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Samsun Barosu GÜNDEM Dergisi’nin yeni sayısı ile siz değerli
hukukçularla yeniden buluşmanın heyecan ve mutluluğu içindeyiz.  

Baromuzda gerçekleştirilen genel kurulun ardından siz
meslektaşlarımızın karşısına yeni bir anlayışla ve yeni bir vizyonla çıkma
arzusu içinde dergimizi ele aldık. Daha katılımcı daha aktif bir yayın organı
olmak, meslektaşlarımızın sesine kulak vermek bu yeni dönemdeki
gayelerimizden biri olacak. Bu anlayış içerisinde sayımızda genç kürsü
isimli bir bölümü siz meslektaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu bölümümüz okunduğunda şimdiden
bazı meslektaşlarımızın bize görüş niye sorulmadı bizim de söyleyeceklerimiz var dediğini duyar gibi
oluyoruz. Bunun bir başlangıç olarak kabulünü diliyor ve meslektaşlarımızın affına sığınıyoruz.   

Bu sayımızda genel kurul sonrasında Samsun Barosu’nda yeni oluşan yönetim kuruluna ve
komisyonlara, yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen ziyaretlere, komisyon faaliyetlerine, açılış
için artık gün sayan yeni Adliye Sarayı ve Bölge Adliye Mahkemeleri binasına, yararlanacağınızı
umduğumuz yazı ve makalelere, Türkiye Barolar Birliğinin basın açıklamalarına, yemin ederek mesleğe
katılan meslektaşlarımıza yer verdik. 

Yazı ve makaleleri ile dergimize katkı yapan İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bilgehan Çetiner Tüketicinin Korunmasına Dair Yasa’ya ilişkin tasarı hakkındaki
görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşırken, Alaçam Savcısı Hüseyin Turan Köroğlu Avukatlar hakkında
adli arama usulüne ilişkin yasal mevzuatı ve uygulamasını yazısında kapsamlı şekilde ele aldı.
Meslektaşımız Av.Yaşar Öztürk ise, uçak yolculuğu sırasında hepimizin her an maruz kalabileceği bagaj
hasarı ve kayıpları konusundaki hukuki mevzuata değinen bir yazıyı kaleme aldı. Katkı yapan bu değerli
hukukçulara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Dergimizde seçim sonrası oluşan yeni başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerimizle gerek
protokol gerek ilçelerimizin bir bölümüne yaptığımız ziyaret ve görüşmelere, yine baromuza yapılan zi-
yaretlere ilişkin haberler yer aldı. 

Yine bu sayımızda yakın tarihte Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi iptal
kararlarına yer verdik. Bu kararların yanında ilginizi çekebileceğinizi düşündüğümüz bazı Yargıtay Daire
Kararlarının da size ışık tutacağını düşünüyoruz.

Her sayımızın bir önceki sayımıza oranla daha zengin içerikli ve sizlerin beklentilerine karşılık
veren bir yayın olması gayesiyle hazırlamaktayız.Bu süreçte sizlerinde gerek yazı gerek haber gerekse
görüşlerinizle dergimize katkılarınızı bekliyoruz.

Dergimizi keyifle okumanız temennisiyle bir sonraki sayıda görüşmeyi diler, saygılar sunarım.

Av. Yusuf Ziya DERELÝ 
Samsun Barosu Başkan Yardımcısı ve

Basın Yayın Komisyonu Başkanı

Merhaba,
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Değerli Meslektaşlarım,

Geçen süreç içerisinde Ekim 2012’de
Baromuzda gerçekleştirdiğimiz Genel Ku-
rul’un yine birlik, beraberlik, ve sağduyu
ile tamamlanmasının mutluluğu
içindeyim. Başkan adayı olarak genel ku-
rulda yer alan değerli meslektaşlarım
Av.Ahmet Akbulut, Av.Burhan Uyan ve
Av.Kenan Gül’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Büyük bir olgunluk  ve  düzeyli  bir
yaklaşım içinde katılım sağlayan tüm
genel kurul üyeleri avukat
meslektaşlarıma da buradan şükranlarımı sunuyorum.
Samsun Barosu bu genel kurul ile bir kez daha dinamik,
yenilenmeye açık bir yapıyı bünyesinde barındırdığını
göstermiştir. 

Seçim sonrası oluşturduğumuz Başkanlık Divanı ve
Komisyon görevlendirmelerinin ardından genel kurul
öncesi dile getirdiğimiz çalışmalar hızla başlatılmıştır.
Meslektaşların talepleri doğrultusunda dile getirdiğimiz
Mesleki Dayanışma, Meslek Sorunları ve Genç Avukatlar
Komisyonu ve Avukat Hakları Komisyonu kurulmuş ve
aktif hale getirilmiştir. Gerek Türkiye Barolar Birliği ile
ortak gerek Samsun Barosu olarak münferit eğitim
çalışmaları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu
kapsamda Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin değerli üyesi
Hakim Ömer Uğur Gençcan’ın konuşmacı olarak katıldığı
konferans ve ardından TBB ile ortaklaşa düzenlediğimiz
UYAP-UBAP semineri gerçekleştirilmiştir. Spor ve Gezi
Komisyonumuz tarafından etkinliklerin planlaması
yapılmış ilk önce geleneksel hale gelen Ilgaz Gezisi
düzenlenmiş, ardından 01-05 Mayıs tarihleri arasında
yapılacak ve (14) Baronun katılacağı Karadeniz Bölgesi
ve Civarı Barolarını içine alınan Futbol Turnuvasının
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.Yine bu komisyonu-
muz tarafından Satranç ve Bowling Turnuvası çalışmaları
da halihazırda  yürütülmektedir. Kültür Sanat Komisyon-
umuz tarafından Nisan ayı içinde Şiir Dinletisi, ardından
Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği Korusu
Konserlerinin planlamaları yapılmış, çalışmaları
başlatılmıştır. Bu arada diğer komisyonlarımız İnsan
Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Engelliler ve
Tüketici Hakları Komisyonları evrensel günler
kapsamında basın açıklamaları yapmışlardır. Yine Bilişim
Komisyonumuz tarafından Türkiye Barolar Birliğinin
katkıları ile oluşturduğumuz yeni Baro İnternet Sitesinin
kullanıma açılması tamamlanmıştır. Çok önemsediğim
mesleğin gelecek profilini çizecek Staj Komisyonumuzun
yeni eğitim öğretim yılı planlamasını yaparak 30 yakın

eğitici meslektaşın verdiği katkı ile eğitime
başlaması gerçekleştirilmiştir.

Size bir çırpıda bir bölümünü anlat-
maya çalıştığım bu faaliyetlerin
yapılmasında tabi ki ekip ruhu, ortak akıl
ve sinerji unsuru ön plana çıkmaktadır.
Genel kurul tarafından seçilen yönetim ku-
rulu üyelerimizin baromuzu yakın tanıyan,
baroyu bilen, bu bilgi ve donanımı ile
baroya katkı yapmaya hazır halde
olmasının da büyük önemi bulunmaktadır.
Bunu görmekten duyduğum memnuniyeti

burada bir kez daha ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Sürekli büyüyen bir baro olmamız bu genç ve dinamik
yapımız sayesinde TBB delegeliğinde bir üye daha elde
etmiş bulunmaktayız. TBB’de Mayıs ayında
gerçekleştirilecek seçimlerde arzumuz halen Birlikte
yönetim kurulu üyesi bulunan ve önemli işlere imza
attığını düşündüğüm Avukat Sayın Ahmet Gürel’in bir kez
daha layık olduğu bu onurlu göreve seçilmesi için
delegelerimizle birlikte Baromuz adına her zamanki gibi
gereken katkıyı vereceğiz. 

Tamamlanmasına çok kısa bir süre kalan Adliye
Sarayı ve Bölge Adliye Mahkemeleri Binasında baro-
muza en uygun yerlerin tahsisi ve tefrişine çalışılacaktır.
Adliye yerinin belirlenmesi sırasında bugünkü yeri ilk
işaret edenin önceki başkanlarımızdan Ahmet Gürel
olması yine bizlere ayrı kıvanç vesilesi olduğunu ifade
etmek isterim.

Yeni adliyemizin taşınmasında mevcut adliyenin de
atıl kalmaması, yeni mahkemeler, ihtisas
mahkemelerinin kurulması sebebiyle sürekli gelişen
adliyelerde yeni yer ihtiyacının kısa sürede baş göster-
mesi ihtimalleri de düşünülerek en iyi şekilde uzun yılları
kapsayan planlama yapılması ve gerekirse daha önce
basına ifade ettiğimiz üzere Bölge İdare mahkemesinin
hemen yanındaki bu binanın buradaki şehir siluetine
uygun şekilde yeniden tasarlanarak yapılması ve üst
mahkeme kompleksi olarak yeni bir vizyonla Bölge Adliye
(İstinaf) Mahkemesine tahsisinin isabetli olacağını bu-
rada belirtmekte fayda görüyorum.

Bu arada Türkiye’deki Anayasa süreci, Avukatlık Ka-
nunundaki değişiklikler sınav vs.konular Baromuz
tarafından gerek Bakanlık gerek TBB nezdinde yakinen
takip edilmekte olup, edilmeye de devam edilecektir. 

Sözlerime burada son verirken, hepinizi saygı ve sevgi
ile selamlıyor, bir sonraki dergimizde buluşmak ümidiyle
sağlıcakla kalın diyorum

Başkan’dan
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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, inşaatı devam eden böl-
genin en büyük Adliye Sarayı’nın mayıs ayına kadar hizmete
gireceğini açıkladı

Samsun Adliye Sarayı

gün sayıyor
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Kılıçdede Mahallesi’nde yapımı devam eden ve tamam-
landığında bölgenin en büyük adliye sarayı konumunda olacak
Samsun Adliye Sarayı ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kompleksi,
hizmete girmek için gün sayıyor. Konu ile ilgili dergimize
açıklamada bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan,
"31 yıl önce yapılan ve 8 bin metrekare kapalı alana sahip olan
mevcut adliye sarayımız bilindiği gibi artık yeterli değil. Yeni adliye
sarayımız, hem işlevsel hem de mimari olarak çok farklı ve güzel
bir kompleks olacak. Aynı zamanda Karadeniz'in en büyük
adliyesi olma özelliği var. Şu anda kullandığımız binada 8 bin me-
trekare kapalı alan varken, yeni binamızda yaklaşık 72 bin me-
trekare kapalı alana sahip. İçinde konferans salonu, yemekhane,
kafeterya, dinlenme alanları, kreş, kapalı ve açık otopark mev-
cut. Yüklenici firmadan teslim aldıktan sonra hiç vakit kay-
betmeden binaya taşınacağız. İstinaf mahkemeleri de bina içinde
olacak" diye konuştu.

B
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Samsun Adalet Kenti olacak

Yeni Adliye Sarayı'nın Samsun'a yakışır bir bina olacağını dile
getiren Başsavcı Yeldan, "Modern görünümlü olacak binamız.
Adliye Sarayı derken, saray kelimesinin anlamına uygun ve güzel-
likte olacak. Çalışanlar ve insanların ihtiyaçları için her türlü imkanı
bulunan bir binaya sahip olmuş olacağız. Samsun'da insan
haklarının korunması, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerinin tem-
inat altına alınması bakımında adliyemiz, dün olduğu gibi bugün de
çalışmasına hız vererek devam edecektir. Yeni Samsun Adliyesi'ni
ve yeni ceza infaz kurumunun yapılmasıyla da şehrimiz örnek bir
alt yapıyla birlikte bir ‘adalet kenti’ haline gelecek” dedi.  

4 Bloktan oluşacak

Eski Tekel binalarının yıkılmasının ardından yeniden

yapılan Adalet Sarayı 4 bloktan oluşuyor. Bodrum katta
sığınak, ısı merkezi, teknik mahaller, arşiv ve 329 otomo-
bil kapasiteli parktan oluşuyor. Binada 540 kişilik konfer-
ans salonu, 16 istinaf, 46 adliye olmak üzere 62 duruşma
salonu, 111 hakim odası, 2 cumhuriyet başsavcısı odası,
75 savcı odası, 7 müfettiş odası, 91 yazı işleri müdürlüğü
ve kalemi, 12 icra müdürlüğü ve kalemi yer alacak, 4
blokta halk 19 asansörü 4 ayrı kapısı bulunan bina yaklaşık
40 milyon TL'ye malolacak. 

Binanın iç tefrişinde de bölgenin hava koşulları da
dikkate alınarak renkler seçilmiştir. Hakim odaları, Savcı
odaları, mahkeme kalemleri, vatandaşların kullanacağı
alanların mobilya, perde vs. aksesuarlarında da ona dikkat
edilmiştir. Herşeyi ile ferah, konforu yüksek, gerçek bir
Adliye Sarayı’nı oluşturmanın gayreti içinde olacağız.

B
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Adliye Sarayı ve Bölge Adliye
Mahkemeleri Binası

Samsun Adliye Sarayı 1980’li yılların başında hizmete
girmiş ve yaklaşık 30 yıl içinde yetersizlik sınırına gelmiş
dayanmıştır. Gelişen çağın koşulları, adli faaliyetlerdeki
gelişmeler karşısında fiziki koşullar yargılama faaliyetlerini
de engellemiştir. Kurulmuş ve yersizlik nedeniyle
açılamayan mahkemeler mevcut mahkemelerin de her
geçen gün iş yükünün artmasına sebebiyet vermiştir. Bu
koşullar altında Samsun şehir merkezi içindeki en müsait

nokta TEKEL Arazisi başta o
dönem baro başkanımız Av.
Ahmet Gürel’in işaret etmesi,
diğer kent bürokrasinin ileri ge-
lenlerinin ve hükümette yer
alan Bayındırlık ve İskan
Bakanı Samsun Milletvekili
Sayın Mustafa Demir, hukukçu
avukat Milletvekili ve halen
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın
Suat Kılıç ve diğer Milletvekil-
lerimizin, Büyükşehir Belediye
Başkanının olağanüstü gayretleri neticesinde
kazandırılmıştır. Bunu çok yakından bilenlerden biri olarak
adeta kent için modern bir prestij mimarisi oluşturulmuştur.
Bu bakımdan güzel şehrimiz Samsun’a bu binayı
kazandırmada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. Tabi ki bu güzel binanın yapılması ile iş bitmiyor. En
fonksiyonel şekilde kullanımının sağlanması gerekiyor. Böl-
genin en büyük adliye kompleksi olmakla birlikte kısa süre
sonra yetersizliklerin baş göstermemesi adına iyi planlama
yapılması icrası ile bir bütün halinde adliye faaliyetlerinin
burada verilmesi önem arz etmektedir. Ancak mevcut
adliye binasının bu anlamda korunması Bölge İdare
Mahkemesinin hemen yanındaki bu binanın gerekirse
siluete uygun şekilde Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesine
dönüştürülmesi düşüncesi  gözardı edilmemelidir. Baro
olarak yargının üçlü sacayağından biri savunma olarak
Cumhuriyet Başsavcısının da bilgisi ve ilgisi dahilinde yeni
faaliyete geçecek adliye binasında Samsun Barosuna
yakışır yerleşim alanlarının belirleneceği düşüncesindeyiz.
Sav, savunma ve yargısı ile Samsun yargı sisteminin örnek
gösterilecek kentlerinden birisi olacaktır. Bu inançla yeni
adliye ve bölge adliye sarayının Samsun’a ve bölgesine
şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

B
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Samsun Barosu Olağan Genel Kurulu Ekim 2012
ayında Canik Kültür Merkezinde yapıldı. Dört başkan
adayı Av. Necat Anıl, Av. Ahmet Akbulut, Av. Burhan Uyan
ve Av. Kenan Gül’ün yarışına sahne olan genel kurulda
önceki Başkan Av.Necat Anıl yeniden başkan seçildi.
Baroya kayıtlı avukatlar tarafından seçimlerde ayrıca
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve
Türkiye Barolar Birliği Delegelikleri de oylandı.  Kapalı oy
açık sayım sonuçlarına göre Kurullar şöyle oluştu.

Samsun Barosu’nda
genel kurul yapıldı

Yönetim Kurulu
Av. Yusuf Ziya Dereli, Av. Kaya Genez, Av. Birgül Bil-
gin, Av. Adnan Aydın, Av.İsmail Onur, Av. Belma Güley
Muratoğlu, Av. Yeter Filiz Çakır, Av. Serkan Dönüm,
Av. Mustafa Akbaş, Av. Mehmet Salih Öztürk
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Genel kurul sonrasında Baro Başkanlığı’nda yapılan yönetim kurulu toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
uyarınca Başkanlık Divanının oluşturuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan seçim sonrasında Av.Yusuf Ziya Dereli
Başkan Yardımcılığı’na, Av.Birgül Bilgin Genel Sekreterliğe, Av.Kaya Genez’de Sayman’lığa seçildi. 

Başkanlık Divanı oluşturuldu

Samsun Barosunda gerçekleşen Genel Kurul sonrasında
yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2012-2014 yılları
arasında faaliyette bulunacak Baro ilçe temsilcileri belirlendi.   

Terme İlçesi Baro Temsilciliği’ne Av.Tugay KARATAŞ,
Çarşamba İlçesi Baro Temsilciliği’ne Av.Tufan AKÇAGÖZ,
Ladik İlçesi Baro Temsilciliği’ne Av.Taner KARATAŞ,Kavak

İlçesi Baro Temsilciliği’ne Av.İlhan AYRANCI, Havza İlçesi
Baro Temsilciliği’ne Av.H.Sevda KURTİŞ, Vezirköprü İlçesi
Baro Temsilciliği’ne Av.Şayan UK ACARALP, Alaçam İlçesi
Baro Temsilciliği’ne Av.Arif KIR’ın seçilmesine, Bafra İlçesi
Baro Temsilciliği’ne de Av.Serkan DÖNÜM’ün seçilmesine
karar verildi.  

Baro İlçe Temsilcileri belirlendi

Disiplin Kurulu
Av. Ali Acartürk, Av. Berrin Koç, Av.
Özgür Odabaş, Av. Kemal Kara-
can, Av. Musa Yıldırım.

Denetleme Kurulu
Av. Sevgi Çetin, 
Av. Ahmet Doğan, 
Av. Berkant Öztoprak.

Türkiye Barolar Birliği
Delegeliği
Av. Alpay Sungurtekin, Av. Ahmet Gürel,
Av. Metin Çınar, Av. Refik Moral.
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Samsun Barosu Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen

toplantıda 2012-2014 yılları arasında faaliyet gösterecek
komisyonlar belirlendi. Yapılan toplantıda mevcut mesleki
dayanışma ve meslek sorunları komisyonunun kaldırılıp, Mesleki
dayanışma, meslek sorunları ve genç avukatlar komisyonu adı
altında tek bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Bu yeni
komisyonun kurulmasının ardından komisyonlar faaliyette bu-
lunmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı
gerçekleştirildi. Buna göre;
Mesleki Dayanışma, meslek sorunları ve genç avukatlar komisy-
onunun başkanlığına Av.İsmail ONUR
Avukat Komisyonu Başkanlığına Av.Yeter Filiz ÇAKIR 
İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı olarak Av.Serkan DÖNÜM
Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı olarak Av.Kaya GENEZ’
CMK. Komisyonu Başkanı olarak Av.Yusuf Ziya DERELİ
Dış İlişkiler ve AB Komisyonu Başkanı olarak Av.Mehmet Salih
ÖZTÜRK
Staj Komisyonu Başkanı olarak Av.Mehmet Salih ÖZTÜRK
Spor ve Gezi Komisyonu Başkanı olarak Av.Mustafa AKBAŞ
Çevre ve kent Komisyonu başkanı olarak Av.İsmail ONUR
Mesleki Eğitim ve Gelişim Komisyonu başkanı olarak Av.Yeter

Filiz ÇAKIR
Basın Komisyonu Başkanı olarak Av.Yusuf Ziya DERELİ’
Adli Yardım Komisyonu Başkanı olarak Av.Mustafa AKBAŞ
Bilişim Komisyonu Başkanı olarak Av.Adnan AYDIN
Engelliler Komisyonu Başkanı olarak Av.Kaya GENEZ’
Kadın Hakları Komisyonu başkanı olarak Av.Birgül BİLGİN
Baro Hizmet Binasından sorumlusu Av.İsmail ONUR
Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı olarak Av.Mustafa AKBAŞ
Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı olarak Av.Yusuf Ziya DERELİ
Sağlık Komisyonu Başkanı olarak Av.Belma GÜLEY
MURATOĞLU,

Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı olarak Av.Belma GÜLEY
MURATOĞLU nun  belirlenmesi kararlaştırıldı. Yine toplantıda
komisyonların birer yıllık süre içindeki faaliyetlerine ilişkin öneri
ve raporlarının komisyonların oluşumundan itibaren hazırlanarak
yönetimin onayına sunulmasına komisyonlarda ve kurulda görev
alacak meslektaşlar için duyuru yapılmasına ve komisyon ve ku-
rulda görev alacak olan meslektaşlarımızın komisyon başkanı
tarafından belirlenmesine, gerek görüldüğünde bu faaliyetleri
yönetim kurulundan karar talep etmesine, komisyonların
süresinin 2 yıllık olduğuna karar verildi.

Komisyonlar belirlendi

Samsun Barosu Hizmet Binası’nda
Stajyerlere Tanışma Kahvaltısı 

Samsun Barosu Hizmet Binasında başlayacak yeni eğitim
dönemi öncesi stajyer avukatlara tanışma kahvaltısı düzenlendi.
45 stajyer avukatın katılımı ile gerçekleştirilen kahvaltıda Baro
Başkanı Av.Necat Anıl, “ Stajyer meslektaşlarım baromuza hep-
iniz hoş geldiniz. 2012-2013 yılı eğitim programı çalışmaları
yönetim kurulu üyemiz Av.Mehmet Salih Öztürk başkanlığında
staj komisyonumuzca hazırlanarak yönetim tarafından onaylan-
mış ve uygulamaya konulmuştur. Komisyonumuza çalışmalaın-
dan dolayı teşekkür ediyorum. Bu süreçte siz değerli
stajyerlerimiz meslekte uzun yıllardır yer alan avukat
ağabeylerinizden önemli bilgiler öğrenecek, bilgilerinize deneyim
ve tecrübe katacak ve staj sonunda mesleğe hazır hale gele-
ceksiniz. Sizden isteğim stajı dolu dolu geçirmeniz, stajı önemse-
meniz ve baroyu çok ama çok sevmenizdir. Başarılı bir eğitim
süreci geçirmenizi, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.” Sta-
jyer tanışma kahvaltısına baro yönetim kurulu üyeleri Av.Mehmet
Salih Öztürk, Av.Mustafa Akbaş da katıldı. 



