak,

Baktığım, gördüğüm, hissettiğim DUYGU

İster bir yaprak, ister başka bir nesne isterse de bir ben olayım

elinde…

Aynı kader, aynı his, hep aynı, aynıyız

Tekiz, özeliz ama aynıyız işte…

Av. Fatma Duygu GENÇ

DUYGU YAĞMURU
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Sevgili;

dün akşam,

ellerin saçımda

şöyle bir gezindiğinden bu yana,

bahar dolanıyor ruhumun en ücra yanlarında...

Bilmem ki;

etkisi ne kadar sürer...

GİDERİM

Giderim,

Duyarsınız minarelerden.

Giderim, hepimizin gittiği yerden.

Bir namazlık saltanat istemem

Küçük bir cemaat isterim

Yürekten sevenlerden.

Giderim,

“İyi adamdı” demeyin diliniz varmıyorsa,

Giderim,

Sahte dilekler olmadan da nasıl olsa.

Yalnız yürek isterim, ardımdan gelenlerden,

“Sahtekardı” deyin sıkıyorsa.

Giderim,

Gözüm olmadı, gönlümde kalmaz bıraktıklarımdan.

Mal mülk dileyenin olsun

Bir “Fatiha” dilerim

Ruhuna dokunduklarımdan…

Av. Mustafa Serhat TUNA

ETKİ
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Sallana sallana 
gidiyordu bir ihtiyar
Rûhu gönlünden 
bahtiyar

Bir yayla havası içinde çalkanalıyordu
Rüzgârın çıngırakları elinde sallanıyordu

Dünyaya kurt gibi ban bir sâkin adam
İçinde serçe yüreği taşıyordu
Kelebekler gözlerine konuyor
Turnalar ruhunda uçuyordu

Biraz Cahit Külebi’yi andırıyordu hâli
Biraz Karacoğlan’ı
Belki Âşık Veysel hâli de vardı
Kurt bakışlı serçe yürekli şair çoban

Koca bir albatros gibi sallanıyordu 
caddelerde
Bir cebinde Oltu tespih bir cebinde 
kehribar
KURT BAKIŞLI, SERÇE YÜREKLİ ŞAİR: Kaya 
DEMİRAL!

“Bir duman çöker tel tel
Tarar saçlarını tepelerin
Bir yel eser çamlardan süzülmüş
Dolar içine, göremezsin

Bir duygu sarar insanı
Bir gariplik, yitmiş gibi
Açılır gönül boşluğa
Nedendir bilemezsin.

Öyle bir havası var ki yaylanın
Çoban kavalından, kuş sesinden
Renk renk, ses ses

Vermek istersin, veremezsin...” (Kaya 
Demiral)

1992 senesinin Eylül ayında, Ünye’de 
avukatlığa başlarken, ciddi kaygılar 
içindeydim. Merkez’in dışında yaşamak, 
bir şair için, bir edebiyatçı için, bir 
aydın için oldukça zor bir durumdu. Ne 
de olsa, taşra taşraydı. Sınırlı, sıkıntılı, 
daraltıcıydı.

Bu kaygılı düşünceler ortasında; hem 
avukatlar camiasında ve hem de CHP 
camiasında bir insan tanıdım. Bu kişi 
kurt bakışlı fakat serçe yürekli biriydi. 
Esprileri, fıkraları, neş’esi, yaşam coşkusu 
ile bulunduğu ortama keyif katan biriydi. 
Birgün Ordu’da, şimdi milletvekili olan bir 
arkadaşın işyerinde, kurt heykeli gördük. 
Dedi ki: “Siz onunla hiç karşılaştınız mı?” 
Arkadaş: “Hayır ağabey” dedi.
Ben, dedi, “o mübarekle tam üç 
defa karşılaştım ormanda.” İşte Kaya 
DEMİRAL öyle bir adam.

Kaya DEMİRAL’ın, oldukça mütevazı 
işyerini görünce, tam bir taşra avukatı 
ofisi, diyorsunuz ilk plânda, fakat  raflara 
doğru baktığınızda, bu gizemli ihtiyarın, 
göründüğünden çok farklı ve fazla biri 
olduğunu fark ediyorsunuz. Duvarda 
kendi portresi var. Karakalem ile yapılmış. 
Ressam işi olduğu belli. Bunu kim yaptı, 
dediğimde; “Bizim Hacı Devrim’in 
işi” dedi. Atatürk devrimlerinden 
esinlenerek,
oğluna Devrim ismini vermişti; fakat, 

Av. İrfan Yıldız BEŞLİOĞLU

KAYA DEMİRAL İÇİN



34

ORDU BARO BÜLTENİ
ORDU BAROSU

1958

1980’den bu yana, Türkiye’nin, bir ABD 
projesi olarak, Yeşil Kuşak  denilen 
siyasallaştırılmış İslamcılıkla boyanması 
ve ülkenin her yanını, şeyhlerin, şıhların, 
hocaların doldurduğu bir ortamda; 
dinin özüne ve ruhuna aykırı biçimde, 
dini maddi veya siyasi çıkarları için alet 
eden insanların ortalığı kaplamasından 
dolayı, buna tepki olarak; oğluna, lakap 
ekleyerek, Hacı Devrim diyordu.

Bu ihtiyarın bir şair olduğunu, zaman sonra 
öğrendim. Duvarlarında yığılı kitapların 
tamamını okumuştu. Türk klasikleri, Dünya 
klasikleri vb. hepsi hatmedilmişti. Buna 
da şaşmamak gerekir. O Ladik öğretmen 
okulundan mezun, tamamen cumhuriyet 
kültürü ve ruhuyla bezenmiş bir insan. 
Atatürk ve cumhuriyet ilkelerini, devrimlerini 
onun kadar yürekten özümseyen az insan 
kaldı. Okuya okuya, beyninin, hareketleri 
yöneten merkezinde sorun oluştuğundan, 
yürürken sendeleyerek ve pelteleyerek 
yürür. Hatta bir arkadaşımız dedi ki: “Kaya 
DEMİRAL’ı gördüm, acayip sarhoştu, 
sallana sallana zor yürüyordu.” Halbuki işin 
hareket merkeziyle ilgili olduğu sonradan 
anlaşıldı. Alkolle bir alakası yoktu.Kaya 
DEMİRAL’ı birçok şair arkadaşım tanıdı. 
Hepsinin ortak kanaati, O’nun çok farklı, 
özgün ve ilginç birisi olduğu; bir bilge 
olduğu idi. Dağarcığındaki geniş ve derin 
bilgiler, onun, yaşam içindeki çelişkileri 
kolayca yakalamasını sağlıyor. Her durum 
ve ortamda bir espri yakalayabilen ve 
bunu paylaşan bir yapısı var. Bu sessiz ve 
duvarda asılı bir resim gibi duran ihtiyarın 
kafasında, nasıl muzip düşünceler 
barındırdığını ve hayata istihza ile baktığını
tanımayanlar bilemez. O’nun sendeli 
yürüyüşünden dolayı, oldukça yaşlı 
olduğunu sanan bir arkadaş dedi ki; 
“Kaya Amca sen kaç yaşındasın?” El 
cevap: “Benim yaşımda dağda domuz 
kalmadı!”