11

S A M S U N

A R O S UB

Samsun Barosu Staj
Komisyo-nu tarafından 2012-
2013 Eğitim dönemi ders
programı hazırlandı. Kırka yakın
farklı konunun yer aldığı eğitim
programı Samsun Barosu
Yönetim Kurulu tarafından on-
aylanarak yürürlüğe konuldu.
Baro Hizmet Binasındaki bu
eğitim programında yer alan
derslere toplam 35 adet eğitici
avukatın katılacağı ve 75 saat
eğitim verileceği bildirildi. Bu
yetmişbeş saatin ise 30 saate
yakın kısmının meslek kuralları,
35 saat ise diğer hukuk eğitimi
konularını kapsayacağı
bildirildi. Ayrıca stajerlerin be-
lirledikleri bir konuda staj
bitirme tezi hazırlayacakları ve
bu tezi staj komisyonuna
sunacakları bildirildi.

2012-1013 yılı Staj Eğitim Programı
Yönetim Kurulu tarafından onaylandı
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2013 yılı etkinlikleri
için çalışmalar sürüyor

Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından
2013 yılında gerçekleştirilecek etkinlikler
belirlendi. 2013 yılı içinde Şiir Dinletisi, Türk
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Konserler-
ine ilişkin
planlamaları
yapılarak bu
üç alanda ge-
leneksel hale
gelen
faaliyetlerin
çalışmaları
Baro Hizmet
Binasında
sürdürülüyor.
Şef Ömer
Umutlu yöne-
timinde
hazırlıklarını
sürdüren Türk
Sanat Müziği
Korosu Nisan ayında vereceği konserin
hazırlıklarını her haftanın Salı günü yapılan
çalışmalarla devam ediliyor. Türk Halk
Müziği Koromuz Şef Ömer Kutlu Emirli yöne-
timinde haftanın Çarşamba gününde yaptığı
çalışmalarla Mayıs ayında vereceği konser
hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl geleneksel
olarak gerçekleştirilenbir diğer etkinlik Sam-
sun Barosu Şiir Dinletisi’nin de bu yıl hazi-
ran ayında yapılması planlanıyor.
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Samsun Barosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 16 Baro’nun
katılımıyla Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.

Samsun Barosu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
etkinliklerinde önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Samsun Barosu, düzenleyeceği Futbol
Turnuvası’yla 16 Baro’nun futbol takımını Samsun’da
ağırlayacak. 1-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya
Samsun’un yanısıra, Giresun, Ordu, Kastamonu, Sinop,
Karabük, Çorum, Düzce, Trabzon, Tokat, Gümüşhane-Bay-
burt, Erzincan, Sivas, Amasya ve Çankırı Baroları’nın
takımları katılacak.
Turnuvanın açılış ve final
müsabakalarının 19
Mayıs Stadı’nda
yapılması planlanırken,
maçlar ise Gazi Stadı’nda
gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek futbol
turnuvasıyla ilgili bilgi
veren Samsun Baro
Başkanı Necat Anıl, “Her
yıl 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kutlamaları
çerçevesinde çeşitli
etkinlikler düzenliyoruz.
Bu yıl da Karadeniz ve
çevre illerimizin

Barolarının katılımıyla bir futbol turnuvası yapmayı
kararlaştırdık. Turnuvaya 16 ilin Barosu’nun oluşturduğu fut-
bol takımı katılacak. Ev sahipliğimizde beş gün sürecek tur-
nuvada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Geleneksel
hale getirmeyi planladığımız turnuvanın amacı
meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin artırılması,
sporun dostluk ve kardeşlik olduğunun da mesajını vermek
olacak. Düzenleyeceğimiz turnuvayla aynı zamanda, güzel il-
imizin de  tanıtımını en güzel şekilde yapmayı hedefliyoruz.
Samsun Barosu olarak bu tür sosyal faaliyetlerimizi devam
ettireceğiz” dedi. 

Barolar Futbol Turnuvası’nda
Samsun’da buluşacak
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Samsun Barosu’ndan
‘Aile Hukuku Semineri’

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi
Gençcan, Boşanma ve Boşanma
Kararının Mal Rejimlerine Etkileri“
konulu konferans verdi.

Samsun Barosu tarafından
düzenlenen ‘’Boşanma ve Boşanma
Kararının Mal Rejimlerine Etkileri“
konulu konferans Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi Üyesi Ömer Uğur Gençcan’ın
katılımı ile Bölge İdare Mahkemesi
konferans salonunda gerçekleşti-
rildi. 

Baro Başkanı Av.Necat Anıl’ın
yaptığı açılış konuşmasında meslek
içi eğitime bu dönemde de baro
olarak geçmişte olduğu gibi önem
vereceklerini belirterek, “Türk Mede-
ni Kanunun yenilenmesinden bu
yana 10 yıla aşkın zaman geçti.
Uygulamada pek çok konuda içtihat
oluştu. Bu gün mahkemelerce ver-
ilen boşanma hükmünden mal re-
jimlerinin ne şekilde etkileneceği,

B
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ne gibi sonuçlar doğuracağı ve avukatların müvekkilleri için
açabilecekleri davaların neler olacağı hususunda konunun
uzmanı Yargıtay üyesi meslektaşımızı sizler için misafir
ettik. Yapacağı sunumdan hepimiz ziyadesi ile

yararlanacağız. Aile Hukukunun uygulanmasında biz
avukatların başlatacakları hukuki girişimler ve yapacakları
hukuki katkılar ile ancak ailelerin sağlam temellere
oturması ve aile facialarının önüne geçilmesi olanaklıdır.
Bu bakımdan bu semineri son derece önemsiyor, başarılı
geçmesini diliyorum“ dedi.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Uğur Gençcan ise,
yaptığı sunumda mal rejimi konusunun Aile Hukukun en
önemli bölümlerinden birisini oluşturduğunu, bu bölümün
iyi bir yasal düzenlemeye sahip olduğunu, okunup
yorumlandıkça yasada bu da iyi ki düşünülmüş denilen
noktaların çok olduğunu, ne var ki bu hükümlerden
hukukçuların yeterince istifade edemediğini belirtti. 

Gençcan, konuşmasında, “Boşanma neticesinde üç
davanın açılması olanaklıdır. Bunlar eşya davası, katılma
alacağı davası ve değer artış payı davasıdır. Cebinizdeki
paradan arabanıza, evinizden köpeğinize kadar mallar ya
edinilmiş maldır ya da kişisel maldır, bunun dışında 3. bir
şık söz konusu değildir. Bu bakımdan avukatlara da önemli
görevler düşmektedir. Bu konuların yerleşmesi ancak
avukatlar tarafından açılacak davalar ile gerçekleşebi-
lecektir” diye konuştu.

B
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Baro Başkanları
Ankara’da toplandı

Barolarda yapılan genel kurulların ardından seçilen tüm
iller baro başkanları Ankara’da Türkiye Barolar Birliğinde
toplandı.

Yenilenen baro seçimlerinin ardından, baro başkanları
ilk kez 1 Aralık 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nde
bir araya geldi. 

72 baro başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 26. Baro
Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V.
Ahsen Coşar’ın aşağıdaki konuşmasıyla açıldı; 

Hoş geldiniz. Hepinizi Türkiye Barolar Birliği ve Yönetim
Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve
saygı ile selamlıyor, yeni seçilen, yeniden seçilen Baro
Başkanlarımızı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum.  

Yeni dönemin bu ilk Başkanlar Toplantısını özellikle
gündemsiz ya da “tanışma” gündemli olarak yaptık. El-
bette bu gündem dışı konuşma yapmaya engel değil. Bu
bağlamda her bir başkanımız kendisi yönünden, barosu
yönünden önemli bulduğu hususu veya hususları bizlerle
paylaşabilir, sorunları dile getirebilir, eleştiri veya öneri de
bulunabilir. 

Her ne kadar WEB sayfamızda ve aylık olarak
yayınladığımız Türkiye Barolar Birliği Bülten’inde yer al-
makta ise de Yönetimimizin çalışmaları hakkında sizi bil-
gilendirmek amacıyla hazırladığımız kitapçığı bilgi ve
takdirlerinize sunduk. İzninizle önemli gördüğümüz birkaç
konuyu sizinle paylaşmak, bu konularda yardımınızı,
desteğinizi, katkınızı beklediğimizi ifade etmek isterim.
Şöyle ki; 

• Rahmetli Başkanımız Eralp Özgen zamanında avukat-
lara destek olmak amacıyla kurulmuş “Türavak” isimli bir
vakfımız var. Türavak’ın açılımı Türkiye Avukatları Vakfı. Bu
vakıf bizim yönetim dönemimize kadar uykuda olan, atıl
olan bir vakıftı. Biz bu vakfı uykusundan uyandırdık,
işlevsel hale getirdik. Bu amaçla, yani vakfı işlevsel
kılabilmek, vakfı ekonomik yönden güçlü ve buna bağlı
olarak hizmet üretebilmek için “İleri Eğitim” adı altında en-
erji hukuku, sağlık hukuku, kamu ihale hukuku, bilişim
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hukuku, aktüerya gibi özel hukukun değişik ve yeni gelişen
disiplinleri üzerine sertifikalı ve ücretli 32 adet meslek içi
eğitim programları düzenledik, düzenlemeye devam ediy-
oruz. Bu eğitimlere başladığımız tarihten bu güne kadar
1070 meslektaşımız katılmış, vakıf bu eğitimlerden KDV
hariç 328.151,63 TL gelir elde etmiş, 212.982,28
TL.tutarındaki gider indirildikten sonra vakfın net karı
115.982,28 TL.olmuştur.Yine gelir sağlamak amacıyla
vakfa sigorta acentalığı aldık. Buna göre vakıf bireysel
emeklilik, mesleki sorumluluk, elementer sigorta
kapsamında olan kasko, mali mesuliyet, konut, işyeri
sigortaları yapabiliyor. Vakıf bugüne kadar 435 adet ele-
menter sigorta poliçesi düzenlemiş, 61.367,08 TL
komisyon geliri elde etmiştir. Yine alınan bireysel emeklilik
acentalığından 2052 adet poliçe düzenlemiş ve
58.637,09 TL. komisyon geliri elde etmiştir. Vakıf elde
ettiği bu gelirle Van depreminde mağdur olan
meslektaşlarımıza 37.878,00 TL. tutarında yardımda
bulunmuştur. Malumunuz SYDF mevzuatına göre
yapılabilecek yardımlar, sağlanabilecek destekler var. Aynı
şekilde Türkiye Barolar Birliği’nin mevzuatına göre
yapabileceğimiz yardımlar var, yapamadığımız yardımlar
var. Örneğin vakıf aracılığıyla görme engelli bir
meslektaşımızı 19 milyon lira sigorta prim borcunu öde-
mek suretiyle emekli ettik. Bu yardımı SYDF’nin de, Baro-
lar Birliğinin de yapması kanunen mümkün değil. Bu
türden yardımları çoğaltmak için vakfı ekonomik yönden
güçlü kılmamız gerekiyor. O nedenle sizden vakfa destek
olmanızı, vakfı tanıtmanızı, evini, işyerini, aracını sigorta
ettirecek olan, bireysel emeklilikte yararlanmak isteyen,
mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak olan
meslektaşlarımızı vakfımıza yönlendirmenizi hem rica, hem
de talep ediyoruz.

• SYDF’nin yaptığı sağlık yardımlarından yıllık 120,00
TL. dayanışma aidatı ödemek suretiyle avukatın eşi ve
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının da yararlanmaları
için bir sağlık destek programı başlattık.  Bu destek
programının başlaması için aktüerya hesaplarına göre sis-
teme 1000 adet üye girişi olması gerekiyor. Tüm
çabalarımıza rağmen bu sayıya henüz ulaşamadık. Sizden
ricamız Barolarınızda bu sistemi avukat meslektaşlarımıza
tanıtmanız, meslektaşlarımızı bu konuda teşvik etmenizdir.   

• Avukatlık Yasası ile ilgili çalışmayı daha önce sizinle
paylaşmış, taslak metin konusunda büyük ölçüde mutabık
kalmış, sizden gelecek eleştiri ve önerilere göre taslağa
son şeklini vereceğimizi ifade etmiştik. Bu arada gerek
Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla, gerekse hukukçu mil-
letvekili meslektaşlarımız ile yaptığımız temaslarda bize
geniş kapsamlı bir değişlikten ziyade daha dar kapsamlı,
bu aşamada ivedi ihtiyaçlarımızı karşılayan bir taslak
metinle gitmemizin isabetli olacağı ifade edildi. Bu

aşamada bizim için en önemli ve ivedi değişiklik avukatlık
sınavının bir an önce yapılmasıdır. Bu konuda Barolarımız
arasında herhangi bir görüş ayrılığı da yoktur. Aksine bu
konuda tam bir mutabakat vardır. Kaldı ki Anayasa
Mahkemesi’nin “Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu
olan ‘bağımsız yargı’, yargının olmazsa olmaz koşulu olan
“savunma” ile birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-
savunma-karar” üçgeninden oluşan yargının vazgeçilmez
öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın
etkin katılımıyla sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği
nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve kayıtlamalara
bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma
hakkının gereğidir.Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler
taşıması, hem kamunun hem de yargının beklediği bir
husus olup, bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine
katkı kadar mesleğe seçilme de önem kazanır. Sadece
temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği yürüt-
mek için yeterli olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyer-
lik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte seçme ya
da elemeyi de içerir. Yasa koyucu tarafından sınavın getir-
ilmesindeki, savunma hakkı ve adil yargılamaya, adaletin
gerçekleşmesine ve avukatlık mesleğinin niteliğine dayalı
kamu yararının, sınavın kaldırıldığı tarihte de geçerliliğini
koruyup korumadığının saptanması, sınavın getirildiği za-
mandaki koşullar, kaldırılma zamanında değişmemiş ya da
ortadan kalkmamış, hatta avukatlık mesleğinin niteliği
yönünden çok daha önemli hale gelmişse bunun da

B
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değerlendirilmesi gerekir. Öte yandan, Anayasa’nın 36.
maddesinde, herkesin meşrû vasıta ve yollardan fay-
dalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahip olduğu belirtilmiştir.  Yargının kurucu unsurlarından
olan, bağımsız, serbestçe temsil eden, hukuksal ilişkilerin
düzenlenmesinde, her türlü hukuksal sorun ve
uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesinde ve hukuk kurallarının tam olarak
uygulanmasında temel görev üstlenen avukat, hak arama
özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının da önemli bir unsu-
rudur. Güçlü ve bağımsız savunma mesleği; hukukun
üstünlüğünün, hukuksal uzlaşmanın, adil yargılanma duy-
gusunun ve toplumsal barışın güvencesi olup bu değerler,
mesleğinde yetkin bağımsız savunucularla teminat altına
alınmıştır. Yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden
yasalaştığı anlaşılan dava konusu kural Anayasa’nın 2. ve
36.  maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.”  şeklindeki iptal
kararı sonrasında bu değişikliğin yapılması parlamento için
de bir yasal zorunluluk haline gelmiştir. Eğer sizler de
uygun görürseniz hemen şimdi bir komisyon oluşturalım.
Bu komisyon sadece sınav konusunu içeren bir metin

hazırlasın. Hepimizin onayından geçtikten sonra bu metni
yine hep birlikte imzalamak suretiyle Adalet Bakanlığına,
TBMM’de gurubu bulunan partilere, hukukçu milletvekil-
lerine sunalım, basınla paylaşalım ve bu suretle bu
konuda bir kamuoyu oluşturalım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor,
toplantının yararlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. 

Birlik Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından söz
alan baro başkanları, avukatlık mesleği ve Türkiye Barolar
Birliği’nin çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile ge-
tirdiler.  

Başkan Coşar, toplantıda; avukatlık mesleğine girişte
sınav sisteminin getirilmesi konusunu tartışmaya açtı.
Baro başkanlarının görüşlerini dile getirilmesinin ardından,
“staj öncesi ve staj sonrası olmak üzere ikili sınav sistem-
inin getirilmesi gerektiği” yönündeki görüş büyük çoğunluk
tarafından benimsendi. İstanbul, Konya, Giresun ve Muğla
Baro Başkanları, yalnızca staj sonrası olmak üzere tek
sınav yapılması yönünde görüş bildirirken, sınav sistem-
ine karşı olduğunu bildiren Edirne Barosu çekimser kaldı.

T.B.B. bünyesinde ‘’ Kamu Avukatları Platformu ‘’
toplantısı 02.03.2013 tarihinde Av. Özdemir Özok Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

T.B.B. Başkanı Av. V.Ahsen COŞAR ‘ın açılış konuşmasını
yaptığı ve baromuz önceki dönem başkanlarından T.B.B.
Yönetim Kurulu üyesi ve Kamu Avukatları Platformu koordi-
natörü Av. Ahmet GÜREL ‘ in yönetimindeki toplantıda Sam-

sun Barosu ‘ nu Av. Selim KOCAMAN temsil etti.

Kamu avukatlarının mali ve özlük hakları, statü sorunları
ve baroya üyelik vb. konularının ele alındığı toplantı sonu-
cunda 9 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu. Hazırlanan
“Çalışma Yönergesi Taslağı” T.B.B. Yönetim Kurulunca
onaylandı. 12 Mayıs 2013 tarihinde T.B.B. binasında 1.
Kamu Avukatları Kurultayı’nın yapılmasına karar verildi.

“Kamu Avukatları Platformu”
toplantısı yapıldı
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Avukatlar Hakkında
Adli Arama Usulü

1. Giriş
Arama ve arama ile yakın ilişki içinde

olan elkoyma koruma tedbirleri
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren
5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu(CMK)’nun dördüncü kısmının dör-
düncü bölümünde 116 ile 134. madde-
leri arasında düzenlenmiş olup, kanunlarla
düzenlenen adlî ve önleme aramasına
karar verme yetkisi ile aramaların uygu-
lanmasında uyulacak esas ve usulleri gös-
termek amacıyla düzenlenen Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliği de CMK ile
aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Arama işlemi adli arama ve önleme
araması olmak üzere ikiye ayrılmış olup,
konumuz açısından, koruma tedbiri niteli-
ğinde olan adli arama hakkında genel bilgi verilerek avukat-
lar hakkında yapılacak adli aramalarla ilgili usüle değinilecek
olup, makalemizin amacını aşacağından önleme araması
konusuna değinilmeyecektir. Bu sebeple bundan sonra de-
ğineceğimiz arama tedbiri adli arama olarak algılanmalıdır.  

2. Genel Anlamda Koruma Tedbirleri
Ceza muhakemesinin görevi suç işlendikten sonra baş-

lar. Suçun işlenmesinden sonra soruşturma ve kovuşturma
mercilerinin suçu ve suçluyu ortaya çıkarıp cezalandırma
görevi doğar. Bu görevlerin yerine getirilebilmesi için de de-
lillerin elde edilebilmesi gerekmektedir. Kısaca, bir suçun iş-
lenip işlenmediği, işlenmişse kim tarafından ne şekilde
işlendiğini açıklayan araçlar olarak tanımlanabilecek deliller
her zaman açıkta ve orta yerde olmayabilir. Bu durumda
delil elde edilebilmesi için bazı vasıtalara ihtiyaç vardır.1 Suç
delillerinin ele geçirilebilmesi için adli arama yapılması ve
suçu aydınlatmaya yarayabilecek eşyaya elkonulması bu va-
sıtalara örnek olarak gösterilebilir. İşte, koruma tedbirleri
ceza muhakemesinin yapılmasını veya muhakeme sonunda
verilecek kararın yerine getirilmesini ve muhakeme masraf-
larının karşılanmasını sağlamak amacıyla başvurulan, hük-
mün verilmesinden önce temel hak ve özgürlüklere
müdahaleyi gerektiren kanuni çarelerdir2.    

Adli aramanın da  dahil olduğu tüm koruma tedbirleri
bazı ortak özellikler taşır. Hepsi henüz hüküm verilmeden
temel bir hakkı sınırlar ve bu tedbirlere maruz kalan bakı-
mından bir zorlama olarak algılanır. Bu tedbirler geçicidir,

yaptırım niteliği taşımazlar, amaca ulaşıldı-
ğında kendiliğinden sona ererler ve araçtır-
lar. Tedbire başvurma bir amacın
gerçekleşmesine hizmet eder. Amaç ger-
çekleşince de koruma tedbiri ortadan kal-
kar3. Bununla birlikte, koruma tedbirlerine
başvurabilmek için belli koşulların oluşmuş
olması gerekir. Suç şüphesinin bulunması,
görünüşte haklılık olması, oranlılık ilkesine
uygunluk, yasal düzenleme bulunması ve
gecikmesinde tehlike bulunması koruma
tedbirlerine başvurabilmek için aranan ko-
şullardır4.

Yukarıda açıklanan bu hususlar nazara
alındığında, adli aramanın da bir koruma
tedbiri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ger-
çekten adli arama, şüphelinin yakalanması

ve suça ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacını güden bir iş-
lemdir. Bunun yanında arama, kendisinden başka koruma
tedbirlerini yerine getirmek amacını gütmesi bakımından
aynı zamanda araç tedbirlerdendir. Gerçekten de arama so-
nucunda ya şüpheli bulunup yakalama, gözaltına alma, tu-
tuklama gibi tedbirlere muhatap kılınır ya da arama yapılan
yerde suç delili elde edilip bu delil koruma altına alınır veya
delile el konulur5. 

Değindiğimiz adli arama bir koruma tedbiri olduğuna ve
başka bir koruma tedbirine de hizmet ettiğine göre, geçici bir
koruma tedbiri niteliğindedir. Hizmet ettiği amaca ulaşıldığı
vakit arama işlemine son verilmelidir. Adli arama da koruma
tedbiri mahiyetinde olduğundan; suç şüphesi bulunduğunda
icra edilmeli, görünüşte haklı olmalı, meşruiyetini yasal dü-
zenlemeden almalı ve oranlılık ilkesine6 uygun olarak uygu-
lanmalıdır. Makalemizin konusu dışına çıkmamak açısından,
koruma tedbirlerinin (ve bu kapsamda adli aramanın)   ma-
hiyetine ilişkin olarak şimdilik bu açıklamalarla yetinmekte-
yiz.

3. Genel olarak Adli Arama
Doktrinde bir çok tanımı yapılan adli arama, Adli ve Ön-

leme Aramaları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde “bir suç iş-
lemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul
şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin,
sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser,
emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel
hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konu-
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tunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel
kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma
işlemidir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Anayasamızın 20/2. maddesine göre; “Milli güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve
genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı ola-
rak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu
sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulun-
madıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz
ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat
içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el
koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde,
el koyma kendiliğinden kalkar”.

CMK’nın “Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama” başlığını ta-
şıyan 116. maddesinde belirtildiği üzere, hakkında arama
yapılacak ilk muhakeme sujesi şüpheli ya da sanık konu-
mundaki kişilerdir. Sanık ya da şüpheli eğer yakalanama-
mışsa, yakalanması amacına yönelik olarak
“yakalanabileceği hususunda” makul şüphe bulunması ha-
linde ve işlenmiş olan herhangi bir suça ilişkin olarak “delil-
lerin elde edilebileceği” hususunda makul şüphe var ise
şüphelinin veya sanığın üzeri, eşyası, konutu, işyeri veya ona
ait diğer yerlerde CMK’nın 116. maddesi gereği adli arama
yapılabilecektir. Bunun yanında, yine aynı amaçlarla şüpheli
veya sanık dışında diğer kişilerin de üzeri, eşyası, konutu,
işyeri veya ona ait diğer yerlerde de adli arama yapılabileceği
CMK’nın 117. maddesinde düzenlenmiştir.   CMK’nın
118/1. maddesine göre; kural olarak konutta, işyerinde
veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “suçüstü veya gecikme-
sinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına
alınmış olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlü-
nün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, bi-
rinci fıkra hükmü uygulanmaz” denilmek suretiyle bu
hallerde gece vakti de arama yapılabileceği düzenleme al-
tına alınmıştır.

Arama kararını vermeye yetkili olan kişiler ile arama karar
veya emrinde bulunması gereken hususlar Anayasamızın
20/2. maddesine uygun biçimde CMK’nın 119. madde-
sinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Hâkim kararı7 üze-
rine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde8

Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı
hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri
arama yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık
olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının
yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan
arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.

Arama karar veya emrinde9; aramanın nedenini oluştu-

ran fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer
yerin adresi ya da eşya, karar veya emrin geçerli olacağı
zaman süresi açıkça gösterilir. “

Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimliklerinin ya-
zılacağı, Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri
veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihti-
yar heyetinden veya komşulardan iki kişinin bulundurulması
gerektiği ve Askerî mahallerde yapılacak aramaların Cum-
huriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar ta-
rafından yerine getirileceği ise CMK’nın 119/3-4-5.
maddesinde düzenlenmiştir. 

Bazı durumlar vardır ki arama yapılması için hakim veya
gecikmesinde sakınca olması halinde Cumhuriyet savcısı-
nın yazılı emrine gerek duyulmaksızın arama yapılabilmek-
tedir. İşte herhangi bir arama emri ya da kararı alınmadan
arama yapılabilecek haller Adli ve Önleme Aramaları Yönet-
meliği’nin 8. maddesinde sayılmıştır. 

Konumuzla doğrudan alâkalı olan “Avukat Bürolarında
Yapılacak Arama” ise CMK’nın 130/1. maddesinde ayrı bir
biçimde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Avukat büroları
ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili
olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro
başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bu-
lundurulur”. 

4. Avukatlar Hakkında Arama Usulü
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesinde işaret

edildiği üzere, avukatlık mesleğine kabul edilip, ilgili baro ta-
rafından ruhsatname verilen meslek mensubu, ruhsatna-
menin verildiği andan itibaren avukat olarak anılmakta ve
avukat ünvanını kullanma hakkını kazanmaktadır. Avukat
ünvanını haiz kimselerin tamamı, 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nunu’nun 58. ve devamı maddelerinde ayrıntılarına yer ve-
rilen özel soruşturma ve kovuşturma ayrıcalığından
yararlanmaktadır. Avukatın görevli olup olmadığı, avukatlık
görevi ile ilgili hallerde olaya dair vekaletnamesinden, Tür-
kiye Barolar Birliği yada baro organlarındaki görevi ise yö-
netime seçildiğine dair tutanaklardan tespit edilecektir.10

ŞAN’a göre; kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hiz-
metleri sınıfında görev yapan avukatlar bu yöntemin dışında
ve çalıştıkları kurumun personeli statüsüne tâbi bulunmak-
tadırlar ve haklarındaki soruşturma işlemlerinde, 1136 sa-
yılı Avukatlık Kanunu’nda yazılı usul yerine, kuruluş
kanunlarında yer alan hükümler uyarınca soruşturulup yar-
gılanmalıdırlar.11

GÖKCAN/ARTUÇ’a göre ise; kurum avukatları da 1136
sayılı Avukatlık Kanunu’na tabidir. Avukatlık görevlerine iliş-
kin suçları dolayısıyla bu kanun uygulanır. Ancak çalıştığı ku-
ruma karşı idari görevleri dolayısıyla işlenen suçlar
bakımından; avukatın bağlı olduğu kuruma bakılacak ve
sorun ona çözülecektir. Şayet kurum avukatının bağlı olduğu
kurumun çalışanları, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan
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dolayı 4483 sayılı Kanun hükümlerine tabi ise, avukat da
idari görevi sebebiyle işlediği suçlardan bu kanuna tabi ola-
cak; avukatın çalıştığı kurumun personeli hakkında soruş-
turma genel hükümlere göre yapılıyorsa, avukat için de
soruşturma genel hükümlere göre yapılacaktır.12

Biz, kurum avukatları hakkında suç niteliğine ilişkin her-
hangi bir ayrım yapmaksızın bağlı olduğu kurum ve kuruluş
kanunlarına göre soruşturulup yargılanmaları gerektiği yö-
nündeki ŞAN’ın belirtilen düşüncesinden ziyade, kurum avu-
katlarının işledikleri suçların avukatlık görevlerine ilişkin
işlenen suçlar ile çalıştığı kuruma karşı idari görevleri dola-
yısıyla işlenen suçlar ayrımına dayanan ve bu ayrıma göre
soruşturmanın hangi hükümlere göre yapılacağının belirle-
neceği yönündeki -isabetli olduğunu düşündüğümüz- GÖK-
CAN/ARTUÇ’un görüşüne katılmaktayız. Zira; kurum
avukatlarının da adli görevleri bakımından 1136 sayılı Avu-
katlık Kanunu hükümlerine tabi olup, bu Kanunun avukat-
lara tanıdığı hak ve ayrıcalıklardan yararlanmaları gerektiği
avukat sıfatlarının bulunması ve bağımsız savunmayı temsil
ettikleri de göz önüne alındığında aşikardır. Aksi halde,
kurum avukatları; adli görevlerini gerektiği şekilde yerine ge-
tirememe, serbest çalışan avukatlara nazaran ceza soruş-
turma ve kovuşturması sürecinde kendilerini bağımsız
hissedememe ve yargılamanın olmazsa olmazı niteliğindeki
bağımsız savunmaya ilişkin adli görevlerini  gereği gibi ifa
edememe tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek ve bu durum
karşısında adil bir yargılamadan bahsedilemeyecektir. Ka-
naatimizce de, kamu avukatları kural olarak görev suçların-
dan dolayı Avukatlık Kanunu’na tabi olmakla birlikte,
kurumları ile memuriyet ilişkisinden kaynaklanan bazı idari
görevleri de bulunduğundan, idari görevleri nedeni ile uğra-
dıkları soruşturma ve kovuşturmalarda haklarında Avukatlık
Kanunu değil, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, daha doğrusu ku-
rumlarının tabi olduğu kanun hükümleri uygulanmalıdır.13

Nitekim, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2003
yılında, ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla şikayet edilen
kurum avukatı hakkında, eyleminin idari görevinden kay-
naklandığı ve tabi olduğu kanun hükümleri uyarınca işlem
yapılması gerektiği gerekçesiyle 1136 sayılı Avukatlık Ka-
nunu uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar
vermiştir.14

Avukatların bürosunun, evinin ve üzerinin aranması çe-
şitli nedenlerle özel düzenlemelere konu olmuştur. Hatta
gerek savunma hakkının korunması ve gerekse de 5237
sayılı TCK’nın 6/1-d maddesinde “yargı görevini yapan” ta-
nımı içerisinde avukatların da sayılması nedeniyle, arama
konusunda avukatların da tıpkı hakimler ve Cumhuriyet sav-
cılarının bağlı olduğu kurallara tabi olması gerektiği ileri sü-
rülmüştür15.  

Avukatlık Kanunu’nun  1. maddesi uyarınca avukatlık
kamu hizmetidir. Yine aynı Kanunun 2. maddesince avukat

yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe
temsil etmektedir. Avukatlık Kanunu, avukatlık mesleğine
kabul edilmeyi bir takım zor koşullara bağlamış; avukatlara
bir çok sorumluluk ve ödev yüklemiştir. Yine Avukatlık Ka-
nunu’nun 36. maddesine göre avukatların sır saklama yü-
kümlülüğü vardır. Avukat müvekkil ilişkilerinin kapsamı
düşünüldüğünde, avukatın çoğu zaman müvekkiline ait ail-
evi ve ticari sırlara vâkıf olduğu, bu konulara ilişkin belge ve
resim gibi ispata yönelik eşyalara sahip bulunduğu görüle-
cektir. Bu bilgi ve belgelerin sır saklama yasağına rağmen el
değiştirmesi, başkaları tarafından bilinir hale gelmesi avukatı
mesleğini yapamaz hale getirecek, avukat müvekkil ilişki-
sinde güvensizliği hakim kılacaktır. Dolayısıyla, hak arama
özgürlüğünün etkin kullanılmasında en önemli işleve sahip
olan avukatlık mesleğinin etkili sonuç doğurabilmesi için,
avukat müvekkil ilişkisinde güvenin sağlanması, avukata ve-
rilen bilgi ve belgelerin her türlü müdahaleden uzak bir şe-
kilde korunmasının sağlanması gerekmektedir.16 Bu
nedenlerle, avukatların mesleklerinin gereği olarak hakla-
rında yapılacak aramaların bazı koşullara bağlı kılınması ve
özel usullere tabi tutulması icap etmektedir.

Avukatın bürosunun aranması konusu Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da yansımıştır. AİHM ka-
rarlarında özetle; avukat bürolarının aranmasına ilişkin özel
bir takım güvencelerin mevzuatta ve uygulamada olması ge-
rektiği, avukat bürolarına ilişkin aramalar açısından yasal
mevzuatın çok net ve açık, keyfiliği önleyecek şekilde dü-
zenlenmiş olması gerektiği, bu ilkelerin arama kararlarının
kendisi için de geçerli olduğu, avukatların, müvekkillerinin
yapmış olduğu usulsüzlüklere ve hukuka aykırı eylemlere ka-
tıldıklarına ilişkin herhangi bir biçimde suçlama veya soruş-
turma yok ise bürolarının aranamayacağı, aramanın
konusunu oluşturan delillerin başka kaynaklardan edinil-
mesinin mümkün olması durumunda (bu zor ve zaman alıcı
olsa da) avukatın bürosunun aranamayacağı vurgulanmış-
tır.17

İşte tüm bu nedenlerden ötürü, avukatlık mesleğinin ge-
reği gibi icra edilebilmesinin temini amacıyla avukatlar hak-
kında arama tedbiri hususunda bir takım özel düzenlemeler
öngörülmüştür. 

CMK avukatların konutlarının aranması konusunda özel
bir düzenleme getirmemekle birlikte; savunmaya ilişkin bel-
gelerin bulunmasının olağan olması nedeniyle avukatların
bürolarının aranması konusunda özel hükümler getirmiştir18.   

Avukatlara yönelik arama tedbirine başvurulması bakı-
mından “kişisel suçlar” ve “görev suçları” ayrımı yapılmıştır.19

CMK’nın 130. ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeli-
ği’nin 13. maddelerinde kişisel suçları dolayısıyla avukatla-
rın bürolarında yapılacak arama işlemine ilişkin usul ve
prensipler öngörülmüştür.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinde
ise; avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği yada
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baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sı-
rasında işledikleri suçlardan (görev suçlarından) ötürü avu-
kat yazıhaneleri (büroları) ve konutlarında yapılacak arama
işlemlerine ilişkin özel bir düzenleme öngörülmüştür.20

Bununla birlikte; avukatların kişisel suçları nedeniyle bü-
roları dışındaki yerlerde (örneğin aracında, konutunda, çan-
tasında, üzerinde vs.) yapılacak aramalarda CMK ile Adli ve
Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin arama ve elkoymaya iliş-
kin genel hükümleri tatbik olunacaktır.21

Bu bakımdan, avukatlar hakkında yapılacak aramalara
ilişkin olarak; kişisel suçlar dolayısıyla avukat bürolarında ya-
pılacak aramalar, görev suçları (görevlerinden doğan veya
görevleri esnasında işledikleri suçları) dolayısıyla haklarında
yapılacak aramalar ve kişisel suçları dolayısıyla büroları dı-
şındaki yerlerde yapılacak aramalar olmak üzere üçlü bir ay-
rıma tabi tutulmak suretiyle konu incelendiğinde avukatlar
aleyhine yapılacak aramaların bu üç durumda farklı usul ve
esaslara bağlı olduğu açıkça görülecektir. Bu nedenle ko-
nuyu üç ayrı başlık altında izah etmeye çalışacağız. 

4.1. Kişisel Suçları Dolayısıyla Avukat Bürolarında
Yapılacak Aramalar

CMK’nın 130. maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yö-
netmeliği’nin 13. maddesi gereğince; avukatların kişisel
suçlarından ötürü avukat bürolarında ancak mahkeme ka-
rarı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet
savcısının denetiminde arama yapılabilecektir.22 Baro baş-
kanı veya onu temsil edecek bir avukatın da yapılacak bu
aramalarda hazır bulundurulması zorunluluk arzetmektedir. 

Dikkat edilecek olursa, bahse konu olan mevzuat hü-
kümlerinin avukatların sadece kişisel suçlarından ötürü ve
bu suçlar dolayısıyla yalnızca avukat bürolarında yapılacak
arama işlemlerine ilişkin düzenlemeler olduğu görülecektir.23

Bir başka ifadeyle, avukatların avukatlık veya Türkiye Baro-
lar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan
veya görev sırasında işledikleri suçlardan (görev suçların-
dan) ötürü yapılacak aramalar ve üzerinde, konutunda veya
araçlarında yapılacak aramalar CMK’nın 130. maddesi ile
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 13. maddesi hü-
kümlerine tabi olmayacaktır. Ancak ilerleyen kısımlarda be-
lirtileceği üzere, avukatların görev suçları ile ilgili olarak
Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alındıktan sonra avu-
kat bürolarında yapılacak aramalar için, yine sadece mah-
keme kararı gerekecek ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak
Cumhuriyet savcısının denetiminde, Baro başkanı veya onu
temsil eden bir avukatın da hazır bulundurulması suretiyle
arama yapılabilecektir. 

CMK’nın 130. maddesi ile Adli ve Önleme Aramaları Yö-
netmeliği’nin 13. maddesinde, avukatların bürolarıyla ilgili
özel arama ve elkoyma hükümlerine yer verilmiştir. Avukat-
ların bürolarında yapılacak aramanın ayrı bir hükümle dü-
zenlenmesinin amacı savunma hakkını rahatlıkla

kullanabilmelerine olanak sağlamaktır24.
Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesi gereğince her avu-

kat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro böl-
gesinde büro kurmak zorundadır. Bu hüküm uyarınca büro
edinen avukatlar bu bürolarını levhasına kayıtlı olduğu ba-
roya bildirmek zorundadır. Avukatın bürosunu aynı zamanda
konut olarak kullandığı ya da evinin bir kısmını büro olarak
kullandığı durumlarda bu yerler avukatın bürosu olarak kabul
edilmelidir. Avukatlık Kanunu’nun 43/2. maddesi gereği,
avukatlar birden fazla büroya sahip olamayacak, birden fazla
yeri büro olarak belirleyemeyecektir. Bu sebeple; bir avukat
bürosunun haricinde evini veya başka bir taşınmazını da
büro olarak kullandığını ileri sürerek, bürosu olarak kullan-
dığını iddia ettiği bu yerlerde inceleme konumuz olan hü-
kümler uyarınca arama yapılmamasını isteme yetkisine
sahip olmayacaktır.25

Kişisel suçlar dolayısıyla avukat bürosunda yapılacak
olan arama işlemine ilişkin arama kararının mahkeme ka-
rarında belirtilen olayla sınırlı bir arama yetkisi vereceği mu-
hakkaktır. Örneğin, bir avukatın ruhsatsız tabanca
bulundurduğu yönünde kişisel suçu ile ilgili yürütülen bir so-
ruşturmada bürosunda ruhsatsız tabanca bulunması için
arama izni alınmışsa, sadece soruşturma konusu olan ruh-
satsız tabancanın bulunmasına yönelik bir arama yapılabi-
lecektir. Bununla birlikte aramaya konu olan eşya bir
otomobil ise büronun odalarına bakmaya gerek bulunmadığı
izahtan varestedir. Aksi yöndeki bir davranış, koruma tedbiri
olan aramanın kötüye kullanılması niteliğinde olacak, yapı-
lacak aramanın haksız arama olduğu ve hukuka aykırı dav-
ranıldığından söz edilebilecektir. Dolayısıyla tüm aramalarda
olduğu gibi burada da oranlılık ve ölçülük ilkelerine riayet
edilmelidir. 

Avukatların kişisel suçlarından ötürü bürolarında soruş-
turma aşamasında arama yapılabilmesine sadece sulh ceza
hakimi tarafından karar verilebilir. Bu kararın kovuşturma
aşamasında ise yargılamayı yapan mahkeme tarafından ve-
rilmesi gerektiği muhakkaktır. 

Kişisel suçları nedeniyle avukat bürolarında yapılacak
arama Cumhuriyet savcısının denetiminde yapılabilecektir.
Cumhuriyet savcısı arama yapılan avukat bürosunda bizzat
hazır bulunacak ve kolluk görevlileri arama işlemini Cumhu-
riyet savcısının denetim ve gözetiminde yapacaktır.26 Avukat
bürosunda yapılacak bu tür aramalarda baro başkanı veya
onu temsil edecek bir avukatın (kısaca baro temsilcisinin)
katılımı da zorunludur. Kanunda belirtilmemekle beraber,
avukat bürosunda yapılacak aramada temsilci bulundura-
cak olan söz konusu baro, avukatın levhasına kayıtlı olduğu
baro olmayıp, arama işleminin yapılacağı yerin bağlı bulun-
duğu barodur27. Baro temsilcisinin katılımının sağlanmadığı
böyle bir arama hukuka aykırı olacaktır ve yapılacak bu ara-
mada avukat bürosundan ele geçen deliller de hukuka ay-
kırı olarak elde edilmiş sayılacak ve bu suretle hükme esas
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alınamayacaktır.28

Avukatların büroları gerek kişisel suçları ve gerekse de
görev suçları bakımından özel düzenlemeye tabi tutulmuş
iken, konutları sadece görev suçları bakımından özel dü-
zenlemeye tabi tutulmuştur. 

CMK’nın 130. maddesi avukatın bürosunun aranmasına
ilişkin hüküm koyarken, bu aramanın CMK’nın 116. mad-
desi kapsamındaki “şüpheli veya sanıkla ilgili arama” veya
117. maddesindeki “diğer kişilerle ilgili arama” olması ba-
kımından bir ayrım yapmamıştır. Yani avukatın bürosunda
yapılacak aramada avukatın kendisi şüpheli veya sanık ola-
bileceği gibi bir başka kişi hakkındaki soruşturma veya ko-
vuşturma nedeniyle bir arama yapıldığında da CMK’nın 130.
maddesi hükümlerine uygun hareket etmek gerekir. Nite-
kim, CMK’nın 130/1. maddesinde “Avukat büroları ancak
mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak
Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir.” denilmekte,
aramanın yapılacağı yerin sahibi olan avukatın şüpheli veya
sanık veya diğer bir kişi olması bakımından bir ayrım yapıl-
mamaktadır. Örneğin, kasten yaralama suçu ile ilgili olarak
hakkında soruşturma yapılan bir şüpheli ifadesinde “suçta
kullandığı bıçağı avukatının bürosuna sakladığını” bildirdi-
ğinde, bu bıçağın elde edilmesi için avukatın bürosunda
arama yapmak gerektiğinde CMK’nın 130. maddesi hü-
kümlerine uygun olarak işlem yapmak gerekecektir.29

4.2. Avukatlar Hakkında Görev Suçları Dolayısıyla
Yapılacak Aramalar

1136 sayılı Avukatlık Kanu’nun 58. maddesi avukatların
görev suçları nedeniyle soruşturma, 59. maddesi ise ko-
vuşturma usulünü düzenlemiştir. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesi uya-
rınca; avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da
baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sı-
rasında işledikleri suçlardan (görev suçlarından) dolayı hak-
larında soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izin
üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından
yapılacak ve avukat yazıhaneleri (büroları) ve konutları ancak
mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak
Cumhuriyet savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katı-
lımı ile aranabilecektir. Ağır ceza mahkemesinin görev ala-
nına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın
üzeri aranamaz.

Bu düzenleme karşısında, avukatların “görev suçları” yani
görevleri dolayısıyla ve görevleri esnasında işledikleri suçlar
bakımından yapılacak aramalarda şu esaslara uyulması ge-
rekmektedir: 

a-) Soruşturma konusu olan suç, avukatların avukatlık
veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki gö-
revlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan
olmalıdır.

Burada önem arz eden husus avukata isnat edilen suçun

görev suçu olup olmadığıdır. Şayet, Avukatlık Kanunu’nun
58/1. maddesi uyarınca; bir avukata isnat edilen suç avu-
katlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organların-
daki görevlerinden kaynaklanan veya görev sırasında işlenen
suçlardan (görev suçlarından) ise, bu suçla ilgili olarak hak-
larındaki soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izin üze-
rine suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından
yürütüleceğinden, arama ve diğer benzeri koruma tedbirle-
rinin uygulanabilmesi ve bu tedbirlere başvurulabilmesi için
evvela Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınması ge-
rekmektedir. Kural bu olmakla birlikte, istisnaen sadece kay-
bolması tehlikesi bulunan deliller soruşturma izni alınmadan
toplanılabilir. Ancak bu durum da dahil olmak üzere soruş-
turma izni alınmadan avukatın savunması yani ifadesi alı-
namayacağı gibi hakkında herhangi bir koruma tedbirine de
başvurulamayacaktır. O halde, görev suçları ile ilgili olarak
Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmadan avukatlar
hakkında arama ve elkoyma tedbirlerine başvurulamaya-
caktır30.    

b-) Soruşturmaya Adalet Bakanlığı’nın vereceği izin31 üze-
rine başlanılmış olmalıdır. Avukatların görevleri sırasında
yada görevleri dolayısıyla işledikleri suçlardan dolayı soruş-
turma yapmaya yetkili olan suçun işlendiği yer Cumhuriyet
savcısının soruşturmaya başlaması için Adalet Bakanlığı’nın
izin vermesi koşulu getirilmiştir.