Kaya DEMİRAL’ın ilk kitabı Yayla Havası 
isimli şiir kitabıdır. İkinci kitabı Doksan Yedi 
Kadısı isimli romanıdır. Halen yayınlanmak 
için, oğlu ressam-karikatürist ve şair 
Devrim DEMİRAL’dan inayet ve ilham 
bekleyen Sülük isminde bir öyküler kitabı 
ile yeni şiirlerinden oluşan ikinci şiir kitabı 
İstanbul şehrinde, eşref saatini aramakta 
ve demlenmektedir.

Kaya DEMİRAL, Akkuş ilçesinin Kuzköy 
(Akpınar) ve Salman kasabalarının 
her ikisinde de arazisi ve yaşam alanı 
bulunan bir ailenin oğludur; doğal olarak, 
rençber bir ailenin çocuğudur. 1942’de 
Akkuş Kuzköy’de doğmuş; Kuzköy 
ilkokulunu bitirdikten sonra, Ladik-Akpınar 
İlköğretmen okuluna girmiş; 1960 yılında 
burayı bitirip, Samsun Ondokuz Mayıs 
Lisesinde fark derslerini verdikten sonra, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirmiştir. Varlık yıllığı, Türk Dili, İlköğretim, 
Eğitim Hareketleri, Öğretmen Dünyası, 
Göçebe, Uzak... vb. gibi dergi ve seçkilerde 
şiir ve yazılarını yayınlamıştır. Avukatlıktan 
önce uzunca bir öğretmenlik dönemi 
vardır. İlk görev yeri Siirt’in Eruh ilçesinin 
Bilgili köyüdür. Dört yıl Eruhta çalıştıktan 
sonra Akkuş Salman İlkokulunda 19 yıl 
öğretmenlik yapmış, daha sonra Ünye 
İlköğretim Müdürlüğünde çalışmıştır. Evli 
ve dört çocuk babasıdır.

Kaya DEMİRAL  öğretmenlikten emekli 
olunca, kendini doğaya bırakmış, Kuzköy- 
Salman arasında çobanlık yapmaya 
başlamış; tabiat içinde okumaya devam 
etmiş, dışarıdan hukuk fakültesini bitirerek 
Ünye’de avukatlığa başlamıştır, yani 
kente dönüş yapmıştır.

1994 senesinde İstanbul’da basılan ilk 
şiir kitabından sonra, epeyce bir şiir 
yayınlamıştır. Bunların bir kısmı İstanbul’da 
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beklemekte, diğer bir kısmı da Ünye’de 
kitap formuna girmeyi beklemektedir.

Sülük isimli öykü toplamında oldukça 
düzeyli öyküler vardır. Bunların da bir an 
önce basılması gerekir.

2006 yılında basılan Doksan Yedi Kadısı 
isimli Romanı çok çok önemli bir kitaptır. 
Kitabın birinci bölümünde Kuzköy-
Salman-Akkuş  yöresinin sosyal-kültürel 
ve ekonomik yapısı geniş bir biçimde ve 
adeta bir belgesel niteliğinde anlatılmıştır. 
İkinci bölümde, Doksanyedi Kadısı’nın 
maceraları vardır. Gerçek olaylardan yola 
çıkarak yazılan bu tarihsel roman Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında bölgenin durumu
hakkında  oldukça fikir verici bir eserdir.

Doksanyedi Kadısı’nda birkaç sahnede 
kendini gösteren Emin Çavuş isimli kişinin 
romanı, adeta Doksanyedi Kadısı’nın 
ikinci cildi gibi halen K.DEMİRAL’ca 
yazılmaktadır. Bu eserler tamamen 
yayınlandığında, Akkuş’un, Kuzköy-
Salman yöresinden, ileride mutlak 
suretle filmi çekilecek olan kahramanlar 
doğacaktır.

Şiirleriyle, öyküleriyle ve romanlarıyla 
Kaya DEMİRAL, bugün değeri asla 
anlaşılamamış, ama zamanla mumla 
aranacak bir kişiliktir. Öyle sanıyorum 
ki, Akkuşa veya Salman-Kuzköy 
kasabalarından birine heykeli dikilecektir.

Kaya DEMİRAL,  taşra ortamı ve 
koşullarında yaşıyor olmanın talihsizliği 
içinde, taşra karanlığında kalarak, gün 
yüzüne çıkamamış önemli bir edebi kişiliktir. 
Eğer Ankara veya İstanbul gibi merkez 
şehirlerin ortamında yaşasaydı, bugün 
Türkiye’nin sayılı edebiyatçılarından 
olurdu(ki, ben ona, geç kalmış Kırk Kuşağı 
Şairi, diyorum). O’nu, Türkiye’nin, sosyo-

kültürel-ekonomik-coğrafi ve eğitimsel 
yapısının mağdurlarından sayıyorum. 
Kaya DEMİRAL edebi eserlerinin dışında 
bugün Türkiye’nin sayılı karikatürist ve 
ressamlarından olan Devrim DEMİRAL’ı 
yetiştirerek Türk kültür ve sanatına önemli 
başka bir eser de bırakmıştır.

İşte 1992’de taşra karanlığında avukatlık 
bürosu açarken korktuğum taşra 
yapısında; ihtiyar bilge Kaya DEMİRAL’la  
on sekiz senelik dostluğum, bir edebi 
tanıklığa da dönüşmüştür. 2000 yılının 
Mayıs ayından bu yana Uzak isimli şiir 
seçkisini birlikte çıkardık.

Taşra karanlığında günışığı bekleyen daha 
nice cevherler vardır kimbilir?!

“Sözcüklerden örüp
Alt alta dizeceğim sizi
canlanacaksınız
Bir gece yarısı
En tatlı yerinde uykunun
gidip ona beni anlatacaksınız

Beni anlatacaksınız olduğum gibi,
sırıl sıklam...” 

(Kaya Demiral)
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Ne hayta çocuklardık; kimse durduramazdı bizi

Ama kimse de tutmadı ellerimizden; 

düştüğümüz yerden kalktık hep

Bir gün gemileri yaktığımızda ne duman kalır, ne 

de kül

Ateşimizden geriye…

Gül dudaklı çocuklardık biz; kimsenin öpmeye 

tenezzül etmediği

Babamız olmadı hiç; ve sırtımızı dayayacak 

dayımız da

Hep dik durduk hayatta; çelikten bilyeler 

çiğnedik ve hep göz kırptık hayata

Ne çocuklardık biz hayta!

Soyunmuş atlar koşuyordu çıplaklığımızı

Akide şekerleriyle kaçıyordu çocuklar çığlık/

çığlığa

Minarelerden kirli selalar dökülüyordu; ve viran 

dağlar -tüm ıssızlığı ile- gece gibi çöküyordu 

üstümüze…

Biz ne çalarsak çalalım; onlar bildiklerini 

okuyorlardı…

İnce saz, dansöz; Hintli mi Mısırlı mı?

Elimizde kalıyordu tuttuğumuz dal!