Kamu avukatlarının adli görevleri nedeniyle veya bu gö-
revlerini yerine getirirken işledikleri suçlarla ilgili olarak da
1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca soruş-
turma ve kovuşturma yapılmaktadır. Bu sebeple, kamu avu-
katlarının adli görevleri veya bu görevlerini yerine getirirken
işledikleri suçlarla ilgili olarak soruşturmaya başlanabilmesi
için de Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmalıdır.
Kamu avukatlarının bu kapsamda olmayan suçlarının so-
ruşturulması ise Avukatlık Kanunu hükümlerine tabi olma-
yacaktır. Nitekim, daha önce de belirtildiği üzere, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 2003 yılında, ihaleye
fesat karıştırdığı iddiasıyla şikayet edilen kurum avukatı hak-
kında, eyleminin idari görevinden kaynaklandığı ve tabi ol-
duğu kanun hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği
gerekçesiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işlem
yapılmasına yer olmadığına dair karar vermiştir. 

c-) Kural olarak, görev suçlarından ötürü avukatların yal-
nızca yazıhaneleri (büroları) ile konutları aranabilecektir. Bir
başka ifadeyle; Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinde
belirtilen görev suçları açısından kural olarak avukatların
üzerinde arama yapılamamaktadır. Bu kuralın istisnası ise
Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinin son cümlesinde
öngörülmüş olup, bu düzenlemeye göre; ağır ceza mahke-
mesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü32 hali
dışında avukatın üzeri aranamayacaktır. O halde, görev suçu
nedeniyle, avukatların üzerinde sadece ağır ceza mahke-
mesinin görev alanına giren görev suçundan ötürü ve suç-
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üstü halinde arama yapılabilecektir.
Görev suçu nedeniyle yazıhaneleri ve konutlarının ara-

nabilmesi dolayısıyla avukatların araçlarında da bu kap-
samda arama yapılabilecektir.  

d-) Görev suçları dolayısıyla avukat yazıhaneleri ve ko-
nutlarında yapılacak aramalar yine Cumhuriyet savcısının
denetiminde yapılabilecektir. Cumhuriyet savcısı arama ya-
pılan bu yerlerde bizzat bulunmalı ve kolluk görevlilerince
yapılacak arama Cumhuriyet savcısının denetim ve nezare-
tinde yapılmalıdır. Burada yeri gelmişken belirtmek gere-
kirse; halen Avukatlar hakkında soruşturma izni vermeye
yetkili olan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
tüm adliyelere gönderdiği genelgesinde; avukatların avu-
katlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organların-
daki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri
suçlarından dolayı yapılacak olan inceleme ve soruşturma-
ların kolluk makam ve memurlarına bırakılmayarak, bizzat
Cumhuriyet Başsavcısı veya bu konuda görevlendireceği bir
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gerektiğini bildir-
miştir.33

e-) Kişisel suçları nedeniyle avukat bürolarında yapılacak
aramalarda olduğu gibi,  görev suçları dolayısıyla avukat ya-
zıhaneleri ve konutlarında yapılacak aramalarda da baro
başkanı veya temsilcisinin (baro başkanını temsil eden bir
avukatın) katılımı zorunludur. Avukatın levhasına kayıtlı ol-
duğu baronun bölgesi dışında bir yerde büro açması veya
birden fazla yerden büro edinmesi mümkün olmadığından
aramaya katılacak baro başkanı veya temsilcisi avukatın lev-
hasına kayıtlı olduğu baronun başkanı veya temsilcisi ola-
caktır. Bu şekilde belirlenen baro başkanı arama esnasında
bizzat hazır bulunabileceği gibi kendisinin yerine temsilcisi
olan bir avukatı da aramada bulunması için gönderebilir.
Baro başkanının göndereceği temsilcinin baro organlarında
görevli olması gerekmemekte, fakat aramanın yapılacağı yer
barosunun levhasına kayıtlı bir avukat olması zorunluluk ar-
zetmektedir. Baro başkanı veya temsilcisinin katılımının sağ-
lanmadığı böyle bir arama hukuka aykırı olacak, yapılacak
bu aramada avukat yazıhaneleri ve konutlarından ele geçen
deliller de hukuka aykırı olarak elde edilmiş sayılacak ve bu
nedenle beraber “zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” ilkesi
gereğince de hükme esas alınamayacaktır.      

Ayrıca, yukarıda da değinildiği üzere; Avukatlık Ka-
nunu’nun 58/1. maddesi uyarınca, ağır ceza mahkemesinin
görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında
avukatın üzeri aranamaz. Bu düzenleme gereğince, avuka-
tın bürosu ve konutu haricinde bir yerde iken (örneğin alış
veriş merkezinde, sokakta yürürken, bir toplantı salonuna
veya açık havada bir toplantı mahalline girişte) üzerinin
aranması mümkün olmayacaktır. Fakat, bu yerler üst ara-
ması yapıldıktan sonra girilebilen yerler ise, üzerinin aran-
masına izin vermeyen avukat bahse konu yerlere
giremeyecektir. Bir başka anlatımla; bu gibi durumlarda avu-

katın üzeri zorla aranamaz, ancak avukat miting alanı, fut-
bol maçının oynanacağı stadyum, alış veriş merkezi gibi üst
araması yapılmadan girilmeyen yerlere üstü aranmadan gir-
meyi talep edemeyecektir.34 Üstünün aranmasını istemediği
takdirde bu gibi yerlere giremeyecektir.  Bunun yanında ağır
ceza mahkemesinin görev alanında olan bir suçun (Yağma,
İrtikap, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Nite-
likli Dolandırıcılık vs.) işlendiği hususunda suç üstü hali var
ise avukatın üzeri herhangi bir arama kararı veya emri ol-
maksızın da aranabilecektir.  

4.3. Kişisel Suçları Dolayısıyla Avukat Büroları Ha-
ricindeki Yerlerde Yapılacak Aramalar

Avukatların kişisel suçları (avukatlık veya Türkiye Barolar
Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğma-
yan veya görev sırasında işlemedikleri suçları) dolayısıyla so-
ruşturma yapılması bütünüyle genel hükümlere tabi
olduğundan, gerek soruşturma ve gerekse kovuşturma
genel hükümlere göre icra edilecek, suçun işlendiği yer
Cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturma sonucunda,
kamu davası da 5235 sayılı Kanun’a göre belirlenecek olan
mahkemeye açılacaktır. Fakat, kişisel suçlarından doğsa da,
avukatların şüpheli oldukları durumlarda soruşturma işlem-
lerinin bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından ifasına özen
gösterilmesi, avukat olan şüphelilerin ifadelerinin kolluğa bı-
rakılmayıp bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması tav-
siye edilmektedir.35

Bu meyanda; kişisel suçları dolayısıyla avukatların büro-
ları dışında kalan yerlerde (konutunda, aracında, üzerinde,
çantasında vs.) yapılacak arama ve elkoyma işlemlerinde
CMK ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin arama ve
elkoymaya ilişkin genel hükümleri uygulanacaktır. Bir başka
ifadeyle; avukatların kişisel suçları nedeniyle üzerlerinde, ko-
nutlarında ve araçlarında yapılacak aramalar da tıpkı diğer
vatandaşlar hakkında geçerli olan arama ve elkoymaya iliş-
kin hükümler çerçevesinde yapılacaktır36. Bu hususta avu-
katlar hakkında herhangi bir özel düzenleme
bulunmamaktadır.   

5. Sonuç
Sonuç olarak; avukatlık mesleğinin mahiyeti ve gereği

gibi icra edilebilmesinin temini amacıyla avukatlar hakkında
arama tedbiri hususunda bir takım özel düzenlemeler  ön-
görülmüştür. Avukatlara yönelik arama tedbirine başvurul-
ması bakımından “kişisel suçlar” ve “görev suçları” ayrımı
yapılmıştır.

Avukatlar hakkında yapılacak aramalara ilişkin olarak; ki-
şisel suçları dolayısıyla bürolarında yapılacak aramalar, görev
suçları (görevlerinden doğan veya görevleri esnasında işle-
dikleri suçları) dolayısıyla haklarında yapılacak aramalar ve
kişisel suçları dolayısıyla büroları dışındaki yerlerde yapılacak
aramalar olmak üzere üçlü bir ayrıma tabi tutulmak sure-
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tiyle avukatlar aleyhinde yapılacak aramalarda hangi usu-
lün uygulanması gerektiği tespit olunacaktır. 

Avukatların; kişisel suçları dolayısıyla bürolarında yapıla-
cak aramalar CMK’nın 130. ve Adli ve Önleme Aramaları
Yönetmeliği’nin 13. maddelerinde, avukatlık veya Türkiye
Barolar Birliği yada baroların organlarındaki görevlerinden
doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan (görev suç-
larından) ötürü yazıhaneleri (büroları) ve konutlarında yapı-
lacak aramalar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1.
maddesinde, kişisel suçları nedeniyle büroları dışındaki tüm
yerlerde (aracında, konutunda, üzerinde vs.) yapılacak ara-
malar ise CMK ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin
aramaya ilişkin genel hükümlerinde öngörülen usullere göre

icra olunmalıdır. Bu hükümlere aykırı olarak yapılan arama-
lar hukuka aykırı nitelikte olacak, bu aramalardan elde edi-
len deliller hükme esas alınamayacaktır.

Çalışmamızın konusu ve kapsamı bakımından, şimdilik
bu açıklamalarla yetinilmek suretiyle, nihayetinde önemle
belirtmek gerekirse; belirtilen usul hükümlerinin hilafına hu-
kuka aykırı şekilde avukatın üzerini veya eşyasını arayan
kamu görevlisi hakkında, TCK’nın 120. maddesinde düzen-
lenen haksız arama suçundan dolayı soruşturma yürütül-
melidir. Bu durumda mağdur avukat ayrıca hukuk
mahkemesine başvurarak manevi ve varsa maddi zararları-
nın tazminini de talep edebilecektir.   
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Karadeniz Bölgesi Baro
Başkanları Toplantısı

Karadeniz Bölgesi Baro Başkanları toplantısı 09 Mart
2013 tarihinde Amasya Barosu’nun ev sahipliğinde
Amasya’da yapıldı. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Av.V.Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Av.Talay
Şenol, Ankara Barosu’nun önceki dönem Başkan
Yardımcıları Av.Salih Akgül, Av.Hakan Canduran, Amasya
Barosu Başkanı Av.A.Melik Derindere, Tokat Barosu
Başkanı Av.Faruk Bostancı, Çorum Barosu Başkanı Av.
İbrahim Özyılmaz, Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim
Kerem Ertem, Sivas Barosu Başkanı Av. Muharrem Eliş,
Samsun Barosu Başkanı Av. Necat Anıl, Artvin Barosu
Başkanı Av. İzzet Varan, Yozgat Barosu Başkanı Av. Hacı
İbiş, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Mehmet Çitçi, Giresun
Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu ve Rize Barosu
Başkanı Av. Yunus Çoruh katıldılar. 

Avukatlık mesleğinin sorunlarının, çözüm şekillerinin,
Avukatlık Yasası’nda yapılması gereken düzenlemelerin
görüşüldüğü toplantının açılışında Birlik Başkanı Coşar
aşağıdaki konuşmayı yaptı; 

“Türkiye Barolar Birliği’nin Değerli Başkan Yardımcısı,
Değerli Yönetim Kurulu Üyesi,

Amasya Barosu’nun Değerli Başkanı, Değerli Önceki
Başkanı

Değerli Baro Başkanları,
Sevgili Meslektaşlarım, 
Hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına, kendi adıma sevgi

ve saygı ile selamlıyorum.
Değerli Başkanlarım, 
Avukatlık mesleğinin her geçen gün değer kaybına

uğramasının yanı sıra kimi kazanımlarını da yitirdiği, faaliyet
alanının giderek daraldığı, ekonomik yönden geriye gittiği
hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Ancak bu yeni
bir şey değildir. Bundan sorumlu olan ise en başta biz
avukatlar olmak üzere yargıçlardır, savcılardır, iktidarıyla
muhalefetiyle siyaset kurumudur. Görev yaptığımız süre
içerisinde yönetim olarak mesleğimizin sorunlarının
çözülmesi, avukatlık mesleğine kalite kazandırılması
konusunda çok çaba gösterdik, başarılı sonuçlar da elde
ettik. Ama bu tek başına Türkiye Barolar Birliği yönetiminin
çözebileceği bir sorun değildir. Çok yakın bir geçmişte UYAP
sorgulamalarının ücretsiz olmasını nasıl hep birlikte hareket
ederek çözdü isek bu sorunu da birlikte çözeceğiz, hepimiz
elimizi taşın altına koyarak, hep birlikte sorumluluk alarak
çözeceğiz. Böyle yaptığımız, birlikte ve dayanışma ruhu
içerisinde hareket ettiğimiz takdirde, çözemeyeceğimiz
sorun, aşamayacağımız zorluk yoktur. Bütün mesele buna
inanmak, bu inançla yola koyulmaktır. Bu bağlamda işaret

ve ifade etmek gerekir ki, savunma mesleğinin, baroların
sorunlarının çözümü tek başına hiçbir kimsenin, hiçbir
baronun sahipliğinde ve tekelinde değildir. O nedenle
barolarımızın ve avukat meslektaşlarımızın bu konularda
birilerinin hamiliğine ve kurtarıcılığına da ihtiyacı yoktur. 

Bilinmesini istediğim bir diğer husus da şudur: yabancı
avukatlık şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesinin
yasal yolu Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinde 2001
yılında yapılan değişiklik ile açılmıştır. Yani bunun benimle,
bizim yönetimimiz ile bir ilgisi yoktur. Türkiye Barolar
Birliği’nin hazırladığı taslakta böyle bir düzenleme olmadığı
gibi bu yönde bir herhangi çalışması ve görüşü de yoktur. 
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Bu ve benzeri konuları istismar edenlere, bundan
beslenmeye çalışanlara, başkalarında kusur arayanlara
demem şu ki; en iyimizin pek çok kötü, en kötümüzün de
pek çok iyi tarafı vardır. Onun için hiç kimse bir başkasında
kusur aramasın. Esas kusur, kusur aramaktır. 

Değerli Başkanlarım,
Sevgili Meslektaşlarım,
Türkiye Barolar Birliği gibi demokratik biçimde yönetilen

bir meslek örgütünde geçerli olan tek kural vardır, o da
ortak değerlerdir. O nedenle meslek örgütünde yönetim işi
bir çıkar çatışması değil, değer yaratma yarışıdır.
Amaçlarımıza kavgayla, gürültüyle, sertlikle varamayız.
Böyle bir anlayış sakin düşünmeyi, düzgün ve adil
düşünmeyi, soğukkanlı davranmayı olanaksız kılar. Bu da
akıl tutulmasına, realite kaybına yol açar. Düşmanca
davranmamak, diyalog içinde olmak, müzakere etmek
ödün vermek değildir, teslim olmak hiç değildir. Böyle
düşünmek ve hareket etmek gerçeklere, gereksinimlere,
beşeri ilişkilerin doğasına, demokratik terbiyeye ve

teamüllere uygun davranmaktır, Yönetim herkese
danışılarak gerçekleştirilen bir şeydir, o nedenle ortak bir
görüşe varmak amacıyla yapılan danışma ve tartışma
sürecine herkes katılmalıdır; genel görüş, ortak değerlere,
yararlara ve gerçeklere uygun olan görüştür. Genel kabul
görmüş, meşruiyetini çoğunluğun rızasından almış olanları
düşman ilan etmek gerçekçi olmadığı gibi akılcı da değildir.
Demokratik terbiyeye, kültüre hiç uygun değildir. Gelecek
siyaset oyunu oynayanların değildir, en geniş bakış açısıyla
vizyon sahibi olanların, proje üretenlerin, değer üretenlerin,
bunları hayata geçirenlerindir, liderleri birer demagog değil,
hizmet adamı olan, makamlarına değil görevlerine,
mesleklerine, meslektaşlarına bağlı olanların, elde ettikleri
hizmet etme fırsatının hakkını verenlerin, yaptıkları işe sevgi
ve ilgi duyanlarındır. O nedenle yönetme mevkiinde
olanların sadece hukuka, adalete, dürüstlüğe, doğruluk
adına olan her şeye değil mesleğimize, meslektaşlarımıza,
barolarımıza, ülkemize hizmet etmeleri, bu amaçla bildik-
lerini, biriktirdiklerini, ilgilerini, sevgilerini, kararlılıklarını or-
taya koymaları gerekir. 

Sevgili Başkanlarım, 
Değerli Meslektaşlarım, 
Bu ve benzeri toplantılar, etkinlikler, benim az önce

herkese danışılarak yapılan bir iş olarak nitelediğim yöne-
tim işinin, ortak değerlere, yararlara ve gerçeklere uygun
olan genel görüşü belirlemenin araçlarıdır, yollarıdır. Bu ve
benzeri toplantılara, buluşmalara, bu platformlarda en
aykırı görüşlerin sunulmasına, tartışılmasına ihtiyacımız var.
Yeter ki birbirimizi önyargısız dinleyelim, masum dinleye-
lim. Bütün bu nedenlerle bugün bizi Cumhuriyetimize giden
yolda çok önemli bir kavşak olan Amasya’da buluşturan,
Amasya Baromuzun değerli Başkanı ve Yönetim Kuruluna
kendi adıma, izninizle sizin adınıza teşekkür ediyor,
toplantımızın yararlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.”

B
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Samsun Barosu'nun
ortaklaşa düzenlediği, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
(UYAP) ile Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) Entegrasyonu
konulu seminer, Dr. Cengiz Yavuz, TBB Muhasebe ve Mali
İşler Müdürü Süleyman Geneci, UBAP Proje Yöneticisi
Banu Terzi,  Av. Çağatay Cengiz ve TBB Başkan Danışmanı
Av. Özgür Eralp’in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Baro Başkanı Av. Necat Anıl yaptığı açılış konuşmasında
teknolojinin her mesleğe nüfuz ettiğini, yargının bir unsuru
avukatlarında bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmak
mecburiyeti bulunduğunu belirterek “Ulusal Yargı Ağı Pro-
jesi çerçevesinde avukat portalını en verimli ve en etki
şekilde kullanmak, adliyeye gitmeden işlerimizin bir

bölümünü halletmek imkanı bulunmaktadır. Buradan
tasarruf edeceğimiz zamanı başka işlerimizde kullanma ve
zamanı daha iyi değerlendirme olanağı yakalamış olacağız”
diye konuştu. 

Yapılan seminer çalışmasında Dr. Cengiz Yavuz tarafın-
dan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan avukatların ve
yakınlarının hangi koşullarda yararlanabileceği ayrıntılı
şekilde anlatıldı.  TBB Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Sü-
leyman Geneci de, Barokart ve e-imza uygulamalarına
ilişkin bilgiler verdi. UBAP Proje Yöneticisi Banu Terzi ise
Ulusal Baro Ağı Projesi kapsamındaki uygulamalar
hakkında bilgi vererek, bu uygulamalardan cep telefonları
üzerinden de faydalanılabileceğini  ifade etti. Av. Çağatay

B
Avukatlara
UYAP-UBAP
semineri
Türkiye Barolar Birliği ile Samsun Baro-
su’nun ortaklaşa organize ettiği Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Ulusal
Baro Ağı Projesi (UBAP) semineri Samsun
Bölge İdare Mahkemesi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi. 
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Cengiz tarafından UYAP Avukat Bilgi Sistemi üz-
erinden  elektronik imza kullanılarak UYAP dokü-
man editörü ile belge imzalama, UYAP sisteminde
imzalanmış belgelerin gönderilmesi, belge tarama
ve UYAP Sistemine gönderme konularında bil-
gilendirme yapılırken, Av. Özgür Eralp de, inter-
netten dava ve icra takibi açma, UYAP üzerinden
dosyalara masraf gönderme, UYAP üzerinden
dosyadaki bilgi ve belgeleri görüntüleme ve
duruşma tarihlerini görüntüleme, dosya safahat
bilgilerine ulaşma hususlarında bilgilendirme
yaptı. Seminer çalışması yapılan plaket töreninin
ardından sona erdi.

B
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Tüketicilerin bankalarla ilgili
şikayetleri arttı

Samsun Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Av.
Belma Güley Muratoğlu, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Av. Muratoğlu şunları söyledi, “Evrensel tüketici hakları ilk
olarak A.B.D. Başkanlarından John  F. KENNEDY’nin 15
MART 1962 tarihinde Temsilciler Meclisinde yapmış olduğu
“hepimiz tüketiciyiz…” diye başlayan ve tüketici haklarını
açıklayarak devam ettiği konuşmasının anısına her yıl 15
MART günü “DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaya
başlanmıştır.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
“Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü”nün   önerisi ve oy
birliği ile kabul edilen, “TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL
BEYANNAMESİ” ilan edilmiş ve bu konuşmanın yapıldığı “15
MART” tarihi “DÜNYA TÜKETİ-
CİLER GÜNÜ” olarak kabul
edilmiştir. Türkiye’nin de imza
atmış olduğu ve Tüketicilerin
Uluslararası Anayasası
niteliğindeki evrensel kabul
görmüş tüketici hakları
şunlardır.

1. Temel İhtiyaçların
Karşılanması Hakkı

2. Sağlık ve Güvenlik
Hakkı

3. Bilgi Edinme Hakkı
4. Örgütlenme, Sesini

Duyurma ve Temsil Edilme
Hakkı

5. Eğitilme Hakkı
6. Seçme Hakkı
7. Tazmin Edilme Hakkı
8. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı
9. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı
Ülkemizde de 1985 yılından itibaren kutlanmaya

başlayan Dünya Tüketici Hakları Günü, bütün dünyada
tüketici haklarının daha da ileriye götürülmesi, bu haklara
saygı gösterilmesi ve piyasalardaki tüketici aleyhine uygula-
malara karşı tüketicilerin seslerini duyurmaları için önemli bir
fırsattır.

“Evrensel insan haklarından olan Tüketici Hakları”,
Anayasamızın 172nci maddesinde yer alan “Devlet, tüketi-
cileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendi-
lerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmü ve 4822
Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
hakkındaki Kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan uygu-

lama yönetmelikleri ile devlet güvencesi altına alınmıştır.
Hızla gelişen teknolojik imkanlar, değişen tüketici tercih-

leri, artan tüketim harcamaları ve bireysel kredi kullanımının
yaygınlaşması,alıcılarla satıcıları daha sık karşı karşıya ge-
tirmekte ve çözümlenemeyen tüketici sorunlarının sayısı her
geçen gün artmaktadır. Tüketiciler haklarını belirli limitler
dahilinde “Tüketici Hakem Heyetleri”ne başvurarak, limiti
aşan durumlarda ise “Tüketici Mahkemeleri”nde
aramaktadırlar. 

Son yıllarda tüketicilerin Bankalarla ilgili şikayetleri hakem
heyeti veya mahkeme başvurularında en üst sırada yer
almaktadır. Bankalarca tüketicilerle hiçbir şekilde müzakere
edilmeden oluşturulmuş, tüketicilerin içeriğine etki
edemedikleri tek taraflı standart sözleşme hükümleri,4077

Sayılı Tüketicinin
Korunması hakkında Ka-
nun'un 6. maddesinde
düzenlenmiş ve haksız şart
olarak nitelendirilmiştir.

Kararlarında da  tüketici
aleyhine olan ve tüketiciyi
külfete sokan sözleşme
hükümlerinin tüketici ile
ayrıca müzakere edilerek
kararlaştırılmaması gerekçe
gösterilerek  ''Dosya
Masrafı,Komisyon ve Kredi
Kartı aidatı v.s masraflar''
alınacağına dair hükümlerin
yasa ve yönetmelik hüküm-
leri karşısında haksız şart

olduğu kabul edilmektedir.4077 Sayılı Kanun ve ilgili yönet-
melik  hükümleri diğer tüketici sorunlarına ilişkin olarak da
tüketiciler lehine hükümler içermekte olup,tüketicilerimiz
karşılaştıkları sorunlarda hukuki çözüm yollarına başvurarak
haklarını aramalıdırlar.

tüm tüketicilerimizin Dünya Tüketiciler Gününü kutluyor
ve sorunsuz alış-verişler diliyorum. 

17 Mart 2013 Pazar günü Samsun Barosu Tüketici
Hakları Komisyonu olarak Samsunlu tüketicileri bil-
gilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Saat 10:00-22:00
saatleri arasında Yeşilyurt Alış Veriş Merkezinde stand
açacağız.Baro Başkanımız Av.Nejat ANIL da orada bizimle
olacak.Bu arada Yeşilyurt Alışveriş Merkezi yetkililerine
etkinliğimize vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı
sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.Tüm halkımızı Yeşilyurt
Alışveriş Merkezine bekliyoruz.”

B
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Uygulamada ortaya çıkan problemleri gidermek, yeni Türk
Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda tüketicinin
korunmasına ilişkin olarak getirilen düzenlemelere ve AB
mevzuatına uyum sağlamak amacıyla 08.09.1995 tari-
hinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’da  değişiklik yapılması zorunluluğu or-
taya çıkmıştır. Bu çerçevede mevcut kanunda değişiklik
yapmak yerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca  toplam
54 maddeden oluşan yeni Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve kamuoyunun
görüşlerine açılmıştır.
Taslakta, 4077 Sayılı Kanun’da düzenlenmemiş, yeni
düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.  Bu çerçevede,
ısmarlanmamış mal ve hizmetler (m.7) ürün sorumluluğu
(m. 8-15), finansal hizmetlere ilişkin mesafeli satışlar
(m.24),  haksız ticari uygulamalar (m.36) yeni düzen-
lemelere örnek gösterilebilir.

Bu çalışmamızda, tüketici hukuku alanında temel
değişiklikler getiren Taslak hakkındaki eleştirilerimizle bir-
likte, maddelere ilişkin bazı değişiklik önerilerimiz yer
almaktadır. 

TEMEL İLKELER
MADDE 4- 

Bu hüküm ile tüketici sözleşmeleri ve bu sözleşmelere
ilişkin bilgilendirmeler bakımından temel ilkelerin belirlen-
mesi amaçlanmaktadır. Ancak hüküm mevcut haliyle
önemli aksaklıklar içermektedir. Öncelikle “Bu Kanunda
düzenlenen tüketici sözleşmeleri” ifadesi ile kastedilenin
ne olduğu açık değildir. Yani bu ifadeyi, Taslağın 4.
Kısmında “Tüketici Sözleşmeleri” başlığı altında ismen
sayılan ve özel düzenlemelere tabi tutulan Taksitle Satış
Sözleşmeleri (m. 18); Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (m.
19); Konut Finasmanı Sözleşmeleri (m. 20); Konut ve Tatil
Amaçlı Taşınmazların Ön Ödemeli Satışı (m. 21) gibi

sözleşmeler ile sınırlı mı algılamak gerekir yoksa bu Ka-
nunun kapsamına giren ve m. 3 bent l anlamında tüketici
işlemi kabul edilebilecek “bütün tüketici sözleşmeleri” için
geçerli bir düzenleme olarak mı kabul etmek gerekecek-
tir? Hükmün amacı dikkate alındığında ikinci yorumun
doğru olduğunu söylemek mümkündür. Ancak uygulamada
sonradan yorum sıkıntılarının ortaya çıkmasına engel
olmak açısından bu sonucun hüküm metnine yansıtılması
zorunludur. 
Aynı ifadenin devamında “...ile bilgilendirmeler..” ise, bil-
gilendirme yükümlülüğünün kapsamının tüketici
sözleşmeleri ile sınırlandırıldığı şeklinde anlaşılmaya mü-
saittir. Kanunun 3. Maddesi l bendi ile uyumlu olarak daha
kapsamlı bir kavram olan “ile tüketici işlemlerine ilişkin bil-
gilendirmeler” ifadesinin bu noktada hükme eklenmesi is-
abetli olacaktır. 
Hükme ilişkin en önemli aksaklık ise öngörülen düzenlem-
eye aykırılığın yaptırımının ne olacağının belli olmamasıdır.
Taslağın 46. maddesinin 1. fıkrasında 4. maddenin ihlali
için bir idari para cezası öngörülmüş olması akla ilk olarak
bunun bir düzen hükmü olduğunu getirmektedir. Bunun
dışında hükmün devamında ayrıca bir müeyyide
öngörülmüş değildir. Halbuki Taslağın bu hükmünün bir
sonraki madde (m. 5) hükmüyle birlikte okunması halinde
burada aynı zamanda genel işlem koşulu içeren tüketici
sözleşmeleri bakımından “yürürlük denetimi” de
öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Oysa genel işlem koşullarının
sözleşmenin parçası olması bakımından genel yürürlük
denetimi hükmü niteliğindeki TBK m. 21’de sözleşmenin
yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların
varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini
öğrenme imkanı sağlaması yükümlülüğü öngörülmüş ve
Taslağın 4. Maddesinden farklı olarak bu yükümlülüğe
aykırı davranışın yaptırımı olarak genel işlem koşullarının
yazılmamış sayılacağı açıkça Kanunda düzenlenmiştir. Bu
bağlamda Tüketici Kanunun, tüketici işlemleri bakımından
TBK m. 21’in gerisinde kalan bir koruma öngördüğü ve
sadece idari para cezası ile yetindiği düşünülemez. Öte
yandan Taslağın bu hükmünün emredici bir kanun hükmü
olduğunu kabul ederek, hükme aykırı davranış halinde
yapılan tüketici işleminin TBK m. 27/1 hükmü gereği kesin
hükümsüz olacağını belirtmek de TBK m. 21 hükmünde
öngörülen yaptırım dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır.
Zira bahse konu aykırılığın, genel işlem koşullarının
sözleşmenin parçası olmasına ilişkin olduğu hallerde yine
TBK m. 21 hükmünün gerisinde kalacağı açıktır. Zira TBK
m. 21/1’de öngörülen “yazılmamış sayılma” yaptırımının
bugün doktrinde hükümsüzlük hallerinden “yokluk”
niteliğinde olduğu kabul edilmektedir ki bunun “kesin
hükümsüzlük” yaptırımında daha ağır bir yaptırım olduğu
ortadadır. 

B

(1) Bu Kanunda düzenlenen tüketici
sözleşmeleri ile bilgilendirmeler en az on
iki punto büyüklüğünde, açık, sade,
anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde
düzenlenir ve bunların bir nüshası kağıt
üzerinde veya diğer bir kalıcı veri
saklayıcısı ile yazılı olarak tüketiciye ver-
ilir.

Bu Kanunda düzenlenen Tüketici
sözleşmeleri ile tüketici işlemle-rine
ilişkin bilgilendirmeler en az on iki punto
büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir bir
dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir ve
bunların bir nüshası kağıt üzerinde veya
diğer bir kalıcı veri saklayıcısı ile yazılı
olarak tüketiciye verilir. 
Genel işlem koşullarının sözleş-
menin kapsamına girmesi, söz-
leşmenin yapılması sırasında
müteşebbisin karşı tarafa aynı yolla
bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme
imkanını sağlamasına ve karşı
tarafın da bu koşulları kabul etme-
sine bağlıdır. Aksi takdirde genel
işlem koşulları yazılmamış sayılır. (…)

Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER*

Akademik
Bakış

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Tasarısı Taslağına ilişkin Değişiklik Önerileri
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Buna karşın genel işlem koşulu niteliğinde olmayan, yani
taraflarca müzakere edilerek belirlenen tüketici sözleşmesi
hükümleri bakımından ise Taslağın 4. Maddesinde
öngörülen koşullar, örneğin sözleşmenin yahut bilgilendir-
menin 12 punto ebatında kaleme alınmış olması, bir
nüshasının tüketiciye verilmesi kurallarının ihlali halinde de
işlemin yaptırımının yokluk yahut kesin hükümsüzlük
olmasının, hakkaniyete aykırı ağır bir sonuç olacağı açıktır. 

Şu halde hükümde genel işlem koşulları ve bu nitelikte ol-
mayan işlem koşulları ayırımı yapılması ve ilki bakımından
hükme ilk fıkrayı takip eden yeni bir fıkra eklenerek, TBK m.
21/1’e paralel şekilde “yazılmamış sayılma” yaptırımının
öngörülmesi; diğer koşullara riayet edilmeksizin yapılacak
tüketici işlemlerinde ise idari para cezası yaptırımının
uygulanması ve bu konuda 46. Maddenin 1. Fıkrasında 3.
Maddeye yapılan atfın 3. Maddenin 1. Fıkrası ile
sınırlandırılacak şekilde değişiklik yapılması, hükme açıklık
getirmek, genel işlem koşullarına ilişkin TBK hükümleri ile
Taslak hükümleri arasında uyum sağlamak ve menfaat
dengesinin korunması açısından kaçınılmazdır.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
GENEL İŞLEM KOŞULLARI
MADDE 5

Taslağın bu hükmü maalesef son derece kötü kaleme
alınmıştır. Herşeyden önce hüküm yalnızca “haksız
şartlara” ilişkin olmayıp, tüketici sözleşmelerindeki genel
işlem koşullarına ilişkin başka düzenlemeler de
içerdiğinden isabetsizdir. Ayrıca TBK’da “şart” kavramının
kullanımından vazgeçilmiş yerine “koşul” ifadesi
kullanılmaktadır. Bu yüzden itibarla hükmün başlığının,
içeriğinin tamamını da kapsayacak şekilde “Tüketici
Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulları” olması yerinde
olacaktır.
Maddenin birinci fıkrası “haksız şart”ı tanımlamakta ve
“yazılmamış sayılma” müeyyidesine tabi olacağını düzen-
lemektedir. Gerek yapılan tanım ve gerekse öngörülen
müeyyide maalesef isabetli olmamıştır. Gerek AB’nin
93/13 sayılı Tüketici Sözleşmelerindeki Kötüye Kullanılabilir
Hükümler Hakkında Konsey Yönergesi (ATRG 1993, L
95/29) madde 3’de yer alan tanım, gerekse diğer Avrupa
ülkelerindeki düzenlemelerde yer alan haksız şart tanımları
(bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. “Tüketici Hukukunda
Haksız Şartlar”, Ömer Çınar, 12 Levha Yayıncılık, İstanbul
2009) dikkate alındığında tüketici sözleşmelerinde yer alan
ve tüketicinin menfaatine aykırı olan her koşulun haksız
şart olarak nitelendirilmesi çok vahim sonuçlara yol aça-
bilecektir. Düşünün ki sözleşmede yer alan bedel dahi

(1) Müteşebbisin, tüketiciyle müza-
kere etmeden sözleşmeye dahil
ettiği, tüketicinin menfaatine aykırı
sözleşme şartları haksız şart olarak
nitelendirilir. Müteşebbis ile tüketici
arasında kurulan sözleşmelerde yer
alan haksız şartlar yazılmamış sayılır. 
(2) Eğer bir sözleşme şartı önceden
hazırlanmışsa ve özellikle standart
sözleşmede yer alması nedeniyle
tüketici içeriğine etki edememişse, o
sözleşme şartının tüketiciyle müza-
kere edilmediği kabul edilir.
Müteşebbis, bir standart şartın mün-
feriden müzakere edildiğini iddia
ediyorsa, bunu ispatla yükümlüdür.
Sözleşmenin bütün olarak
değerlendirilmesinden, standart
sözleşme olduğu sonucuna varılırsa,
bu sözleşmedeki bir şartın belirli
unsurlarının veya münferit bir hük-
münün müzakere edilmiş olması,
sözleşmenin kalan kısmına bu mad-
denin uygulanmasını engellemez. 

(3) Sözleşmenin yazılmamış sayılan
şartları dışındaki hükümleri
geçerliliğini korur. Bu durumda
müteşebbis, yazılmamış sayılan
şartlar olmasaydı diğer hükümlerle
sözleşmeyi yapmayacak olduğunu
ileri süremez.

(4) Sözleşmede yer alan bir hükmün
açık ve anlaşılır olmaması veya bir-
den çok anlama gelmesi halinde, bu
hüküm müteşebbisin aleyhine ve
tüketicinin lehine yorumlanır.

(1) Müteşebbisin, tüketiciyle
müzakere etmeden sözleşmeye
dahil ettiği, tüketicinin menfaa-
tine aykırı sözleşme şartları
haksız şart olarak nitelendirilir.
Müteşebbis ile tüketici arasında
kurulan sözleşmelerde yer alan
haksız şartlar yazılmamış sayılır. 

(1) Eğer bir sözleşme şartı koşulu
önceden hazırlanmışsa ve özellikle
standart sözleşmede yer alması ne-
deniyle tüketici içeriğine etki
edememişse, o sözleşme şartının
koşulunun genel işlem koşulu
olduğu ve tüketiciyle müzakere
edilmediği kabul edilir. Müteşebbis,
bir standart şartın sözleşme
koşulunun münferiden müzakere
edildiğini iddia ediyorsa, bunu ispatla
yükümlüdür. Sözleşmenin bütün
olarak değerlendirilmesinden,
standart sözleşme olduğu sonu-
cuna varılırsa, bu sözleşmedeki
bir şartın belirli unsurlarının veya
münferit bir hükmünün müzakere
edilmiş olması, sözleşmenin
kalan kısmına bu maddenin
uygulanmasını engellemez.

(3) Sözleşmenin yazılmamış
sayılan şartları dışındaki hüküm-
leri geçerliliğini korur. Bu du-
rumda müteşebbis, yazılmamış
sayılan şartlar olmasaydı diğer
hükümlerle sözleşmeyi yapmaya-
cak olduğunu ileri süremez.

(5) Dürüstlük kurallarına aykırı
olarak, tüketicinin aleyhine olan veya
onun durumunu ağırlaştırıcı nitelik-
teki hükümler sözleşmeye konula-
maz.

(6) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili
makamlar tarafından verilen izinle
yürütmekte olan kişi ve kuruluşların
hazırladıkları sözleşmelere de, nitelik-
lerine bakılmaksızın bu madde
hükümleri uygulanır.
(7) Bakanlık, genel olarak
kullanılmak üzere hazırlanmış
sözleşmelerde yer alan haksız
şartların, sözleşme metinlerinden
çıkarılması veya kullanılmasının ön-
lenmesi için gerekli tedbirleri alır. 

(8) Haksız şartların tespit edilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve
esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere
haksız şart olduğu kabul edilen
sözleşme şartları yönetmelik ile belir-
lenir.

(2) Sözleşmede Genel işlem
koşullarında yer alan bir hükmün
açık ve anlaşılır olmaması veya bir-
den çok anlama gelmesi halinde, bu
hüküm müteşebbisin aleyhine ve
tüketicinin lehine yorumlanır.

(3) Dürüstlük kurallarına aykırı
olarak, tüketicinin aleyhine olan veya
onun durumunu ağırlaştırıcı nitelik-
teki hükümler sözleşmeye konula-
maz. Bu tür hükümler haksız koşul
olarak nitelendirilir ve sözleşme
bu koşullar dışındaki hükümlerle
geçerliliğini korur. Bu durumda
müteşebbis, haksız sayılan
koşullar olamasaydı diğer hüküm-
lerle sözleşmeyi yapmayacak
olduğunu ileri süremez.

(4) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili
makamlar tarafından verilen izinle
yürütmekte olan kişi ve kuruluşların
hazırladıkları sözleşmelere de, nitelik-
lerine bakılmaksızın bu madde
hükümleri uygulanır.
(5) Bakanlık, genel işlem koşulları
içeren olarak kullanılmak üzere
hazırlanmış sözleşmelerde yer alan
haksız şartların koşulların,
sözleşme metinlerinden çıkarılması
veya kullanılmasının önlenmesi için
gerekli tedbirleri alır. 

(6) Haksız şartların tespit edilmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve
esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere
haksız şart olduğu kabul edilen
sözleşme şartları yönetmelik ile belir-
lenir.
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sonuç itibariyle tüketicinin menfaatine aykırıdır; zira
tüketicinin menfaatine olan malı yahut hizmeti bedelsiz ya
da düşük bedelle almaktır. Hükmün muhafazası uygula-
mada tüketici sözleşmesi yapılmasını imkansız hale ge-
tirecektir. Oysaki haksız şartın bütün hukuklardaki ve AB
Yönergesi 3. Maddesindeki tanımı şu şekildedir: “dürüstlük
kuralına aykırı şekilde tüketici aleyhine, sözleşme
taraflarının hak ve borç dağılımında önemli ve haksız bir
oransızlık yaratan” koşullar haksız şarttır. Dikkat edilecek
olunursa bu tanım, aynı maddenin 5. Fıkrasında düzenle-
nen “içerik denetimine” ilişkin hüküm ile birlikte ele
alınacak bir husustur ve mutlaka orada düzenlenmelidir.
Ayrıca 1. Fıkra hükmünde bu bağlamda yapılan çok önemli
bir yanlışlık da tüketici sözleşmesinde yer alacak bir haksız
şartın yaptırımının “yazılmamış sayılma” olacağının
öngörülmüş olmasıdır. Oysaki “yazılmamış sayılma”, TBK
m. 21’de doğru şekilde ifade edildiği üzere genel işlem
koşullarının “yürürlük denetimi”ne bağlanan yaptırımdır ki
bu ise Taslağın 4. Maddesinde ele alınmıştır. Sonuç olarak
belirtelim ki, TBK’nın genel işlem koşullarına ilişkin hüküm-
leri ile olan uyumun sağlanması açısından da 1. Fıkra hük-
münün tamamen madde metninden çıkarılması
gerekmektedir. 
Maddenin 2. fıkrasında yer alan hükümde genel işlem
koşulunun tanımı yapılmakta olmakla birlikte kavramın
kendisine yer verilmemesi ilk eksikliktir. Tek taraflı
hazırlanıp tüketiciye sunulan ve müzakere edilmeyen
sözleşme koşuluna “genel işlem koşulu” denilmektedir ve
bir sözleşme koşulunun müzakere edildiğini ve genel işlem
koşulu olmadığını ispat yükü bunu kullanan müteşebbise
ait olacaktır. 2. fıkranın son cümlesi anlaşılmaz ve gerek-
siz bir hüküm içermektedir. Buna göre standart
sözleşmenin varlığının kabulü halinde, sözleşmenin bir
hükmü müzakere edilmiş olsa dahi müzakere edilmeyen
hükümlere 5. madde hükümleri uygulanacaktır. Öncelikle
belirtelim ki, standart (iltihaki=katılmalı sözleşme)
sözleşme, bir sözleşmenin sosyal ve ekonomik açıdan
güçlü olan tarafının diğer tarafa tartışmasız empoze ettiği
hükümlerden oluşan sözleşmeleri ifade etmektedir. Şu
halde böyle bir sözleşmede kural olarak zaten müzakere
edilmiş bir sözleşme hükmü bulunmaz; böyle hükümler
varsa standart sözleşmeden bahsedilemez. Doktrinde
Kocayusufpaşaoğlu tarafından savunulan görüş
çerçevesinde dahi ele alınsa standart sözleşme deyimi bu
defa sözleşmenin içeriği ile ilgili değil kuruluşu (karşı tarafa
empoze ederek) ile ilgili bir kavram olduğundan, zaten bu
durumda yalnızca müzakere edilmemiş olan hükümlerin
standart sözleşme kapsamda yer alacağı açıktır. Kısacası
2. Fıkranın 3. Cümlesi işlevsiz ve anlamsız bir hüküm içer-
mektedir ve madde metninden bizce çıkarılmalıdır. 
Taslağın 3. fıkrasında yer alan hüküm, daha önce de
belirtildiği üzere içerik denetimine değil yürürlük dene-
timine ilişkin olduğundan kanaatimizce bu madde hük-
münden çıkartılmalıdır. Bu içerikte bir hüküm mutlaka
Taslakta yer alsın isteniyorsa 4. Maddeye eklenmesini
öngördüğümüz 2. Fıkranın devamına aynı içerikte
yazılabilir. Ancak kanaatimizce zaten TBK m. 22’de bu
konuda bir düzenleme bulunduğundan Taslakta aynı

hükmü tekrar etmenin anlamı ve gereği yoktur.
Taslağın 4. Fıkrası hükmü bütün tüketici sözleşme koşulları
için bir yorum kuralı getiriyor izlenimi vermektedir. Oysa
madde 5 hükmü genel işlem koşullarına ilişkindir. Bu
yönde bir düzeltme TBK m. 23 ile uyumlu olacaktır. 
Taslağın 5. Fıkrasındaki içerik denetimi hükmü, haksız
koşulun tanımı ve böyle bir koşulun mevcudiyeti halinde
sözleşmenin genel olarak akıbeti hükmüyle
tamamlanmıştır. 
Taslağın 7. Fıkrasında yer alan “genel olarak kullanılmak
üzere hazırlanmış sözleşme” tabiri, düzenlemenin amaç ve
kapsamını tam ve doğru olarak ifade etmediğinden ve
hukuki bir ifade olmadığından, “genel işlem koşulları içeren
tüm sözleşmelerde yer alan haksız koşullar” olarak
değiştirilmesi yerinde olacaktır.