Kimse kurtaramazdı bizi bundan böyle; 

söylediğimiz şarkılar donuyordu gök kubbede…

Ve yıldızları kurşunluyorduk acımadan; 

gökkuşağını doğruyorduk bıçaklarımızla 

durmadan…

Bir Tekrardır Bir

1) KENDİ ÇÖLÜMDEN BİR SERAP

    GİBİ YARATTIM SENİ

    HİÇ ARABI YOK, BİR FOTOĞRAF

    SIRI KAZINMIŞ AYNA;

    KÖR.

    BU ISSIZ DENİZ KIYISINDA OTURAN

    MECZUBU

    GÖR

2) KÜÇÜCÜK ELLERİNİ, GÖZLERİNİ KAHVERENGİ;

    VE BAĞDAŞ KURUP OTURUŞUNU

    BİR KAYAYI OKŞAR GİBİ TUTUŞUNU

    AKITTIĞI GÖZYAŞINI; AĞLAYIŞINI

    GÖR.

3) BİR DERVİŞİN AZIKSIZ – ÇARIKSIZ

    YÜRÜYÜŞÜNÜ

    BİR ERMİŞİN MANASIZ

    GÜLÜŞÜNÜ

    VE BİR AŞIĞIN MANASIZ

    ÖLÜŞÜNÜ

    GÖR.

KANİ DEMİR, 19 EYLÜL 1998-KACALI

ESKİ ŞARKILAR 
İÇİMİZDE ÇALAN

Av. Kani DEMİR



37

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz?

1980 Doğumlu jenerasyona mensubum. Üç erkek 
çocuklu öğretmen bir ailenin ortanca evladıyım. 
Ünye Lisesinde okudum.  İstanbul Üniversitesi ve 
İstanbul stajından sonra Ünye’ye yerleşip hukuk 
büromu açtım. On bir yıldır serbest avukatlık 
yapıyorum. Evli ve bir çocuk sahibiyim. 

Davalarım, ilginç  müvekkillerim,  tutkularım, 
ilgi alanlarım ve  zaman yetirebildiğim ölçüde 
uğraşılarım var.  Doğa tutkunuyum. Bu nedenle 
işimi Ünye’de kurdum. Daha az işim olduğu 
zamanlarda ve üniversitede dağcılık faaliyetlerine 
katılmışlığım var.  Çevre hukuku mücadelesinin 
içindeyim. İş yaşamına  yoğun bir biçimde 
girdikten sonra daha az içinde olabildiğim denizi, 
ormanı ve dağları, geri dönemediğim  evim 
olarak görüyorum. Bir süre Ünye Vizyon ve Ünye 
Kent gazetelerinde yazarlık  yaptım.  Uzunca bir 
süre yine buralarda olacağımı tahmin ediyorum.

Resim sanatı ile ilgilenmeye ne zaman başladınız?

Öncelikle belirtmeliyim ki, profesyonel değilim. 
Amatör bir ruhla resim yapıyorum. Yani hiç bir 
maddi kaygım olmadan. Çocukluğumdan bu 
yana  bana haz veren ve o an yoksun olduğum 

şeyleri var etme amacıyla resme yöneldiğim 
söylenebilir. Bu süreç içerisinde gelişti. İlk okulda 
karalamalar, ortaokulda okuduğum ansiklobedi 
ve çizgi romanlardaki çizimleri, gölgelemeleri 
tükenmez kalem ve çini mürekkebiyle taklit etme,  
arkadaş ve yakınların portrelerini  çizme, tarihi 
olayları canlandırma dönemleri  ve  sonrasında  
başka ilgi alanları sonra tekrar resim... Son dört 
yıldır renkli çalışıyorum. 

Daha çok hangi temaları çalışıyorsunuz?

Ayrıntılarıyla, verdiği hisle ve yaşattığı  atmosferle  
yoğun olarak aklımda yer etmiş ne  varsa, o an 
meydana getirmek ne zevk veriyorsa o konuyu 
çalışıyorum. Temalar bu açıdan ilgi alanlarıma ve 
zamana göre çeşitlilik arz ediyor.  

Çalışmalarınızı hiç sergilediniz mi?
Dosyalarıma harcanması gereken zaman 
ve sorumluluklarımdan ötürü hiç  zaman 
ayıramadım. Bununla birlikte pek çok uğraşımı 
da aynı nedenden ötürü  tamamlayamadım.

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Sahiciliğe yer vermekle birlikte ona tamamen 
sadık kalmayı tercih etmiyorum. Amacım hayatı 
kopyalamak değil. O işi fotoğraf makinesi yapıyor 
zaten. Konunun bende bıraktığı izler  daha  önemli.

SORU CEVAP

Av. Emrah DUMAN /Röportaj
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Kullanacağınız malzemeler neye göre 
şekilleniyor?
Şahsi bir çalışma ise  tamamen o andaki 
tercihime göre  şekilleniyor. Kara kalem, sulu 
boya, tükenmez kalem... Ama tabi ki kafamda 
acaba  şu konuyu kara kalem ile  yapsam nasıl 
bir şey çıkar ortaya veya şu konuyu sulu boya ile 
yapsam ne hoş olur şeklinde kurmacalarım, ön 
görülerim oluyor. Eğer kara kalem bir çalışma 
yapacaksam,  inceden kalına, silikten koyuya 
değişen tonlarda numaralandırılmış takım 
kalemleri kullanıyorum.  Kalemlerin nasıl bir iş 
çıkaracağını görmek bile haz veriyor.  Sulu boyada 
ise  kalın hatlar için at tüyü fırçası kullanıyorum şu 
aralar. Hem geniş boyamalar hem de  ucu sivri 
olduğu için detaylar için de çok ideal bir fırça. 
Çok da yumuşak. Gerçekçi yanı ağır basan bir 
konuyu işleyeceksem ayrıntılar için genelde az 
su kullanıyorum.  Sulu Boyada da Kara Kalemde 
de  kimi zaman  parmağımı kullanıyorum. İnsan 
parmağı, gerek heykel yapımında gerekse 
resimde çok ideal bir araç. Çünkü malzemeyi en 
kontrollü bir biçimde,  en gerekli olan yumuşaklıkta 
ve muntazam bir biçimde yayabiliyorsunuz. 

İlgilendiğiniz başka bir sanat dalı var mı?