ÜRÜN SORUMLULUĞU
MADDE 9

AT Ürün Sorumluluğu Direktifi (07.08.1985, ATRG L 210,
s. 0029-0033, 1999/34 sayılı Direktif ile Değişik,
04.06.1999, ATRG L 141, s. 0020-0021) öncelikle özel
kullanıma hizmet etmeyen mallar açısından üreticinin
sorumluluğunu kabul etmemiştir. Bunun için Direktif hem
objektif hem de sübjektif bir ölçütten hareket etmektedir.
Yani özel kullanım amacının gerçekleşmesi için bu iki
ölçüte göre belirlenen unsurların bir arada bulunması
gerekir. Taslak, Madde 9/f.1/c.2’de açıkça “malın zarar
görenin kişisel kullanımına veya tüketimine mahsus bir mal
olması” koşulunu aramakla objektif koşulu benimsediğini,
yani sadece kişisel ve özel menfaat ile ihtiyaçlara hizmet
eden mallardaki zararlara ilişkin sorumluluğu esas aldığını
ortaya koymuştur. Direktifte benimsenen sübjektif ölçüte
göre ise zarara uğrayan malın somut olayda zarar gören
tarafından kişisel amaçlarla kullanılıyor veya tüketiliyor
olması gerekir. Bu noktada Taslağın 9. maddesi 3.
Fıkrasındaki hüküm kafa karıştırıcıdır. Buna göre “ticari ve
mesleki faaliyetleri çerçevesinde hareket eden kişilerin” de
bu kanun kapsamında zarar gören olabileceklerini düzen-
lemektedir. Burada genel olarak zarar görenin tüketici sıfatı
taşıması gerekmediği, örneğin bir tacirin de zarar gören
olabileceği mi belirtilmek istenmekte yoksa somut olayda
zarar görenin ticari veya mesleki amaçlarla zarar gören malı
edinmiş veya kullanmış olması halinde dahi ürün
sorumluluğunun gündeme geleceği mi düzenlenmekte
olduğu belli değildir. İkinci durumda, objektif olarak kişisel

B

(…)
(3) Bu Kanunun uygulanmasında
ticari veya mesleki faaliyetleri
çerçevesinde hareket eden kişiler de
zarar gören olarak kabul edilir. 

(1) Hatalı üretilen bir ürünün, tüketici
sıfatı taşımasa dahi bir kişinin
ölümüne veya yaralanmasına veya bir
malın zarar görmesine sebep olması
halinde, bu ürünün üreticisi doğan
zarardan kusuru aranmaksızın so-
rumlu tutulur.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında
ticari veya mesleki faaliyetleri
çerçevesinde hareket eden kişiler
de zarar gören olarak kabul edilir. 
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kullanıma mahsus bir malı (örneğin otomobili), ticari ve
mesleki faaliyetleri çerçevesinde kullanan ve tüketen
kişinin de uğrayacağı zararlar için üreticinin sorumluluğuna
başvurabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır ki bu üreticinin
sorumluluğunu oldukça genişletmekte ve Taslağın
“tüketici” tanımına ve onun korunması amacına aykırı
sonuç doğurmaktadır. Örneğin objektif olarak kişisel
kullanıma yönelik bir mal olan “otomobilin” ağırlıklı olarak
bir işletmenin işleri çerçevesinde kullanılması halinde dahi
otomobilde meydana gelen zararlar ürün sorumluluğunun
kapsamına girecektir. Kanımızca Taslağın madde 9/f.3
hükmü Taslak metninden çıkarılması isabetli olacaktır. Eğer
tüketici sıfatı olup olmadığına bakılmaksızın hatalı ürün ne-
deniyle zarar gören herkesin üreticinin sorumluluğuna
gidebileceği düzenlenmek isteniyorsa aynı maddenin 1.
Fıkrasına “tüketici sıfatı taşımasa dahi” ifadesi eklenmesi
yeterli olacaktır.

MADDE 15
ZAMANAŞIMI

Öncelikle “Bu madde” ifadesi ile kastedilenin 15. Maddesi
olmasına imkan yoktur. Çünkü 15. Maddeye dayanan her-
hangi bir talepten söz etmeye imkan yoktur. Yukarıda
önerdiğimiz şekilde düzeltilmesi zorunludur. 
Ayrıca Taslağın bu hükmünde 3 ve 10 yıllık zamanaşımı
süreleri düzenlenmektedir. Hükümde yer alan 10 yıllık
azami sürenin de bir hak düşürücü süre değil zamanaşımı
süresi olduğu, hükmün başlığından, sistematiğinden ve
amacından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla “düşer” ifadesi
yerinde olmamıştır. Zira 10 yıllık sürenin bir hak düşürücü
süre olduğu izlenimi vermektedir. 

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
AYIPLI MAL
Madde 16

Taslağın 16. Maddesi 1. Fıkrasında c) bendinde yer alan ve
bir malın özellikle “muadili olan malların kullanım amacını
taşımayan” bir mal olması halinde ayıplı olacağını
düzenleyen hüküm isabetsiz olmuştur. Şöyle ki, bir firmanın
ürettiği malın, bir başka firmanın ürettiği malın muadili olup
olmadığını belirlemede temel kriter zaten malların kullanım
amaçlarının aynı ya da benzer olmasıdır. Bu durumda bir
malın muadili ile aynı kullanım amacını taşımaması halinde
ayıplı olması, kendi içinde çelişkili ve uygulamada tered-
dütlere yol açabilecek bir durumdur. Örneğin, tüketici
temin ettiği bir cep telefonunun başka bir firma tarafından
üretilen benzerinden daha az özelliğe sahip olması halinde
bu hükme göre malın ayıplı olduğunu iddia edebilecektir.
Bu durum ticari hayatı oldukça olumsuz etkileyecektir.
Taslağın 16. Maddesinin 5. Fıkrasında ayıplı mal teslimi
halinde tüketicinin sahip olduğu haklar düzenlenmiştir.
Ancak maalesef TBK m. 227’deki sınırlamalara burada yer
verilmemiştir. Oysaki alıcının söz konusu haklara hiçbir
koşul ve sınırlamaya tabi olmaksızın başvurabileceklerini
düşünmek hukuken ve fiilen imkansızdır. Örneğin Çin’den
ithal ettiği oyuncak saati 2 TL’ye satan bir oyuncakçının,
bu saat bozuk çıktığında tüketicinin tamir edilmesini is-
temesi düşünülemez. Zira bunun tamiri satım bedeline
oranla çok büyük masrafı gerektirecektir. Dolayısıyla bu-
rada tüketicinin böyle bir durumda onarım isteme hakkını
sınırlandırmak işin tabiatı gereğidir. Nitekim TBK m.
227/f.1/b. 3 aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde
alıcının onarım isteyebileceğini öngörmektedir. Benzer
koşullar ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteme ve
sözleşmeden dönme hakları için de öngörülmüştür. Şu
halde Taslağın 16. Maddesinin 5. Fıkrasının TBK m.
227’ye paralel şekilde düzenlenmesi isabetli olacaktır.
16. maddenin 8. fıkrası uygulanması mümkün olmayan bir
hüküm içermektedir. Öncelikle “derhal” iade edilmesi ile
kastedilenin ne olduğu açık değildir. Ayrıca bu hükmün ih-
lalinin müeyyidesinin yaptırımı ne olacaktır? Kanaatimizce

Bu maddeden doğan talepler, zarar görenin
zararı, üründeki hatayı ve imalatçının kim
olduğunu öğrendiği veya makul olarak
öğrenebileceğinin kendisinden beklendiği
tarihten itibaren üç yıl içinde zamanaşımına
uğrar ve her halükarda hatalı ürünün
piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren on yıl
içinde düşer.

Kanunun bu kısmında yer alan hüküm-
lere dayanan maddeden doğan talepler,
zarar görenin zararı, üründeki hatayı ve
imalatçının kim olduğunu öğrendiği veya
makul olarak öğrenebileceğinin kendisinden
beklendiği tarihten itibaren üç yıl içinde
zamanaşımına uğrar ve her halükarda
hatalı ürünün piyasaya sürüldüğü tarihten
itibaren on yıl içinde düşer zamanaşımına
uğrar.

(…)
(1)…
c) Muadili olan malların kullanım
amacını taşımayan,
(5) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici, ücretsiz onarım,
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi,
ayıp oranında bedelden indirim veya
sözleşmeden dönme haklarından
birini satıcıya karşı kullanmakta
serbesttir. Satıcı, tüketicinin tercih
ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. 
(…)
(8) Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş

(…)
c) Muadili olan malların kullanım
amacını taşımayan,
(5) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici, aşırı bir masrafı
gerektirmediği takdirde ücretsiz
onarım, imkan varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi, ayıp oranında
bedelden indirim veya durumun haklı
göstermesi halinde sözleşmeden
dönme haklarından birini satıcıya karşı
kullanmakta serbesttir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yer-
ine getirmekle yükümlüdür. 
(…)
(8) Tüketicinin sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında be-

olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye
iade edilir.
(10) Kanunlarda veya taraflar
arasındaki sözleşmede daha uzun
süreli bir sorumluluk öngörülmeyen
hallerde, ayıplı maldan sorumluluk,
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa
bile, malın tüketiciye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresine
tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mallarda beş yıldır ve
taşınmazın teslim anında işlemeye
başlar. Ancak satıcı, imalatçı veya
ithalatçı, ayıbı tüketiciden hile ile
gizlemişse zamanaşımı süresinden
faydalanamaz. 
(…)

delden indirim hakkını seçtiği du-
rumlarda, ödemiş olduğu bedelin
tümü veya bedelden yapılan in-
dirim tutarı derhal tüketiciye iade
edilir.
(10) Kanunlarda veya taraflar
arasındaki sözleşmede daha uzun
süreli bir sorumluluk öngörülmeyen
hallerde, ayıplı maldan sorumluluk,
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa
bile, malın tüketiciye teslim tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresine
tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı
taşınmaz mallarda beş yıldır ve
taşınmazın teslim anında işlemeye
başlar. Ancak satıcı, imalatçı veya
ithalatçı, ayıbı tüketiciden hile ile
gizlemişse satılanın ayıplı olarak
devredilmesinde ağır kusurlu ise
zamanaşımı süresinden faydalana-
maz. 
(…)
(12) Bu madde hükümleri mal
tedarikine ilişkin diğer tüketici
işlemlerine de kıyasen uygulanır.

B
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Taslaktan çıkarılması isabetli olur.
Taslağın 16. maddesi 10. fıkrasında maalesef TBK m.
231’de yapılan değişiklik dikkate alınmamış ve ayıbın
tüketiciden hile ile gizlenmiş olması halinde zamanaşımı
süresinden faydalanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Oysa
TBK 231’de “hile ile gizleme değil”, “ağır kusur” yeterli
görülmüştür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
TBK’nın bu konuda gerisinde kalması düşünülemez. Aynı
hataya Taslağın ayıplı hizmeti düzenleyen bir sonraki
hükmü 17. maddenin 6. fıkrasında da düşülmüştür. Bu
hükmün de 16. Madde için öngördüğümüz şekilde
düzeltilmesi gereklidir.
Öte yandan, Taslağın 16. maddesinde ayıplı mal teslimin-
den doğan sorumluluk sadece satış sözleşmeleri için
düzenlenmiştir. 3. Maddesi l. bendinde ise tüketici işlemi,
tüketici ile müteşebbis arasında yapılan, eser, taşıma,
simsarlık sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü
hukuki işlemi olarak tanımlanmıştır. Kanaatimizce bu
tanımın işlevsiz kalmaması için, 16. Madde hükmünün
kapsamı mal tedarikine ilişkin bütün tüketici sözleşmelerini
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Zira bir mağazadan
takım elbise alan tüketici ile bir terziye takım elbise dik-
tiren tüketici arasında, malın ayıplı olması halinde sahip
olunacak haklar bakımından ayırım yaratmanın haklı bir
gerekçesi yoktur. Bu ise ancak maddeye 12. Fıkra hükmü

olarak yukarıda verilen ifadenin eklenmesi ile mümkün
olacaktır.

YARGILAMA VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Tüketici Mahkemeleri
Madde 41

“… (2) Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici
örgütleri, ilgili piyasayı düzenleyen kamu kurum ve
kuruluşları ile Bakanlıkça açılacak davalarda 12/01/2011
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun
120 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bu davalar her
türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketiciler, tüketici örgütleri
ve Bakanlık, tüketici mahkemeleri nezdinde açtıkları
davalarda yalnızca mahkeme ara kararında veya hükümde
yer verilen giderleri ödemekle yükümlüdür.”
Kanaatimizce bu hüküm, uygulamada dava sayısının çok
büyük boyutlarda artmasına sebep olacağı gibi, davada
silahların eşitliği ilkesine aykırıdır. Resim ve harçlar daha
az miktarda belirlenmesi ve bunun HMUK’ta yapılacak bir
değişiklikle yapılması isabetli olacaktır.

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi

B

Samsun Barosu Tüketici Hakları Komisyonu tarafından
"Haklarınızı biliyor musunuz?" adlı stant kurulup vatandaşlara
broşür dağıtıldı.

Samsun Barosu Tüketici Hakları Komisyonu tarafından 15-
21 Mart Tüketiciyi Kuruma Haftası dolayısıylaYeşilyurt Alışveriş
Merkezi'nde 17.03.2013 günü stant açıldı. Stantta
vatandaşlara tüketicilerin hakları ile ilgili bilgiler verilip broşür
dağıtıldı. Samsun Barosu Başkanı Av. Necat Anıl, Samsun Baro-
su'nun Türkiye'nin sayılı barolarından biri olduğunu belirterek,
toplumdaki hukuk ihlalleri ve insan hakları ihlalleri olduğunda
Samsun Barosu olarak davalar açtıklarını söyledi. Başkan Anıl,
" Baromuzun Tüketici Halkları Komisyonu, vatandaşın ne
yapması gerektiğini, ayıplı mal aldığında nasıl ve kime müracaat
edeceğini, yasal yollara başvurmadan ne yapması gerektiğini
anlatan, onları bilgilendiren bir komisyondur.Tüketici Hakları ile
ilgili bu etkinliği ilk defa Samsun'da Samsun Barosu
yapmaktadır. Halkın kSamsun Barosu Tüketici Hakları Komisy-
onu Başkanı Av. Belma Güley Muratoğlu ise," Samsun Barosu
Tüketici Hakları Komisyonu oyarak 15-21 Mart Tüketici Hakları
Haftası dolasıyla bir etkinlik düzenledi. Stant açtık ve el broşürleri
dağıtıyoruz. Faydalı bir etkinlik oldu. 'Haklarınızı biliyor musunuz?'
sloganı ile yola çıktık. Herkes bilinçli ve haklarını bilerek buradan
ayrılacak" diye konuştu. Vatandaşlar ise düzenlenen anlamlı ve
yararlı etkinlik için Samsun Barosu'na teşekkür ettiler.

SAMSUN BAROSUNDAN TÜKETİCİ HAKLARI STANDI
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“Yargı denetimi tabi olmayan devlet adil olamaz”
Hukuk devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu

devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, hukuk kurallarına ve Anayasa’ya uygun davranan, bütün
eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektir.  Hukuk devletinde Yasakoyucu da
dahil olmak üzere herkes her zaman hukukun ve Anayasa'nın üstün kuralları ile bağlıdır. Hukuk
kurallarına bağlı olmayan ve yargı denetimine de tâbi olmayan devlet hiç bir zaman adil bir düzen
kuramaz. Çünkü hukuk güvenliğini sağlayamaz. Yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde
yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden
uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir.

Belki de günümüzün en büyük ve cevap verilemeyen sorusu hatta Türkiye’de hukukun en büyük
sorunu budur! Öncelikle insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran
tanımından yola çıkarsak, bir ülkede ifade özgürlüğünün olmadığı, insanların dile getirdikleri
düşüncelerinden ötürü (zoraki deliller ile) yargılanmalarının devam ettiği bir ülkede insan haklarından,
demokrasiden ve Anayasa’dan söz etmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Hukuk devletinin
bir diğer değişmez öğesi; yasama organını da kapsayacak biçimde devletin bütün organlarının
değişmez uluslararası hukuk ilkeleri ve evrensel hukuk kuralları ile bu konuda yapılan düzenlemelere göre

hareket etmesi, bu düzenlemeler ile kendini bağlı saydığı ve bunların mutlak egemenliğinin kabulüdür Günümüz Türkiyesi’nde yapılan yasa değişiklikleri
ve yasakoyucular  tarafından topluma değil şahsa uygun çıkarılan ve değiştirilen yasalar ile medya kuruluşlarınında da desteğini alarak yapılacak yeni
düzenlemelerin toplumun yararına olacağı kanısını vatandaşlarda uyandırarak yapılan her yeniliğin iyi bir sebebi ve toplum için yapıldığı düşüncesini bi-
zlere empoze etmeye çalışan zihniyetlerin ve ne yazık ki sadece haber izleyip orada beyan edilen her hususun doğru olduğu kanaatiyle dinledikleri üzer-
ine bir saniye bile düşünmeye ihtiyaç duymayan ve bu yapılanları kendi içinde yargılamayan bir toplumsal yapıya sahip olduğumuz müddetçe bu duruma
dur dememizin  imkanı olmadığı gibi, hukuk devleti terimi sadece ağızdan ağıza dolaşan bir ilke olarak kalmaya ve fiilen uygulanmamaya devam ede-
cektir. 

Peki adil bir hukuk düzeni nasıl olmalıdır? 
Hakimlerin ve savcıların gerçekten bağımsız ve tarafsız olduğu, yaptıklarının bir kamu görevi olduğunun bilincinde olarak her dosya da koşullar ne

olursa olsun çok daha incelikle araştırma yapmak ve  şüpheye yer vermeyecek şekilde karar vermek zorunda olduklarının farkına vardıkları, ayrıca
yargılama esnasında savunma makamına da iddia makamındaki  gibi aynı şekilde delil ve bilgi toplama yetkisinin verildiği, hakimlerin yaptıkları işlemler
nedeniyle görevleri dolayısıyla haklarında dava açabilme imkanının sağlandığı, insan haklarının ve Anayasanın üstünlüğünün kabul edildiği, kişiye özel
yasaların çıkarılmadığı ve çıkarılan yasaların kişiye özel uygulanmadığının tam olarak bilindiği bir toplumda adil bir hukuk düzeninden bahsetmek mümkün
olabilir.  Peki hukuk devleti olmayan bir ülkede hukuktan söz etmek mümkün müdür? Ne yazık ki buna verilecek yanıt tek ve çok nettir.

MÜMKÜN DEĞİLDİR!!!
Hakimlerin, Savcıların, Avukatların, Danıştay’ın, Yargıtay’ın, anayasanın kanunların mevcut olduğu, hepimizin aynı döngü de yer aldığı ve yaşanan

sıkıntılar ve hukuksuzluklarda hepimizin elinin kolunun bağlandığı ya da yapmak istediklerini yapamadığı bir ülkede, her şeyden önce toplumda yaşayan
hiçbir kesimin hukuka inanmadığı bir toplumda avukatlık mesleği ile ilgili tek beklentim TÜRKİYE’NİN SÖZDE DEĞİL ÖZDE BİR HUKUK DEVLETİ OLMA-
SIDIR. Bu bağlamda hepimizin okuması, araştırması, hakkını araması ve artık daha cesaretli davranması gerektiği açıktır.

Aksi takdirde Sayın İsmet İNÖNÜ’nün de dediği gibi,  “Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yok-
tur” !!! 

Samsun Barosu
Genç Kürsü
Samsun Barosu Gündem Dergisi avukatların
görüşlerine açtığı ‘Genç Kürsü’ köşesinde,
meslekte beş yılını henüz doldurmuş genç
avukatlara, meslekten beklentilerini ve
Türkiye’deki hukuk sistemini sordu.

Av. Demet Çolak Cora
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“Hukuk sistemi, siyasetten bağımsız olmalı”

-Türkiye’deki hukuk sisteminin en büyük sorunu nedir?
Türkiye’deki hukukun en büyük sorunu demokratik sistemlerde yasama yürütme

v e yargı erklerinin birbirinden bağımsız olması gerekirken yargı erki olan hukuk sis-
temimiz tamamen siyasetten bağımsız olmaması ve siyasetle iç içe olması sebebiyle
yargıya olan güvenin azalmasına sebep veriyor ve bu durum tüm hukuk camiasındaki
Hâkim, Savcı ve Avukatlar ile tüm hukuk erklerini etkilemektedir. Bağımsız olmayan
yargı tüm ülkeyi kaosa ve polis ülkesine çevirmeye yeter bir durum ortaya çıkaracaktır.
Yargının bağımsız olmayışı adil yargılanma hakkını da ortadan kaldıracak tamamen
siyasi iktidarın tekeline endeksli bir hukuk sistemi ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte
düşünce özgürlüğünün de kısıtlanmasına neden olacaktır. Türkiye’deki hukuk sistem-
inin en önemli sorunu temel organlarımızın yasama yürütme ve yargının birbirinden
bağımsız olmayışı ve bu durum karşısında yargınında bağımsız olmadığını ve bu duru-
mun hukuk sistemimizin en temel sorunu olarak göründüğünü söyleyebilirim. 

Peki çözüm nedir sorusuna cevap verecek olursak yargının tamamen siyasetten
bağımsız Adalet Bakanın ve siyasi partilerin hukuk sistemini etkileyecek eylem

görüşlerinden uzak tutulması ve HSYK’nın adalet bakanlığından ayrılması olarak çözüm için bir adım olacağı kesindir.
ikinci adım ise mevcut anayasa ve kanunların Türk Örf ve Adetlerine uygun yani Avrupa Birliğine uyum sürecine etkili olarak

değil tamamen Türk Örf Adetlerimize uygun Türk Toplumunun yaşam standartlarına ve yaşayış şekli göz önüne alınarak güncel
kanunların düzenlenmesi ve bununla birlikte Anayasa ve Kanunlar hazırlanırken tüm sivil toplum örgütlerinden, hukukçu
akademisyen, hakim, savcı ve avukatlardan oluşturulan kurullar tarafından hazırlanması ve bu kurulun tamamen siyasetten uzak
hiçbir etki altında kalmayacak ortamın hazırlanmasıyla etkili olacağı düşüncesindeyim. 

- Meslekten beklentiler neler?
Meslekten beklentilerimize gelince benim açımdan ele aldığımda elbette meslekte kendimi en iyi şekilde geliştirip hukuki olarak

tam donanıma sahip bir avukat olmak. Bunu mesleki olarak karşılıklı saygı ve hoşgörü içerinde dürüst Türk toplum yapısına uygun
meslektaşlarımı kötülemeden onlara ve ailelerine saygı duyacak şekilde mesleğimi en iyi şekilde icra edebilmek. 

“Toplumda hukuk bilinci oluşmalı”
Toplumda, ülkemizde ki hukuk sistemin aksadığı, istenilen seviyede işlevsellik

kazanamadığı yönünde ortak bir kanı vardır. Çoğu hukukçu da bu genel kanıya
katılmaktadır. Ancak yargıdaki aksamanın nedeni nedir? Sorusu maalesef kolaylıkla ce-
vaplanabilecek bir soru değildir.

Bu soruya cevap vermenin zorluğu, sorunun kaynağını tespit etmenin güçlüğünden
kaynaklanır. Görünürdeki, yasaların sürekli değişmesi, fiziki imkânların yetersizliği, per-
sonel eksikliği gibi hususların hepsi birer etken olmakla birlikte, sorunun temelinde
toplumda hukuk bilincinin tam manasıyla oluşmaması ve toplumu oluşturan bireylerin
hukuka gerekli değeri vermemesi yatar.

Yukarıda sayılan görünürdeki nedenler toplumda hukuka yeterli önem verildiğinde
ve hukuk bilinci oluşmaya başladığında kendiliğinden yok olacaktır. Gelişmiş batı
ülkelerinin yasalaşma konusunda ülkemizden çok önde olduğu vakıadır. Nitekim yürür-
lükte birçok yasa batı ülkelerinden iktibas edilmiştir. Ancak batı ülkelerinde hukukun
daha işlevsel olması tek başına yasalaşma konusunda ülkemizden ilerde olması ile
açıklanamaz. En basitinden Almanya da yaşayan bir Almanın sokağa çöp atmaması

oradaki yasaların daha iyi yapıldığı veyahut cezaların caydırıcılığından ile değil vatandaşlarda ki hukuk bilincinin varlığı ile
açıklanabilir.

Hukuk bilinci oluşmuş bir toplumda, yasalar da toplumun yapısına uygun, bireylerce kabul edilebilir olacaktır. Bireyler zorunluluktan
değil hukuka olan saygılarından ötürü yasalara uyacaklardır. Hükümetler hukuku hukukçulara bırakacak, onların daha rahat çalışabilmeleri
için fiziki imkânsızlıkları giderecektir. Uygulayıcılar diğer etmenlerle uğraşmaktan kurtulduklarında görevlerini severek ve laiki ile yerine ge-
tireceklerdir. Bireyler hukukun ne kadar önemli olduğu kavradığında hukuk bilmemin zarar verici sonuçlarından kaçınabilecektir. Hukuk bil-
inci oluşan bir fert kendisine gelen tebligatı komşusuna göstermek yerine bir hukukçuya danışması gerektiğini bilebilecektir.

Toplumda hukuk bilincinin oluşturulması hususu da sanıldığı kadar zor değildir. Bunun için en büyük görev hükümetlere düşmektedir.
Hükümetlerin öncelikle ilköğretimden başlayarak, temel anlamda hukuk bilgisi, hukuk sosyolojisi ve felsefesinin bireylere kavratılmasına
yönelik politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Yine sosyal devlet anlayışı içerisinde ücretsiz verilen sağlık hizmeti gibi ücretsiz hukuki destek
sağlanmalı, aile hekimliği müessesesi benzeri aile hukukçuluğu müessesinin oluşturulması ve böylece bireylerin her hangi bir hukuki ihti-
lafta yetkin kişilere danışabilmesine imkân tanınmamalıdır.

Hukuktan ve hukukçudan korkmayan bireyler ile kendisinden korkulmasından ziyade hukuka saygı duyulmasını isteyen hukukçuların
varlığı toplumda hukuk bilincinin oluşmasına bağlıdır.

Av. Muammer Taştan

Av. Ertuğ Yüksel
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“Yargılama süresinin uzunluğu, adalete
olan güveni zayıflatıyor”

Ülkemizde hukuk sisteminin en önemli sorunları arasında yargılama sürelerinin
uzunluğu ve bu nedenle vatandaşın adalete olan güveninin zayıflaması ilk sırada
sayılabilir.

Gerek hakim istihdamının azlığı gerekse de yapısal sorunlar nedeniyle iş yükünün
giderek artması vatandaşın kısa sürede hakkına ulaşmasına engel olmaktadır.

Bir diğer önemli sorunun ise hukuk eğitiminde olduğunu düşünüyorum. Hukuk
fakültelerinin sayılarının gün geçtikçe arttığını ancak nitelikli eğitim vermekten
uzaklaştıklarını görüyoruz.

Bir avukat olarak bu meslekten öncelikli beklentim, avukatlık mesleğinin yargı
faaliyeti içerisinde en az hakim-savcı kadar önemli bir yer tuttuğu gerçeğinin tüm yasal
düzenlemelerde ve daha önemlisi pratikte de hayata geçtiğini görmektir.

Hukukumuzun temel sorunu, herkesin, konuyu derinlemesine irdelemesine ve yıllardır üz-
erinde tartışmalarına rağmen yargı bağımsızlığıdır diye düşünüyorum. En baştaki soruna çözüm bul-
madan, diğer sorunların çözülmesini beklememiz yanlış olacaktır. Yargının siyasi otoriteye bağlı
kaldığı sürece, kişilerin hak ve özgürlüklerini tam anlamıyla koruması mümkün değildir. Bunun
dışında, yargılama sürelerinin çok uzun zarfına yayılması ve kişilerin haklarına geç ulaşması da
büyük bir problemdir. Ceza yargılamalarında tedbir niteliğinde koyulan maddelerin amacını aşan
bir şekilde uygulanması gibi problemler de , kişilerin giderilemeyecek mağduriyetlerine sebep ver-
mektedir. Siyasi otoritenin keyfi uygulamalarıyla yönetilebilecek bir yargı, halkın değil bir partinin
yargılama sistemini oluşturacaktır. En başta yargı bağımsızlığı ve sonra  hakim bağımsızlığı
sağlanmadan, bir yargılamanın sakat oluşacağı açıktır. Biir avukat olarak en başta mesleğimizi
icra noktasında bir çok sorun varolmakta ise de bence ne büyük problem avukat fazlalığından
ziyade, mesleki dayanışmanın ve örgütlenmenin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Mesleğimizi
en başta hukuka,  ahlaka ve diğer etkenlere göre icra etmemizin dışında, barolarımızın senkro-
nize bir şekilde hareket etmesi ve mesleğimize yakışır bir şekilde avukatlık mesleğini temsili gerek-
mektedir. En başta Türkiye Barolar Birliği’nin; sayıca en az barodan, sayıca en fazla baroya kadar,

meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm getirmeyi ve bunu söylemden ziyade fiili bir şekilde yerine getirmeyi amaç edinmesi gerekmek-
tedir. Bu da siyasi otoriteyi eleştirmekle  değil; siyasi otoriteye,  hukukun nesnel bir şekilde uygulanabilmesini sağlayacak görüşleri sunmasıyla
sağlanacaktır. Mesleğimizin hakimler ve savcılar gibi saygınlığını koruyabilmesi ne avukat sayısına ne de hukuk fakültelerinin sayısına bağlıdır. Önemli
olan mesleki dayanışmanın öneminin bilinmesi ve dayanışmanın sonunda oluşacak sinerjinin uygulanabilmesi için avukatların temsil organı olan
baroların etkin çalışmasıdır. Mesleğimizin değerini, bence en başta subjektif olarak korumak için elimizden geleni yapmalıyız.

“Mesleğimiz hukuksal olarak korunmalıdır”
Turkiyede hukukun temel sorunları arasında Cumhuriyet donemi

kanunlastırmalarının gunumuz ihtiyaclarını karsılamaması nedeni ile yıllarca
yapılan degisikliklerin yarım,eksik olusu yer almaktadir. 

Bu baglamda var olan kanunun tum ruhu degerlendirilmeden sadece kanunun
bir kısmının degistirilmesi öze ve bütüne aykırılık teskil ettiginden parca parca
degisiklikle kanun uygulanamaz hale gelmektedir. Bu sorunun giderilmesi icin külli
yapılan kanun degiskliklerinin de zaman icerisinde mulga olan kanundan
bagımsızlastırılması, kanun uygulayıcılarının yani avukatların,hakimlerin ve
savcıların yeni kanunlari ozumseyerek hareket etmeleri ile mumkun olabilecektir. 

Meslekte 5.yılını dolduracak bir avukat olarak meslekten beklentim; saygınlıgı
olan avukatlık mesleginin kanun metniyle lafzi korunmasi dısında gercekten
hukuksal korunmasının saglanmasidir. Bu koruma avukatın savunma ozgurlugun-
den hareketle,meslek ici ve dısıi tum baski ve kanun dısı zorluklardan etkisizle-
stirilmesi ile mumkun olabilecektir. Av. Ayşegül Gizem Kargı

Av. Hüseyin Burak Öztepe

Av. Alev Kocaman

“En büyük sorun ‘Yargı Bağımsızlığı’
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“Hukukçu geliştirme mekanizması zayıf”
Hukukun sorunları her toplumda ve ezelden beri oldukça fazla olsa gerek. Fakat özellikle

günümüzde ve ülkemizde adalet duygusunun kaybedilmesi bu sorunların başında gelmekte.
Toplumun her ferdinden kimsenin hiç şüphesiz zihninde adalet bir saray adından ya da sürüm
sürüm süründürme yerinden ibaret. Adalet duygusunun hukukun her alanına yerleştirilmesi
için neler yapılmalıdır, kimlere bu konu da görev düşer, avukatların bu husustaki fonksiyonları
neler olmalıdır ayrıca tartışılması gereken konulardandır. 

Diğer yandan bir diğer sorun ise Hukukçu yetiştirme ve daha da önemlisi geliştirme
mekanizmalarının Türkiye’de yetersiz olmasıdır. Zira çoğalan hukuk fakülteleri ve mezunları ile
birlikte nitelikli hukukçuların yetiştirilemediği düşüncesindeyim. Öyle ki “Hiçbir devlet üniver-
sitesini kazanmaya yeterli puan alamıyorsan bir vakıf üniversitesinde hukuk oku ki birkaç senede
vakıf üniversitesine ödediğin parayı çıkartabilesin” şeklinde yol gösteren özel üniversite
danışmanları dahi görebiliyoruz. Buna bir de hukuk fakültesinden mezun olan her bir hukukçu-
nun hiçbir şey olamazsam avukat olurum anlayışı da eklendiğinde nitelikli hukukçuların ve
ötesinde nitelikli bir hukukun, adaletin oluşmasından söz etmek mümkün olmayacaktır.  

Bununla birlikte savunmaya saygı gösterilmemesi ve gereken değerin verilmemesi de bir diğer
sorundur. Özellikle hakim ve savcıların ve hatta kalem personelinin savunmayı ve dolayısıyla avukatı yargının işleyişinde aksaklık olarak görmesi ve
yargılamanın uzamasında ziyadesiyle avukatların sorumlu tutulması başlı başına bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki bazen ceza
mahkemelerinde yeterli sözlü savunma yapma, bazense hukuk mahkemelerinde tanık dinletme, beyanda bulunma v.s durumlarda mahkemeyi
meşgul ediyormuşuzcasına bir tavır sergilenmesi mesleki olarak sıkıntı oluşturduğu gibi adaletin işleyişinde de toplumsal olarak sıkıntılara yol
açmaktadır. 

Türkiye’de hukukun en önemli sorununa birçok önemli sorun belirtilebilir hiç kuşkusuz ancak belirtilecek her sorunun temelinde nitelikli hukukçu
eksikliği olacağı düşüncesindeyim. 

Bir önceki soru için belirtmiş olduğum sorunların hızla ve etkin olarak çözümlenmesi, nitelikli hukukçuların yetiştirilmesi, insanlara erken yaşta
hukuk kültürünün aşılanması, sürekli kanun değiştirmek yerine özellikle temel kanunlarda istikrarlı davranılması, tutuklamanın hükümlülük haline ge-
tirilmemesi, Yargıya siyasetin karıştırılmaması, adaletin hukuk sisteminin her alanında temel kabul edilmesi,  samimi bir mesleki dayanışmasının olması,
kıdemli meslektaşlarımızın genç avukatlara gerekli saygıyı göstermesi hem avukatlık mesleğinden hem de hukuk sisteminden beklentilerimin başında
gelmektedir.  

“Hukuk Eğitimleri yetişir”
Türkiyede hukukun en önemli sorunu : Bir hukukçu olarak Türkiyede hukuk sis-

teminin sorunlarının oldukça fazla olduğunu düşünmekteyim. Başta hukukçularının
eğitimlerinin yetersiz olması(altyapısı oluşturulmadan açılan hukuk fakülteleri),nitelik-
siz yargıç ve savcıların varlığı(ezbere dayalı eğitim sisteminin sonucu olarak yapılan
sınavlar ve liyakata bakılmaksızın yapılan mülakatlar),yasaların hukukla ilgisiz mil-
letvekillerinden oluşan komisyonlarca,ihtiyaçtan ziyade iktidarın isteğine göre üzerinde
düşünülmeden hazırlanması,adliyelerin yetersizliği,hakim savcı sayısının dosya sayısına
oranla azlığı, hukuk fakültesi mezunu her bireyin,yetersiz staj devrelerinden sonra avukat
olabilmesi gibi. Ancak bence en önemli sorun yargının siyasallaşması
sorunudur.Yargıçların özlük haklarının doğrudan ve dolaylı olarak siyasal iktidara bağlı
olması bu sorunun en temel nedenini oluşturmaktadır. Bir savcının iddianameyi
hazırlarken ya da bir hakimin karar verirken hakkaniyeti değil de kendi geleceğini
düşünüyor olması hukuk açısından bir çıkmaz sokaktır. Hukuk sisteminde iyileştirilmeye
gidilecekse ilk yapılması gereken hakim ve savcıların siyasal iktidardan bağımsız
olmasını sağlamaktır.

Sosyal güvenliği kuvvetli, mesleğimizi icra ederken hakime,savcıya,kaleme hatta kolluğa (en caiz tabirle) yumuşak davran-
mak zorunda kalmadığımız, mesleğimiz dolayısıyla hukuk dışı bir tutumla karşılaştığımızda tüm meslektaşların örgütlenip karşı duracağı,
meslektaşların birbirinin arkasından kuyu kazmadığı, kazarsa başına yasal olarak gelebilecekleri bildiği bir meslek hayatı beklentisindeyim. Hukuk
dolu günler temennisiyle …

Mesleğe ve hukuk sistemine ilişkin gündem oluşturan konulara yönelik
olarak siz meslektaşlarımızın görüşlerine yer verilecek ‘Genç Kürsü’

bölümümüze katkılarınızı bekliyoruz

Av. Filiz Dönüm

Av. Seval Günaydın
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ziyaretler Samsun Barosu’ndan       

Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Demir'in ziyareti sırasında
Baromuz Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulunmuşlardır. Ziyaret
sırasında Baromuzun faaliyetleri hakkında Sayın Demir'e bilgi
verilmiş ve gerek Baromuzun, gerek avukatlık mesleğinin
sorunları kendisine iletilmiştir. Halen TBMM gündeminde olan
avukatlıkla ilgili kanun değişiklikleri konusunda kendisinden
destek istenmiş, Sayın Demir bu konuda elinden geleni
yapacağını ifade etmiştir. Ziyaret sırasında Sayın Demir, bakan
olduğu dönemde Tapu - Kadastro idaresinde gerçekleştirilen ye-
nilikleri anlatmış, uygulama karşılaşılan sorunlar hakkında,
çözüm için gereken desteği sağlayacağını belirtmiştir.

Samsun Barosu Başkanı Avukat Necat Anıl, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde
bulundu. Ziyarette konuşan Baro Başkanı Avukat Necat Anıl, ''Yeni yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte Sayın
Valimizi ziyaret geldik. Bilindiği gibi yargı, son derece önemli işlevsel bir görev ve yetkiye sahiptir. Baro Başkanlığı olarak
vatandaşlarımızın savunma haklarını kullanabilmeleri için görevimizi büyük bir sorumluluk anlayışı içinde yerine getirmekteyiz.

Bizleri kabul ettiği için Sayın Valimize teşekkür ed-
eriz” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise, ’’Baromuzun
çalışmalarını, kentin kimliğine ve gelişmesi için or-
taya koyduğu katkıları ve çalışmaları büyük bir
takdirle karşılıyorum. Bu başarılı çalışmalarınızın
devamını temenni ediyor, yeni yönetim kuru-
lunuzun hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Samsun Barosu Yönetimi, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen zi-
yarette, Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun Barosu Yönetimi’ne yeni
çalışma döneminde başarılar diledi. Üniversite bünyelerinde kurdukları
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nin yeni kurulmasına rağmen birçok
hukuk fakültesinden daha iyi ve kaliteli eğitim verdiklerini belirten Rektör
Hüseyin Akan, “OMÜ, 42 bin öğrencisi, 6 bine ulaşan çalışanı ile şehrin
önemli lokomotiflerinden biri. Biz şehirle birlikteliği de çok önemsiyoruz.
Samsun Barosu şehrimizin önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Bundan
önce olduğu gibi bundan sonra da iyi ilişkiler içinde şehrimize en iyi
şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağız” dedi. Samsun Baro Başkanı
Necat Anıl ise, hukuk fakültesini daha iyi yerlere getirebilmek için el-
lerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Sorunlar Milletvekili Demir ile paylaşıldı

Vali Aksoy’dan Samsun Barosu’na övgü

Barodan üniversiteye destek sözü
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Son yapılan seçimler sonrası oluşan Samsun
Barosu’nun yeni yönetimi, ziyaret turlarını
sürdürüyor. Yapılan ziyaretlerde konuşan Samsun
Barosu Başkanı Av. Necat Anıl, birliktelik
mesajları verdi.

Samsun Barosu’nda yapılan seçimler sonrası
oluşan yeni yönetim kurulu Garnizon Komutanı
Tuğgeneral Mehmet Göktan, Cumhuriyet
Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge Adliye Mahkemesi
Başsavcısı Erol Tosun ve Adalet Komisyonu
Başkanı Hüsamettin Otçu’yu ziyaret etti. Samsun
Barosu Başkanı Av.Necat Anıl, “Samsun Baro-
sunda yapılan seçimler sonrası yeni yönetimimiz-
le birlikte protokol ziyaretlerini
gerçekleştirmekteyiz. Yeni yönetim kurulu üyeleri-
mizle yönetimimiz daha da güçlendi. Avukatların
hak ve menfaatlerini korumak, hukukun
üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları adına her
türlü çalışma ve faaliyetin içinde olacağız. Sam-
sun’da bölgenin en büyük Adliye tesisinin 2013
yılı başlarında açılacak olması hepimizi şimdiden
ziyadesi ile memnun etmektedir. Modern adliye
kompleksinin yapılmasında emeği geçen, katkısı
olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yine yapılan ziyaretler sırasında “Yeni Adliyenin
Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi
Ortak Projesi “ kapsamında yeni uygulamalara da
sahne olacağını dile getiren Başkan Av. Necat
Anıl, avukatların teknolojiye daha yakın olmak
zorunda kalacaklarını ve savunma görevini icra
ederken daha donanımlı hale gelmeleri
gerektiğini ifade etti. 4. yargı paketinde
avukatların dosya inceleme hususunda savcıdan
farksız hale geleceklerini, bunun da avukatlara
yeni sorumluluklar yükleyeceğini belirten Anıl,
“Bu nedenle “ Başta Başsavcılık olmak üzere
tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Hatta bazı
eğitim çalışmalarını, seminerleri Cumhuriyet
Başsavcılığı ile birlikte düzenleyeceğiz. Tüm
avukatların yapılan mevzuat değişimine ve Ulusal
Yargı Ağı Projesi sebebiyle de teknolojik
gelişmeye ayak uydurması için elimizden gelen
tüm gayreti göstereceğiz“ diye konuştu. 

       b i r l i k t e l i k  m e s a j ı
Yeni Yönetim’den ziyaret turu
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Samsun Barosu Başkanı Necat Anıl ve Yönetim
Kurulu üyeleri, İlkadım Belediye Başkanı Necattin
Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. 

Sohbet havasında geçen ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, Samsun
Barosu'na 3. kez seçilerek güven tazeleyen başkan
ve yönetim kurulu ile yeni dönemde de sıcak
ilişkilerini sürdüreceklerini belirterek, "Yeni başkan ve
yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Samsun için
yapılacak bütün hayırlı işlerde kurum, kuruluş ve sivil
toplum örgütlerinin beraber hareket etmesi gerekir.
Samsun’da verilen hizmet insan odaklı, yapılan her
hizmet kendine özgü bir heyecan veriyor. İlkadım
Belediyesi olarak hep birlikte, birlik ve beraberlik
içinde şehrimizde faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarıyla güzel işlere imza atacağımıza
inanıyorum" dedi.

Yeniden göreve seçilen Samsun Barosu Başkanı Necat
Anıl ve yeni yönetim kurulu üyeleri Canik Belediye Başkanı
Osman Genç'i makamında ziyaret etti. 

Başkan Genç, Baro Başkanı Anıl ve yönetim kurulu
üyelerine başarılar dilerken, Anıl da Canik'te yaşanan
değişime işaret etti. Anıl, "Canik, Başkan Osman Genç ile
birlikte sosyal yönden, ekonomik yönden ve kültürel yön-
den müthiş bir değişim yaşadı. Samsun'un gelişimine

yaptığı katkıdan dolayı başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
Samsun Barosu'nun sadece bölgede değil, Türkiye

genelinde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden
Başkan Genç, "Biz her alanda gelişim ve değişimden söz
ederken, sadece ekonomik yönden değil, bütün kurum ve
kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle birlikte
Türkiye'ye hitap edecek bir gelişim hedefliyoruz. Samsun
geçmişte nasıl bu ülkede söz sahibiyse bugün de bunu

gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. Bunu da bir-
likte hareket ederek başaracağımıza inanıyorum"
diye konuştu.

Başarının ekip işi olduğuna işaret eden Başkan
Genç, "Canik'te bir başarı varsa bunu kurum ve
kuruluşlarımızla, teşkilatlarımızla, meclis üyeler-
imizle, halkımızla, sivil toplum örgütlerimizle bir-
likte hareket etmeye borçluyuz. Bu birlikte hareket
etmeyi Samsun geneline yayabilirsek bu şehrin
önünde kimse duramaz. 'Ben yaptığım oldu'
mantığıyla ortada ne bir başarı olur, ne de o şehir
bir adım ileri gidebilir. Bundan o şehir ve o şehirde
yaşayanlar zarar görür. Onun için uyumlu ve bir-
likte çalışma şart" şeklinde konuştu.

Demirtaş, “Birlikte hareket etmeliyiz”

Genç, “Başarı ekip işi”

ziyaretler Samsun Barosu’ndan       
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SAMGİAD’dan Samsun Barosu’na ziyaret
Samgiad Başkanı Levent Özden ve yönetimi, Samsun Baro

Başkanı Av. Necat Anıl’ı ziyaret etti.
Baro Başkanı Av. Necat Anıl ile yapılan ziyarete SAMGİAD

Başkanı Levent Özden, Başkan Yardımcıları Oğuzhan Serinkaya
ve Köksal Bulut ile Genel Sekreter Cem Güngörsün katıldı. Zi-
yarette konuşan SAMGİAD Başkanı Levent Özden, kendilerine

duyulan güveni boşa çıkarmamak için tüm güçleriyle Samsun
için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.
Siyaset üstü bir dernek olmanın gururunu taşıdıkları gibi, her
çeşit görüş ve fikirleri aynı potada buluşturmanın da sevincini
yaşadıklarının altını çizen Özden, “Dernek adımızda bulunan
‘genç ‘ kelimesinin heyecanını içimizde taşıdığımız gibi, büyük-
lerimizin fikir ve deneyimlerini de kendimize aktararak, hede-
flerimizin belirlenmesinde kendimize yol haritası oluşturuyoruz”
dedi. 