Kil, mermer-polyester  ve piyasada bulunan diğer 
malzemelerle heykel  ve model yapımı diğer bir 
uğraşım.    Çocukluğumdan bu yana heykelle  
uğraşıyorum. Takriben altı-yedi yaşlarında çamura 
şekil verip oluşturduğum figürleri kurutuyordum.    
Bu alanda yaptıklarımın çoğunu ne yazık ki 
koruyamadım.  Benden özel olarak yapmamı 
isteyen yakın ve arkadaşlara verdiklerim de 
oldu. Bundan sonraki zamanlarda buna ilişkin 
yapıtlarımı toparlayıp paylaşmak isterim.   
Çocukluğumdan bu yana tarih ve arkeoloji  
tutkunuyum. Ama tarih benim için sadece 
geçmişten ibaret değil.  Kurgu-Bilim edebiyatıyla  
da çok küçük yaşlardan beri ilgileniyorum.  Yani 

geçmişten geleceğe  bir tüm olarak  insanlığın 
serüvenine dair, dahası bir tür olarak ve bir birey 
olarak  insan olmanın ne demek olduğuna, 
insan-makine ilişkisine, insanın yazgı, sistem ve 
ölüm ile  mücadelesine ilişkin   izler ve  yapıtlar 
beni etkiliyor. Bu nedenle Dostoyevski, Gogol, 
Çehov, Steinbeck  kadar İsaac Asimov, Stanislaw 
Lem ve Arthur C. Clark da  favorim.  Fotoğrafla 
yoğun olarak ilgilendiğim bir dönem oldu. 
Üniversite yıllarında dijital makinelerin çıkışına 
kadar fotoğrafçılıkla bizzat iştigal ettim. Halen 
ilgiliyim.   Sinema sanatı, benim ilgili olduğum 
ama işlerim nedeniyle  içine henüz girmeye 
imkan bulamadığım bir diğer alan.  Sinemanın, 
edebiyat, resim, müzik ve diğer sanat dallarının 
anlatmakta aciz kaldığı noktalarda yaratıcı-
anlatıcı olduğu bu nedenle de kesinlikle gerekli 
ve  önemli bir sanat dalı olduğu kanaatindeyim. 
Türk Sinemasında  Metin Erksan, Ömer Kavur, Tunç 
Okan  ve Nuri Bilge Ceylan;  Dünya Sinemasında  
Nicolas Roeg,  Sergei Ayzenştayn, Andrei 
Tarkovsky, Andrei Zvagindsev, Stanley Kubrick, 
İngmar Bergman ve Sam Peckimpah favorim. 
Onun haricinde  şiir de yazmaktayım. 

Etkilendiğiniz veya çalışmalarınızda örnek 
aldığınız sanatçılar var mı?

Sanatın her alanında beni etkileyen sanatçılar 
tabi ki oldu.  Örneğin şiir ve gravürleriyle, ressam 
William Blacke, kendine has ressam  Fikret Mualla... 
Ama hiç birini örnek aldığım söylenemez. İlgi 
duyduğum her  diğer sanat dalının ve beni 
etkilemiş  her görselin, farkında olmadan, doğal 
bir biçimde benim kendi resim  tarzımı  etkilemiş  
olduğunu düşünüyorum.
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 Off Road en yalın kelime anlamıyla 
“Yol Dışı” demektir. Off Road’un çıkışı, normal 
araçların ulaşamadığı yerlere ulaşma isteğinin 
doğurduğu sonuçtur. Günümüzde doğa ve 
motor sporları kategorisinde gösterilen off road; 
ilk olarak devletlerin sınırlarını koruyabilmek adına 
ordularındaki kara araçlarıyla gidilemeyen 
yerlere gidilebilmek için çıkmış ve geliştirilmiştir. 
Off Road daha sonraları uzak iş sahalarına 
erişmek için kullanılmıştır. Ordu ve iş için 
kullanılan kara araçlarının araziye uygun hale 
getirilmesi ve gidilemeyen yerlere gidilebilme 
isteği, günümüzde çıkış değerlerinin yanı sıra; 
hobi amaçlı bir spor haline gelmiş ve giderek 
yaygınlaşmıştır.

Offroad bir doğa sporu mudur?

Günümüzde off road denildiğinde arazi 
araçlarıyla doğada engelleri aşmak, beraberlik 
ve grup çalışması içerisinde doğayla mücadele 
etmek olarak tanımlanabilir. Off road insanların 
birbiriyle yarışma isteğiyle birleşmiştir. Off road; 

hem arazide yol almak, hem de yarışmak olarak 
algılanmaktadır. İlk başlarda standart 4x4’lerle 
yapılan bu spor, günümüzde modifiye edilmiş ve 
off road donanımlarıyla güçlendirilmiş 4x4’ler ile 
yapılmaktadır.

Off Road; düz asfalt çizgilerinden sıkılanların, 
doğa severlerin ve hayatın bizlere getirdiği 
habersiz sürprizleri sevenlerin ortak buluşma 
noktası olmuştur. Aslında off road içerisinde 
insanın doğaya meydan okuması, onunla 
savaşması gibi olgularda çıkarılabilir. Doğayla 
mücadele etmek bu işin ana temasıdır ama asla 
düşmanca ve ona zarar vererek değil. Tam tersi 
iki sporcunun birbiriyle dövüşmesi kavga etmesi, 
ancak müsabaka sonunda ikisinin de birbiriyle 
el sıkışması gibidir off road. Tüm gününüzü elli 
metrelik bir yolu geçmek için harcayıp, o uğurda 
aracınızın limitleri sonuna kadar zorlayıp, o engeli 
aşmak için savaşmaktır. Ancak geçtikten sonra 
doğaya tekrardan ve yeniden aşık olmaktır off 
road.

OFFROAD NEDİR? 

Av. Onur CANBAZ /Röportaj
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Off road yarışları ise, çeşitli engellerle zorlaştırılmış 
ağır parkurlarda, 4X4 araçlar kullanılarak, bu 
engelleri en kısa zamanda aşmak için mücadele 
etmektir.

Offroad izlerken belli parkurlarda mı izlenebiliyor? 
Yani tüm araçları aynı anda izlemek mümkün 
mü?

 Off-Road, derin su geçişleri, çamur ve bataklık 
parkurlar, kaya tırmanışları, dik rampa ve inişler 
gibi, normal araçlarca aşılması olanaksız 
engelleri geçmeye yönelik yarışları ile, zevkli 
seyir olanakları sağlayan bir spordur. Seyirci 
ve basın açısından bakıldığında, tüm yarışan 
araçları aynı anda görme olanağı sağlayan 
etapları, ve bazı engellerde yoldan çıkmalarına 
ya da devrilmelerine karşın, elbirliği ile yarışa 
devam ettirilen araçların ilginç görüntüleri ile, 
seyredenlere keyifli zaman sunar. Off road 
yarışları yapılırken araçlar ikişer veya üçer dakika 
ara ile parkuru tamamlamak için start alır ve bu 
sayede parkurun bir çok noktasında birden fazla 
araç görme ve engellerle mücadele seyri keyfi 
yaratır. 

Off road yapılırken alınan güvenlik önlemleri 
nelerdir ? Ve kurallar nedir?

Off Road yarışları Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu (TOSFED) bağlı klüplerce mahalli ve 
ulusal yarış parkurlarında iki farklı şekilde düzenlenir. 
Off Road yarışlarına katılmak için öncelikle Off 
Road yarışlarına katılmaya donanımlı bir araç 
temin edilmesi gerekir. Aracın başlıca özellikleri 
arasında aracın tüm iç hacminde çevreleyen 
çelik demirden oluşan rolbar olması şarttır. Yine 
araç içerisinde yarış koltuğu ve yarış koltuğunu 
çevreleyen altı noktalı emniyet kemeri yangın 
söndürücü ve aracın elektrik akımını kesecek farklı 
iki noktada şartel olmak zorundadır. Bunun yanı 
sıra aracı kullanacak sürücünün TOSFED onaylı 
sürücü ehliyeti,kask ve yanmaz tulum edinme 
zorunluluğu vardır. Bu özelliklere sahip olamayan 
araç ve araç sürücüleri yarışmalara katılamaz. 
Eksik olması durumun da ise yarışmalardan ihraç 
edilir.

Off road ile nasıl tanıştınız?

Küçük yaştan bu yana motor sporlarına karşı ilgi 
duyuyordum. Küçük yaştan bu yana hayalim olan 
motor sporları ile ilgili aktiviteyi gerçekleştirmek 
üzere yaşamakta olduğum Fatsa ilçesinde 
bulunan Fatsa Off Road (FATOFF) klübüne üye ve 
yönetici oldum. Daha sonra 2018 yılı içerisinde 4 
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adet mahalli yarışmaların yapılması kararı alındı 
ve bunun üzerine yarışmalara S1 klasmanında 
katılma kararı aldım. Yarışmalar sırası ile Fatsa 
Off Road , Trabzon Off Road, Giresun Off Road 
ve son olarak ise Sinop Off Road kulüplerince 
düzenledi. İlk yarışı Fatsa Off Road kulübü 
düzenlendi ve aracımın oluşan teknik arza 
sebebi ile yarışı tamamlayamadım. İkinci Yarış 
olan Trabzon yarışında ,yarış esnasında aracımla 
talihsiz bir kaza  geçirdim. Talihsiz kazaya rağmen 
yarış mücadelesini bırakmayarak 2. Kupasını 
almaya hak kazandım. Giresun yarışında yarıma 
sonucunda kendi klasmanımızda 1.  Kupasını 
almaya hak kazandık. Son olarak ise  11.11.2018 
tarihine yapılacak olan Sinop yarışı ayağında 
kullanmış olduğum Suzuki jimny marka aracımı 
Ordu Barosu ve Atatürk posteri ile kaplatarak 
Ordu Barosu Başkanlığı adına (gerekli izin ve 
bilgilendirme ile) yarışma kararı aldım ve son yarış 
olan Sinop yarışında kendi klasmanımda birinci 
olarak Ordu Barosu adına kupa almaya hak 
kazandım.

Neden ordu barosu adına yarıştınız ?

Öncelikle 10 Kasım haftası olması sebebi ile Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma haftası 
kapsamında Ordu Barosu Başkanlığı  adına 
yarışma kararı aldım.  10 Kasım haftası sebebi ile 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anma ve anlama için 
onun sözlerinden yola çıkarak “Spor yalnız beden 
kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak 
da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan 
kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az 
kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun 
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” 

Sözlerinden de anlaşılacağı üzere Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün spora ve sporcuya 
ne denli önem verdiği açıkça anlaşılmaktadır. 
Baromuz kapsamında farklı spor kollarında 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızın olması 
temennisi ile farkındalık yaratmaya çalıştık. 

Son olarak okuyucularımıza söylemek istediğiniz 
şeyler var mı?

Yarışmada beni destekleyen Sayın Ordu Barosu 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür 
etmek istiyorum. Baromuzun farklı spor alanlarına 
değer vermesi beni gururlandırıyor. Farklı spor 
dalları ile ilgilenen meslektaşlarımızın sayıca daha 
da artması dileklerimle hepinize teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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ORDU BAROSU 
60.YIL YEMEĞİ
Ordu barosu 60.Yıl gala yemeğimizi Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Sayın Metin Fevzioğlu ve diğer il 
baro başkanlarınıın katılımıyla gerçekleştirdik. 

Yemeğimizde meslekte 30.Yılını tamamlayan 
meslektaşlarımıza TBB Başkanı Sayın Metin 
Fevzioğlu tarafından plaket verildi.
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TÜBAKKOM TOPLANTISI 
VE KADIN HAKLARI
Türkiye Barolar Birliği 
Kadın Hukuku Komisyonu 
(TÜBAKKOM) 14. Dönem 
2. Genel Üye Toplantısı 
Yürütme Kurulu üyesi Baromuz 
sahipliğinde Ordu’da yapıldı.

Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir 
ziyaret edildi

Komisyon Üyemiz Av. Tuğçe Türksen Çerçi 
Bayazıtoğlu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele gününde talep üzerine 
kadın hakları konulu seminer gerçekleştirildi.

Aile Sosyal Politikilar Ordu İl Müdür Ender Yanık 
ziyaret edildi
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ÜNYE İFTAR 
PROGRAMIMIZ

FATSA İFTAR 
PROGRAMIMIZ

25.05.2018 Ünye’de yönetim kurulu 
toplantımız sonrasında meslektaşlarımızla 
iftar yemeğinden kareler.

O dönemki Yönetim Kurulu toplantımızı 
Fatsa İlçemizde yaptık. Akabinde Fatsalı 
meslektaşlarımızla iftar yemeğinde birlikte 
olduk.
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ALTINORDU  İFTAR 
PROGRAMIMIZ

STAJ EĞİTİM 
KURULU

Altınordu İlçemiz ve çevre ilçelerde görev 
yapan meslektaşlarımız ve değerli aileleri 
ile iftar yemeğinden kareler.

Türkiye Barolar Birliği Staj Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen 
eğitime ve sonrasında katılım belgesi 
takdimi törenine katıldık.
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AVUKAT STAJYERLERİ TÜRKİYE 
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

2018-2019 Ordu Barosu staj eğitim 
kurulu çalışmalarımız başladı.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 
İKİNCİSİ ORDU BAROSU
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun Barosu’nun 
ev sahipliğinde Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, 
Giresun barolarının katılımıyla gerçekleştirilen 
TBB Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma 
Yarışması’nda Baromuz bölge ikinciliğini kazandı. 
Yarışmada Trabzon Barosu birinci, Giresun Barosu 
üçüncü oldu.

Turnuva resmi sonucu ne olursa olsun Baromuz 
gönüllerin şampiyonudur. Bu husus diğer Baroların 
başkan ve temsilcilerinin de ortak kanaatidir.

Süreçte gösterdikleri üstün emek ve mesai için 
başta Staj Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz Av. Meltem Saraner Yıldız olmak üzere, Av. 
Muhammet Özkan, Av. Semih Yıldız ve tüm kurul 
üyesi ve eğitmenlerine, muhteşem performansları 
için stajer avukat arkadaşlarımız Emrecan 
Temel, Öznur Genç, Ahmet Günaydın ve Engin 
Dirhemsiz’e sonsuz teşekkür ederiz.

Baromuz üst üste üç yıl ikinciliği kazanmakla 
birlikte artık ikincilik bizi sevindirmiyor. Hedefimiz 
şampiyonluk.
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ADLİ YIL AÇILIŞ 
TÖRENİ

İSTİFA, TEŞEKKÜR, BAŞARI DİLEĞİ  VE 
SONRASINDA OLUŞAN YÖNETİM KURULU

Milletvekili aday adaylığı için istifa eden yönetim 
kurulu üyelerimizin yerine, aldıkları oylara göre davet 
ettiğimiz yedek yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile ilk 
toplantımızı gerçekleştirdik. Yapılan seçim sonucu Baro 
Genel Sekreterliğine Av. Sibel TORUN, Baro Saymanlığına 
Av. Meltem SARANER YILDIZ, görev dağılımı sonucu ise 
Hayvan Hakları Komisyon Başkanlığına Av. Emrullah 
ÖZSOY, Uzlaştırma Komisyon Başkanlığına Av. Esra OĞUZ 
ve Sağlık Hukuku Komisyon Başkanlığına Av. Kani DEMİR 
seçilmişlerdir.

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 
Baromuzun Değerli Üyeleri ve Çalışanları,
2018-2019 Adli yılının mesleğimiz, hukukun 
üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri ile adaletin 
tecellisine katkı sağlaması dileğiyle Adli yılınızı 
kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımla.

Av.Haluk Murat Poyraz 
Ordu Barosu Başkanı

Baromuzun Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın 
Genel Sekreter Av. Erkan TEMİZ, Sayın Üye 
Av.Mustafa RESULOĞLU ve Sayın Üye Av. Atakan 
ORHAN milletvekilliği aday adaylıkları için, yine 
yedek Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Av. 
Turgay KALYONCU ise siyasi çalışmaları nedeniyle 
istifa etmişlerdir.
 Her düşüncenin temsil edildiği yönetim 
kurulumuzda, farklı görüş ve bakış açılarına 
rağmen, devletimizin temel nitelikleri, meslek, 
hukuk, hak ve özgürlükler konusunda fikir ve eylem 
birliği sağlayarak kamuoyunda fark ve farkındalık 
yaratmamızdaki değerli katkı ve emekleri için 
meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, siyasi ve 
mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Yönetim Kurulu Adına
Ordu Barosu Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI İÇİN YÖNETİM 
KURULUMUZDAN AYRILAN MESLAKTAŞLARIMIZA 
EMEK VE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ
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15. KARADENİZ BARO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI

16. KARADENİZ BARO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI

Artvin Barosu ev sahipliğinde düzenlenen 
Karadeniz Baro Başkanları toplantımızı Sayın TBB 
Başkanı Av.Prof.Dr. Metin FEYZİOĞLU, Birlik Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Birlik Disiplin Kurulu Üyesi, Bölge 
Baro Başkanları ile birlikte gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Gürcistan Baro Birliği Başkanı ve 
üyeleri de teşrif ettiler.

Zonguldak Barosu ev sahipliğinde düzenlenen 
Karadeniz Baro Başkanları toplantımızı Sayın TBB 
Başkanı Av.Prof.Dr. Metin FEYZİOĞLU, Birlik Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Birlik Disiplin Kurulu Üyesi, Bölge 
Baro Başkanları ile birlikte gerçekleştirildi.
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GENEL KURUL
TOPLANTISI
Saygıdeğer Meslektaşlarımız,
Baromuzun Değerli Üyeleri,
27. Dönem Olağan Genel Kurulumuz seçim sonuçları kesinleşmiş olup mazbatamızı alarak göreve 
başladık.
Avukatlık Kanunu m.114/2 uyarınca görev dağılımı yaptık. Buna göre, yapılan gizli oylama sonucu,

Av. Arif ÇELİK Başkan Yardımcılığına,
Av. Sibel TORUN Genel Sekreterliğe,
Av. Meltem SARANER YILDIZ Saymanlığa seçilmişlerdir.

Komisyon dağılımımız aşağıdaki gibi olmuştur

Çevre Komisyonu Av. Haluk Murat Poyraz
Kültür Ve Sanat Komisyonu Av. Önder Güllü
CMK Komisyonu Av. Gökhan Çakır
Kadın Hukuku Komisyonu Av. Sibel Torun
Adli Yardım Komisyonu Av. Esra Turan Aydın 
Sağlık Hukuku Komisyonu Av .Arzu Atabay Akçevre
Çocuk Hakları Komisyonu Av. Onur Canbaz 
Spor Komisyonu Av .Emrullah Özsoy
Staj Kurulu Av. Meltem Saraner Yıldız
Hayvan Hakları Komisyonu Av .Emrullah Özsoy 
İnternet Ve Bilişim Komisyonu Av. Önder Güllü
Avukat Hakları Komisyonu Av. Türker Türkyılmaz
Tüketici Hakları Komisyonu Av. Arif Çelik
Uzlaştırma Komisyonu Av. Sibel Torun 
İnsan Hakları Komisyonu Av. Meltem Saraner Yıldız
Genç Avukatlar Av. Esra Turan Aydın 
 Av .Onur Canbaz
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29 EKİM ÇELENK SUNUMU

ATATÜRK SERGİSİ

TBB VE ANITKABİR 
ZİYARETİ
Ordu Barosu 27. Dönem Başkan, Yönetim 
Kurulu ve Birlik Delegesi olarak Cumhuriyet 
Bayramımızın 95. yılı münasebetiyle Anıtkabir 
ve göreve gelmemiz nedeniyle Türkiye Barolar 
Birliği ziyaretinde bulunduk.

Cumhuriyet Bayramımızın 95. yıldönümü 
münasebetiyle Baromuzca düzenlenen 
“ATATÜRK “ sergimizin açılışını İdare Mahkemesi, 
Vergi Mahkemesi Başkanlarımız ve C.Başsavcısı 
vekilimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
meslektaşlarımız ile birlikte Ordu Merkez 
Adliyemizde gerçekleştirdik.
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ÇOCUK HAKLARI, ADLİ YARDIM VE GENÇ 
AVUKATLAR KOMİSYONLARI ETKİNLİKLERİ

20 kasım dünya çoçuk hakları gününe özel 
altaş tv canlı yayın

20 kasım dünya çoçuk hakları gününe özel 
kamu spotu hazırlanması

Fatsa hatice bahattin şener ilk okulu avukatlık 
mesleğinin tanıtımı ve çoçuk hakları söyleyişisi

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 
“Genç Hukukçular Buluşuyor-3” konulu 
toplantıda baromuzu temsil ettik.

20 kasım dünya çoçuk hakları gününe özel 
bahçeşehir koleji konferansı

Hami Yücel özel Eğitim İş Uygulama Okulu

Hatice bahattin şener ilk okulu yerli malı haftası 
kutlama ve ikramlarımız etkinliği
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“Mültecilerin Adalete Erişimi,Hukuki Yardım ve 
Adli Yardım’’konulu Uluslararası Konferansta 
Antalya’da baromuzu temsil ettik.

Sıla Projesi-Samsun Bölge Toplantısı.

Ordu Barosu avukatları olarak Uğur Okullar 
Ünye-Fatsa Kampüsünde İnsan Hakları ve 
Demokrasi ile ilgili söyleşi gerçekleştirdik

Ünye ATATÜRK Anadolu Lisesi’nde hukuk eğitimi 
üzerine bilgilendirmede bulunduk. Av. Gökhan 
Atay, Av. Derya Kalyoncu

Hayvan hakları komisyonu

Ordu Mimarlar Odası Başkanı Sayın Hava 
GÜNER ERİŞ ile birlikte Sayın Valimizi ziyaret 
ederek Durugöl Özel Proje alanı ile ilgili 
hukuksal ve teknik yönleri içerir bilgilendirme 
yaptık.

ORDU BAROSU
1958
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İCRA İFLAS VE KONKORDATO 
HUKUKUNDA YENİLİKLER

GÖÇ VE MÜLTECİLER KONFERANSI

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Seminerimizi,TBB Eğitim Merkezi ve Baromuz 
işbirliği ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 
Konferans Salonunda icra ettik.

Mudem (Mülteci Destek Derneği) tarafından 
düzenlenen semineri ve sertifika töreni

MESLEK İÇİ EĞİTİM



55

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

AV.ABDULKADİR DEMİR
1994 Ünye doğumludur. Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Murat ŞENER yanında stajını tamamlamıştır.

AV.ASUMAN AYDINER 
1994 Ordu doğumludur. Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Avukatlık Stajını A&B Hukuk Bürosu’nda 
tamamlamıştır.

AV.EBRU AVCI
1994 Gölköy doğumludur. Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunudur. Av.Rıdvan YALÇIN’ ın bürosunda 
stajını tamamlamıştır. 

AV.ABDULLAH KILIÇ
1994 Gölköy doğumludur. Kocaeli 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Dursun KURUCU’nun yanında stajını 
tamamlamıştır.

AV.BAHADIR AŞIK
1995 Fatsa doğumludur. Atatürk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Eda DORUK 
ÇİVİCİ’nin yanında stajını tamamlamıştır.

AV.EMRE TÜRKEL
1993 Üsküdar doğumludur. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Yönetimimiz döneminde ruhsat alan 
meslektaşlarımız.RUHSAT TÖRENLERİ
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AV.EMRECAN TEMEL
1995 Ordu doğumludur. Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Murat 
TEMEL’in yanında stajını tamamlamıştır.

AV.ENGİN DİRHEMSİZ
1994 Fatsa doğumludur. Okan Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunudur. Av.Doğan PEHLİVAN’ ın 
yanında stajını tamamladı.

AV.EZGİ ARSLANTÜRK
1994 Bakırköy doğumludur. Kocaeli Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Ahmet ÇORUH’ 
un yanında stajını tamamladı.

AV.ENES ÇANAK
1994 Ordu doğumludur. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Atilla 
TÜRK’ ün yanında stajını tamamlamıştır.

AV.ERDİ DİKMEN
1993 Gürgentepe doğumludur. Okan 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Eda DORUK ÇİVİCİ’nin yanında stajını 
tamamlamıştır.

AV.FATİH YAZGI
1995 Fatsa doğumludur. Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Doğan 
AKYÜREK’ ün yanında stajını tamamladı. 
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AV.FAZIL BİBER
1995 Sultanbeyli doğumludur. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Vejdet ERSOY’ un yanında stajını tamamladı. 

AV.GÜLBANU YILMAZ
1994 Ünye doğumludur. Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Stajını Ankara 
Barosu’nda Av.Süleyman YILMAZ nezdinde 
stajını tamamladı.

İBRAHİM ONAY AKBAŞ
1993 Fatsa doğumludur. Beykent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.İrfan ÖZGEN 
nezdinde stajını tamamladı. 

AV. GAMZE GÜLER
1993 Ordu doğumludur. Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Remzi AKSOY’ 
un yanında stajını tamamladı.

AV.HİLAL FELEK
1995 Ordu doğumludur. Erciyes Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Süleyman 
TOMAKİN’in yanında stajını tamamladı.

İLAYDA COŞGUNALP
1994 Ünye doğumludur. Atılım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi mezunudur. Stajını Ankara Barosu’nda 
Av.Mertcan META nezdinde stajını tamamladı. 
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AV. İSMET ODABAŞ 

1993 Ordu doğumludur. Okan Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Yunus GENÇEL 
nezdinde stajını tamamladı.

AV. MAHMUT MAHSUN TOPALOĞLU

1995 Fatsa doğumludur. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Erkan 
TEMİZ nezdinde stajını tamamladı.

MEHMET SAMİ UZUN

1984 Diyarbakır doğumludur. Yakın Doğu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Emrullah ÖZSOY nezdinde stajını 
tamamladı.

AV. KÜBRA ESMER

1994 Hakkari doğumludur. İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Ertunç ÖZTÜRK nezdinde stajını tamamladı.

AV. MEHMET ALPER CAN

1993 Ünye doğumludur. Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Stajını 
İstanbul Barosu’nda Av.Selçuk TOMUL nezdinde 
stajını tamamladı.  

MEVLÜDE YILMAZ

1993 Ordu doğumludur. Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Stajını İstanbul Barosu’nda Av.Cem 
MAĞDEN nezdinde stajını tamamladı.
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AV. MURAT YEREBASMAZ

1995 Fatsa doğumludur. Çankaya 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Yusuf KARGIN nezdinde stajını tamamladı.

AV. OĞUZHAN AKTAŞ

1995 Fatsa doğumludur. Beykent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Sezai ÇELEBİ 
nezdinde stajını tamamladı. 

AV. RÜVEYDA GÖK

1995 Ordu doğumludur. Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Eda DORUK 
ÇİVİCİ nezdinde stajını tamamladı.

AV. NİZAM GÜÇLÜ MERAL

1995 Ordu doğumludur. Doğuş Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Rabia 
GÖZPINAR nezdinde stajını tamamladı.

AV. OĞUZHAN VURAL

1995 Ordu doğumludur. Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Atilla TÜRK 
nezdinde stajını tamamladı.

AV. SABRİ CAN GÜRSOY

1993 Ordu doğumludur. Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Stajını İstanbul Barosu’nda Av.Gökhan 
AKTAŞ nezdinde stajını tamamladı.
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AV. SİBEL BULUT  

1995 Ünye doğumludur. Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Murat ŞENER 
nezdinde stajını tamamladı. 

AV. YUNUS EMRE ÇAĞLAYAN

1994 Ünye doğumludur. Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Veysel İLHAN 
nezdinde stajını tamamladı. 

AV. ŞEVVAL DİLARA SANCAKTAROĞLU

1995 Gölköy doğumludur. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Av.Gökhan ÖZDOĞRU nezdinde stajını 
tamamladı. 

AV. YUNUS EMRE KARA 

1995 Ordu doğumludur. Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi mezunudur. Av.Mehmet 
YILDIRIM nezdinde stajını tamamladı.

04.10.2018 TARİHİNDE  CUMHURİYET BAŞSAVCI 
MEHMET AKİF AKTAŞ NEZAKET  ZİYARETİNDE 
BULUNDULAR.

05.04.2018 TARİHİNDE CHP ALTINORDU İLÇE 
BAŞKANLIĞI ZİYARETTE BULUNDULAR.

ZİYARETLER
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05.04.2018 TARİHİNDE MEDİCALPARK NEZAKET 
ZİYARETİNDE BULUNDULAR.

05.04.2018 TARİHİNDE ORDU CUMHURİYET 
BAŞSAVCISI MEHMET AYAZ ZİYARETDE 
BULUNDULAR

05.04.2018 TARİHİNDE SAADET PARTİSİ İL BAŞKANI 
AV ERKAN TEMİZ ZİYARETTE BULUNDULAR

05.12.2018 TARİHİNDE AMERİCAN LIFE LANGUAGE 
INSTİTUTE ZİYARETTE BULUNDULAR.

05.04.2018 TARİHİNDE ORDU ADLİ YARGI İLK 
DERECE MAHKEMESİ VE  2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
BAŞKANI DR. MESUT BİLEN’İ ZİYARETTE BULUNDULAR

05.04.2018 TARİHİNDE ORDU MHP İL BAŞKANI 
KÖKSAL YILMAZ NEZAKET ZİYARETİNDE 
BULUNDULAR

05.10.2018 TARİHİNDE İYİ PARTİ ZİYARETİ

05.12.2018 TARİHİNDE KESK ANKARA GENEL 
MERKEZ ÜYELERİ VE ORDU KESK ŞUBE BAŞKANI 
SEZGİN YILMAZ ZİYARETİ
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06 NİSAN 2018 ÜNYE CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
SONER AYGÜN VE ADALET KOMİSYON BAŞKANI 
MEVLANA GÖZÜBÖYÜK ZİYARETİ

10.04.2018 TBB ZİYARETİ

14.11.2018 TARİHİNDE KADIN KONUK EVİ ZİYARETİ

16.05.2018 AK PARTİ ZİYARET ETTİK

07.12.2018 TARİHİNDE ORDU VALİ YARDIMCISI 
EKREM BALLI ZİYARETİ

11.12.2018 DENİZ BANK MÜDÜRÜ KEZBAN AYDIN 
ŞUBE MÜDÜRÜ BELGİN METİN ZİYARETİ

14.11.2018 TARİHİNDE SERBEST MUHASEBECİLER 
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ZİYARETİ

16.05.2018 CHP PARTİ ZİYARET ETTİK
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16.05.2018 MHP PARTİ ZİYARET ETTİK

16.05.2018 VATAN PARTİSİ ZİYARET ETTİK

16.11.2018 ORDU ROTARY KULÜBÜ BAŞKANI 
TANSU ODABAŞ , HAKAN DORUK VE N. ALTAN 
ARSLAN ZİYARETİ

16.052.2018 İYİ PARTİ ZİYARET ETTİK

16.05.2018 SAADET PARTİSİ ZİYARET ETTİK

16.10.2018 TARİHİNDE ADLİ YARGI İLK DERECE 
MAHKEMESİ VE  2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
BAŞKANI DR. MESUT BİLEN’İ ZİYARET ETTİK

16.11.2018 TARİHİNDE ORDU İL DEFTERDAR VEKİLİ 
MUSTAFA YILMAZ VE DEFTERDARLIK MUHASEBE 
MÜDÜRÜ MUHLİS ÖZTÜRK ZİYARETTE BULUNDULAR

23.10.2018 TARİHİNDE KESK ORDU ŞUBE BAŞKANI  
FERİT CEYLAN VE EĞİTİM SEN ŞUBE BAŞKANI 
SEZGİN YILMAZ ZİYARETİ
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23.10.2018 TARİHİNDE MİMARLAR ODASI ZİYERETİ

23.11.2018 TARİHİNDE ORDU VERGİ MAHKEMESİ 
BAŞKANI ERSİN KÖRPINAR VE İDARE MAHKEMESİ 
BAŞKANI LEVENT ÖZALP ZİYARETİ

25.10.2018 İLİMİZE YENİ ATANAN İDARE 
MAHKEMESİ BAŞKANI LEVENT ÖZALP’I ZİYARET 
EDEREK KENDİLERİNE BAŞARI DİLEKLERİMİZ İLETTİK

23.11.2018 TARİHİNDE CHP ALTINORDU BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI AYTEKİN ÖZTÜRK ZİYARETTE 
BULUNDULAR

24.10.2018 TARİHİNDE MEDİCAL PARK ZİYARETİ

27.11.2018 TARİHİNDE ORDU ÇEVRE DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ AV. HALUK TÜRKMEN, 
ERTUĞRUL GAZİ GÖNÜL VE COŞKUN ÖZBUCAK 
ZİYARETTE BULUNDULAR

30.10.2018 TARİHİNDE DOĞA KOLEJİ BAROMUZA 
NEZAKET ZİYARETTİNDE BULUNDULAR

30.11.2018 TARİHİNDE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ 
ABDULKADİR KATIRCIOĞLU ZİYARETTE 
BULUNDULAR
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27. DÖNEM BAŞKAN YÖNETİM KURULU VE BİRLİK 
DELEGESİ OLARAK CUMHURİYET BAYRAMIMIZIN 
95. YILI MÜNASEBETİYLE ANITKABİR VE GÖREVE  
GELMEMİZ NEDENİYLE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
ZİYARETİNDE BULUNDUK

Ramazan ve kurban bayramında meslektaşlarımızla bir araya gelerek geleneksel bayramlaşma 
buluşmamızı gerçekleştirdik.

28.11.2018 TARİHİNDE CHP MİLLETVEKİLLERİ 
ZİYARETTE BULUNDULAR

28.11.2018 TARİHİNDE KADIN HUKUKU KOMİSYONU 
MİMARLAR ODASI ZİYARETİ

30.10.2018 TARİHİNDE EĞİTİM-İŞ ZİYARETİ

BAYRAMLAŞMA
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Ordu Barosu Hizmet Binamızın yanında bulunan 
boş arsa, baromuz otoparkı olarak kullanılmak 
üzere 2 yıllığına kiralanmıştır.

OTOPARK HİZMETİMİZ

İyi olmak kolaydır, 
zor olan adil olmaktır.

V. HUGO
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AV. GÜNER SAĞRA‘YI 
KAYBETTİK

AV. SELAHATTİN ÇELEBİ‘Yİ 
KAYBETTİK

AV. KAYA DEMİRAL’I 
KAYBETTİK

14.Dönem (1992-1994) Baro Başkanımız, 
Baromuzun en kıdemli üyesi Av. GÜNER 
SAĞRA’nın vefat etmiştir. Hukuk camiamıza, 
ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

AV. SELAHATTİN ÇELEBİ vefat etmiştir. 
Hukuk camiamıza, ailesine ve sevdiklerine 
başsağlığı dileriz.

AV. KAYA DEMİRAL vefat etmiştir. Hukuk 
camiamıza, ailesine ve sevdiklerine 
başsağlığı dileriz.
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* 4 Ekim 2018 Çarşamba günü gösterime giren 
olan YAŞAMAYA DAİR adlı oyun.

* 9 Aralık 2018 Pazar günü Ordu Kültür Sanat 
Merkezinde gösterime giren Doğu Demirkol’un 
sahne aldığı gösteri

* 10 Ekim 2018 tarihinde Ordu Kültür Sanat 
Merkezinde sahnelenen Apex-Çıkış Yolu Yok adlı 
tiyatro oyunu

* 23 Ekim 2018 Salı günü gösterime giren olan 
HAMLET adlı oyun

* Fazıl SAY’ın sahne alacak 10 Şubat 2019 
Perşembe günü Saat 20:00

* Usta oyuncu Haluk BİLGİNER’in de sahne 
alacağı, 27 Kasım 2018 tarihinde Ordu Kültür 
Sanat Merkezinde gösterime giren olan PENCERE 
adlı tiyatro oyunu
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