Baro Başkanı Av. Necat Anıl da, gencin olduğu her platfor-
mda yeni fikir ve üretkenliğin öne çıktığını, bu nedenle gençlerle
yapılan çalışmalara önem verdiğini, kendisine dinamizm ve
coşku yüklediğini belirtti. Anıl, “Derneğinizin ‘Biz de varız’ diye-
bilmesi genç ve kendine güvenen Samsun adına pozitif fikir ve
adımlara öncülük edeceğinizin göstergesidir. Gençler olmazsa
yaşlılar olmaz, yaşlılar olmazsa gençler olmaz, karşılıklı deneyim
alışverişi elbette ki Samsun adına güzel projeler üretileceğinin
işaretidir” diye konuştu.

Samsun Barosu Başkanı Av.Necat Anıl, Canik Başarı
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir’e
makamında ziyarette bulundu.. 

Samsun Barosu Başkanı Av.Necat Anıl, Canik Başarı
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir’e
makamında ziyarette bulundu. Rektör Prof.Dr. Yunus
Bekdemir, Üniversitenin 2012–2013 öğretim yılında
öğrencilerini alarak fiilen faaliyete geçeceğini ve gelecekte
bir Dünya Üniversitesi olmak istediklerini anlatarak vizyon
ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Baro Başkanı Av.Necat Anıl da bir değerlendirmede bu-
lunarak şunları söyledi:”Samsun, ülkemizin sayılı illerinden
biri ve Karadenizin de en gelişmiş ilidir. Yapılan yatırımlarla
Sağlık Kenti ve Spor Kenti olma yolunda önemli ölçüde
mesafe alan Samsun, Canik Başarı Üniversitesi ile birlikte
ikinci üniversitesine kavuşmuş ve aynı zamanda bir Eğitim
Kenti kimliğine de ulaşmış bulunmaktadır. Burada verilen
bilgiler ışığında şunu ifade etmek istiyorum: Canik Başarı
Üniversitesi, iddialı bir üniversitedir. Mevcut fiziki
donanımıyla, eğitim kadrosuyla ve ileriye dönük büyük
hedefleriyle bu üniversite, Samsun’un dünyaya açılan bir

penceresi olacaktır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip
eden ve çalışmalarıyla kendini dünyaya tanıtma ideali
taşıyan Canik Başarı Üniversitesi’nin benimde doğup
büyüdüğüm yörede açılmış olması, beni ayrıca
gururlandırmaktadır.

İnsana yapılmış olan bu muhteşem yatırımın, Samsun
için ve ülkemiz için çok faydalı ocağına yürekten inanıyor ve
Samsun Barosu adına başarılar diliyorum”.

Samsun, ‘Başarı’yla eğitim kenti

       b i r l i k t e l i k  m e s a j ı
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Alaçam Adliyesi ziyaret edildi. Alaçamda faaliyet
gösteren avukatlar tarafından Adliye’deki baro
odasında karşılanan Samsun Barosu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri mesleki faaliyetlere ilişkin
değerlendirmelerde bulunup ilçe avukatlarının Baro-
dan talepleri dinlendi. Alaçam Kaymakamı Sezgin
Üçüncü makamında
ziyaret edildi. Kayma-
kamlık Binasındaki kı-
sıtlı alanlarına rağmen
baroya tahsis olunan
oda sebebiyle baro
adına memnuniyetini
dile getiren Baro
Başkanı ilçeye yeni
adliye binası kazandı-
rılması için yapılacak
her türlü çalışmada
yer alabileceklerini
ifade etti. Daha sonra
Cumhuriyet Savcıları
Aşiyan Alkan, Hüseyin
Turan Köroğlu ve
Mehmet Emin Akde-
mir ile Asliye Hukuk
Mahkemesi Hakimi
Yasemin Kopuz, Asliye
Ceza Mahkemesi Ha-

kimi Esmehan Akdemir, Sulh Ceza/Hukuk Hakimi
Melek Naz Köroğlu ziyaret edildi. Mesleki faaliyet ve
sorunlara ilişkin fikir ve alışverişinde bulunuldu. Yeni
Adliye binası yapımı için her türlü desteğin Baro
tarafından verileceği ifade edildi. 
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Baro Başkanı Av.Necat Anıl ve Yönetim Kurulu tarafından
Bafra İlçesinde ziyaretlerde bulunuldu. Bafra Adliyesindeki
Baro Odasında ilçedeki avukatlar tarafından karşılan baro
başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ilçedeki adli
faaliyetlere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Baro başkanı
Anıl Bafra ilçesindeki birlik ve beraberlikten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek seçim sonrası ilçelere mutat ziyaret-
lerini yerine getirdiklerini, Bafra Adliyesindeki dönüşümü,
değişimi çok olumlu bulduğunu ifade etti. Ardından Bafra
Kaymakamı Ali Katırcı, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet
Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Hüseyin Öztürk zi-
yaret edildi. Ziyaretler  sırasında Bafra Adliyesinin Türkiye’de
yeni adliye sistemine geçiş yapılan pilot adliyelerden olduğu
ve başarı ile bu geçişin yapıldığı bu sisteme geçişi
gerçekleştiren başta Başsavcı ve adalet komisyonu
başkanına tüm adliye çalışanlarına ve avukatlara hayırlı
olması dilekleri ile baro adına teşekkür edilmiştir.
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Çarşamba ilçesinde faaliyet
gösteren avukatlar ziyaret edildi.
Adliyedeki baro odasında karşılana
Baro Başkanı ve Baro Yönetim Ku-
rulu üyeleri öncelikle Çarşamba
Kaymakamı Caner Yıldız, ardından
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Emin Kurt, Çarşamba
Adalet Komisyonu Başkanı Hakim
Kemal Subaşı ve Çarşamba
Belediye Başkanı Av.Hüseyin Dün-
dar ziyaret edildi. Yargı sistemi,
avukatların karşılaştıkları problem-
lerin ele alındığı ziyaretlerin so-
nunda Göl Tesislerinde birlikte öğle
yemeği yenildi. Kaymakam Caner
Yıldız’ın ziyareti sırasında ikram
edilen kaymakam çayının tarifi,
yazılı şekilde Baro Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerine verildi.

İl
çe

 z
iy

a
re

tl
e

ri
..

. 
il

çe
 z

iy
a

re
tl

e
ri

..
.

Ç A R Ş A M B A



47

S A M S U N

A R O S UB

Terme Adliyesi ziyaret edildi. Terme Kaymakamı Fahri Meral, Cumhuriyet Savcısı Olcay Özdemir’i
makamında ziyaret etti. Görüşmelerin ardından inşaatı tamamlanan, hizmete geçmek üzere bulunan yeni
Terme Adliye Binası’nda Baro Terme temsilcisi ve diğer avukatlarla birlikte yerinde incelemede bulunuldu.
Baro’ya ayrılan odalar ve bu odaların tefrişi için yapılacak hususlar değerlendirildi.  
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Bilindiği gibi, iç hat uçuşları ile yapı-
lan hava taşımacılığı esas olarak 2920
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
(TSHK) ve bu kanunda hüküm bulun-
mayan hallerde Türk Ticaret Kanunu-
nun(TTK) hükümlerine tabidir. Sivil
Havacılık Kanununun 121. ve Ticaret
Kanununun 781. maddeleri hükümle-
rine göre, taşıyıcı havayolu, yolcunun
kaybolan bagajından veya bagajda mey-
dana gelen kayıp ve hasardan sorumlu-
dur.

TSHK 121.madde hükmüne göre
“Tescil ettirilmiş bagaj veya yükün kaybı
veya zarara uğraması halinde, zarara
sebebiyet veren olay, havayolu ile ta-
şıma sırasında meydana gelmiş ise za-
rardan taşıyıcı sorumludur.”. Bu madde metninde yer
alan tescil kelimesi, bagajın check-in işlemi sırasında
havayolu yetkilisine beyan edilip bagaj kuponu ile kayıt
alına alınması işlemi için kullanılan kelimedir. Bagajın
tescil edilmiş olduğu, ileride kayıp halinde bu kupon ile
kanıtlanacaktır. Bu nedenle bagaj kuponunun yolculuk
sona erip, bagajlar teslim alındıktan sonra dahi bagaj ve
içerisindeki eşyalarda herhangi bir hasar veya eksiklik
olmadığından emin olana kadar saklanması gerekir.

TSHK 121. maddeden başka , TTK 781/1. madde
hükmüne göre de eşyanın kendisine teslim edildiği ta-
rihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen
müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan taşıyıcı so-
rumludur.

Uluslararası havayolu taşımaları, halen dünyanın bir
çok ülkesinin taraf olduğu 1999  tarihli Montreal Kon-
vansiyonu hükümlerine veya Montreal Konvansiyonuna
taraf olmayan bir ülkeye veya ülkeden hava taşıması ya-
pılması sözkonusu ise Varşova Konvansiyonu hükümle-
rine tabidir. Türkiye Cumhuriyeti için 26 Mart 2011
gününden itibaren 1999 Montreal Konvansiyonunu yü-
rürlüğe girmiş olduğundan, bugün itibariyle dünyada
103 ülke tarafından kabul edilen Montreal Konvansi-
yonu hükümleri bu ülkeler arasında yapılan havayolu ta-
şımalarına uygulanacağından, Montreal Konvansiyonu
açısından uluslararası havayolu taşımasında bagaj ha-
sarı veya kaybı değerlendirilmelidir. 

1999 Montreal Konvansiyonu (1999 MK) 17. mad-
desinde yolcuların ölümü ve yaralanması ile bagajın ha-

sara uğraması halleri düzenlenmiştir.
17.maddenin ikinci fıkrası hükmüne
göre; 

“Taşıyıcı, kontrol edilmiş bagajın tah-
rip olması ya da bagaja zarar gelmesi
durumunda uğranmış hasara karşı sa-
dece, bagajın tahrip olmasına ya da
kaybolmasına ya da bagaja hasar gel-
mesine nede olayın hava aracı içinde
ya da kontrol edilmiş  bagajın taşıyıcı-
nın sorumluluğu altında bulunduğu bir
esnada meydana gelmiş olması halinde
sorumludur. Fakat, eğer hasar bagajın
kendi içinde bulunan kusurlardan, ba-
gajın kalite ve kötülüğünden kaynakla-
nıyorsa, taşıyıcı bu kapsama kadar
sorumlu değildir. Kişisel eşyalar dahil

olmak üzere, kontrol edilmemiş bagajların olduğu du-
rumlarda, eğer hasar taşıyıcının, ya da bir çalışanının ya
da acentesinin bir kusuruna bağlı olarak meydana gel-
mişse taşıyıcı sorumludur.”  ve,

17.maddenin üçüncü fıkrasında da;

“ Eğer taşıyıcı kontrol edilmiş bagajın kaybolduğunu
kabul ederse, ya da kontrol edilmiş bagaj ulaşmış ol-
ması gereken tarihten sonraki yirmibir (21) günün biti-
minde ulaşmamışsa yolcu taşıma anlaşmasından
doğan haklarını taşıyıcıya karşı uygulama hakkına sa-
hiptir.” denilmektedir.  1999 MK 17/3 ile, bagajın
varma yerinde uçaktan hiç çıkmaması veya yolcuya tes-
lim edilememesi halinde, bagajın kaybolmuş sayılacağı
ve bagaj kaybı için, yolcunun taşıyıcıya karşı haklarını
kullanabileceği durumlar düzenlenmiştir. Bagajın kay-
bolduğunu taşıyıcı kabul ederse hemen, kabul etmezse
21 gün bekledikten sonra bagaj yine teslim edilemi-
yorsa, kayıp sayılacak ve buna ilişkin Konvansiyon hü-
kümlerine göre yolcu veya bagaj sahibi taşıyıcıya karşı
taşıma anlaşmasından doğan haklarını kullanacaktır.

Hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta, havayolu
taşıyıcısının, taşınmak üzere teslim aldığı kayıtlı bagajın,
havayolu ile taşıma sırasında uğrayacağı zarardan so-
rumlu olacağı böylece saptanmaktadır.

1999 Montreal Konvansiyonunda da, Varşova Kon-
vansiyonunda olduğu gibi taşıyıcının, bagaj hasarı veya
kaybı halindeki sorumluluğu sınırlandırılmıştır. 1999
MK. 22inci maddesinin ikinci fıkrasında;

B

Av. Yaşar Öztürk
ozturkylaw@ttmail.com

İnceleme Uçak yolculuğunda Bagaj hasarı veya
kaybı halinde taşıyıcının sorumluluğu
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“Bagaj taşımacılığında, kontrol edilmiş bagajın taşı-
yıcının sorumluluğuna verildiği anda yolcu bagajın ula-
şacağı yerde teslimi ile ilgili özel bir fayda beyanında
bulunmadığı ve durumun gerektirmesi halinde ilave bir
ödeme yapmadığı müddetçe taşıyıcının bagajın tahrip
olması, kaybolması ya da bagaja hasar gelmesi halinde
her yolcu için sorumluluğu 1000 Özel Çekme Hakkı
(ÖÇH) ile sınırlıdır1 Diğer durumda, ödenecek toplamın,
yolcunun varıştaki teslimatta sağlayacağı gerçek fayda-
dan fazla olduğunu ispatlamadığı müddetçe taşıyıcı
beyan edilen toplamı aşmayan bir miktar ödemekle so-
rumlu olacaktır.”

1999 MK 22. maddesinin 5. fıkrasındaki düzenle-
meyle de, taşıyıcının sorumluluğunun sınırının kalka-
cağı, diğer bir deyişle 22/2 fıkra hükmünün
uygulanmayacağı durumlar belirtilmektedir. 22/5. fıkra
hükmüne göre; taşıyıcının bir çalışanının veya acente-
sinin bir fiili veya ihmalinin gerçekleşmesi durumunda
çalışan ya da temsilcinin istihdamları kapsamında ha-
reket ettiklerinin de ispatlanması kaydıyla, eğer hasarın
taşıyıcının bir çalışanının ya da temsilcisinin hasar ver-
mek niyetiyle (kasdıyla) ya da hasarın muhtemelen olu-
şacağı bilinerek dikkatsizce yaptığı bir fiili veya ihmali
neticesinde oluştuğu ispatlanırsa, bu maddenin 1. ve
2. fıkralarındaki koşullar geçerli olmayacaktır. Uzun
lafın kısası, taşıyıcının adamlarının veya temsilcisinin
kasıt veya hasarın muhtemelen oluşacağı bilinerek dik-
katsizce yapılan bir fiili (willful misconduct) veya ihmali
sonucu hasar veya kayıp oluşmuşsa, taşıyıcı sınırlı so-
rumluluktan faydalanamayacak ve hasarın tamamını
tazmin etmekle mükellef olacaktır.

Uçuş sonrası bagajını almak istediğinde, bagajı hiç
teslim edilmeyen veya hasarlı teslim edilen yolcunun,
durumu derhal havaalanındaki havayolu taşıyıcısına
ihbar ederek bildirmesi gerekir. Özellikle hasarlı bagajın
veya yükün, bunları teslim almaya yetkili kişi tarafından
itiraz edilmeden kabulü, bagajın veya yükün taşıma bel-
gesine (bilete, hava yük senedine) uygun olarak ve iyi
durumda teslim edildiklerine karine teşkil eder. (TSHK
128/1, 1999 MK. 31/1, VK 26/1). Bu özellikle bagaj-
daki hasarın dışarıdan ilk bakışta görülebilecek du-
rumda olması hali için söz konusudur. Harici muayene
ile anlaşılamayan, ancak daha sonra yapılacak bir mua-
yene ile anlaşılabilecek olan hasar veya kayıplarda ise,
teslim almaya yetkili kişi tarafından hasarın veya kayı-
bın öğrenilmesinde derhal ve teslimlerinden itibaren
yolcu bagajı için en geç yedi gün içinde ve yük için
en geç ondört gün içinde taşıyana (havayoluna) ih-
barda bulunulması gerekir. (TSHKmd. 128/2, 1999 MK
31/2)

Gecikme  halinde, ihbar bagaj veya yükün teslimin-
den itibaren en geç yirmibir gün içinde taşıyana yapıl-

malıdır. 1999 Montreal Konvansiyonunda, ihbar yerine
“şikayet/complaint” kullanılmıştır. 1999 MK’nun 31/2.
maddesinin lafzıyla; hasar, ziya ve gecikme hallerinde
yukarıda belirtilen süre içinde, bagaj veya yükün ilgilisi-
nin taşıyıcıya şikayette bulunması gereklidir.

Bu ihbar süreleri uluslararası uçuşlarda Montreal
Konvansiyonunun 31/2.maddesine göre; hasar halinde,
teslim almaya yetkili kişinin, hasarın fark edilmesinden
sonra derhal taşıyıcıya şikayette bulunması ve bu şika-
yetin, bagaj için alınışından itibaren en geç yedi gün,
yük için en geç ondört gün ve gecikme halinde yir-
mibir gün içinde yapılması gerekmektedir. 

Bagajda hasar ve kayıp olduğu veya gecikme
halinde ne yapılacak?

Öncelikle bagajda hasar, kayıp veya gecikme söz ko-
nusu ise ve harici muayene ile ilk bakışta bu hasar veya
eksiklik anlaşılıyorsa veya bagaj hiç gelmemiş ve alına-
mamışsa, öncelikle havaalanında havayolu taşıyıcısının
“kayıp eşya” bürosuna veya  kontuarına  kupon ve bi-
letle başvurarak, hasar veya eksiklik veya kayıp taşıyı-
cısının yetkilisine bildirilmelidir. Bu sözlü bildirim
üzerine, havayolunun kayıp eşya bildirimlerini kabul et-
tiği formun doldurulmasını ve bir nüshasının imzalanıp
kendisine verilmesini talep etmeli ve verilmemesi ha-
linde ısrarcı olunmalıdır. Bu form birlikte veya duruma
göre sadece havayolu yetkilisi tarafından imzalandıktan
sonra alınmalıdır. Bu tür bir yazılı belge düzenlenemi-
yorsa, TSHK 128/3 ve Varşova Konvansiyonu 26/3.
madde hükmüne göre, taşıma belgesi ( yük senedi veya
bilet) üzerine de yazılarak ihbarda bulunma gereği ye-
rine getirilmiş olur. 

Genellikle taşıyıcı havayolunun yetkilisi, hasar veya
kayıp veya gecikme ihbarını aldıktan sonra, bu formu
verirken durumu şirketlerinin yetkilileri tarafından araş-
tırılacağı ve inceleneceği ve yolcu ile temas kurulacağı
bildirilmektedir. Bagajın tamamen kaybı söz konusu ol-
duğunda, bagajın uçağa hiç yüklenmemiş olması veya
yanlışlıkla başka bir uçağa yüklenerek başka bir alana
gönderilmiş olmasının araştırılıp, kayıp bagajın bulun-
ması halinde bagaj daha sonra yolcuya teslim edilmek-
tedir. Veya bagaj kayıp ise ve bulunamıyorsa, havayolu
taşıyıcısı yolcuya başka bir form göndermekte ve kay-
bolan bagajdaki eşyaların bir listesini ve değerlerini is-
temektedir. Bu takdirde bagajda kaybolan eşyaların
listesi ve değerleri bildirildikten sonra makul bir süre
içerisinde, yolcuya tazminat ödemesi genellikle AB ül-
kelerinde yapılmaktadır. Ülkemizde sık sık duyduğumuz
ise genellikle tazminat ödemesinin reddedildiği veya
başka savunmalarla  tazminden kaçınıldığıdır.

Bagajın kaybolmaması, ancak hasarlı olması halinde
ise havaalanında havayolunun yetkilisi ile  hasarın veya
bagajdan kaybolanların neler olduğunun bir tutanakla

B
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(Property Irregularity Report) tespiti gerekir. Havayolu
yetkilisi böyle bir tutanağın tanzimini kabul etmez ve
reddederse, bagajdaki hasarın (yırtılma, parçalanma vs
gibi) ve varsa kayıp eşya beyanının aynı yerde bulunan
diğer yolcular, polis memuru, gümrük memurları veya
havaalanı çalışanlarının katılımıyla bir tutanakla tespiti
ve havayolu yetkilisinin imzadan çekindiğinin (imtina et-
tiğinin) de tutanağa yazılması ve hazır bulunanlarca im-
zalanması ve hasarlı bagajın ve eşyaların fotoğraflarının
çekilmesi, ileride açılacak olan muhtemel bir tazminat
davasının delilleri olacaktır.

Bagaj teslim alınıp gidildikten daha sonra , bagaj
açıldığında hasar veya kayıp öğrenilirse bu takdirde en
seri vasıtayla , yukarıda belirtilen süreler içinde taşıyı-
cıya hasar,kayıp veya gecikme ihbarları yazılı olarak ya-
pılmalıdır. Bu ihbarın iadeli taahhütlü posta, APS, faks
( gönderi teyit raporu alınmak şartıyla), postaneden
gönderilebilecek elektronik mektupla veya bizzat gide-
rek veya noter vasıtasıyla yapılması gerekir. 

Bazen taşıyıcının havaalanındaki ofisine, iniş saa-
tinde kapalı olması nedeniyle,  hemen yapılması gere-
ken ihbarların yapılması mümkün olmamaktadır. Bu
durumda havayolu taşıyıcısının, alandaki ofisinin kapalı
olduğunun alan yetkilileri veya güvenlik görevlileri ile
birlikte bir tutanakla tespit edilmesi ve akabinde faks
veya PTT vasıtasıyla yukarıda belirtilen iletişim vasıta-

ları kullanılarak gerekli ihbarın yapılması tavsiye olunur.

Yolcunun taşıyıcıya yaptığı ihbardan sonra, havayolu
tarafından yolcu tazminat talebinin değerlendirilmesi
için, belgelerini ve tutanakları ibraz edilmeye çağrıldı-
ğında, havayoluna verilecek olan belge, bagaj kuponu ,
bilet, hasar tutanağı ve diğer belgelerin tam bir fotoko-
pisinin alınması ve bir yazı ekinde sunulması ve yazının
ikinci nüshasına yazı ve eki belgelerin aslının alındığının
yazılarak ve havayolu yetkilisi tarafından imzalanması
karşılığında verilmesi  tedbirli bir davranış olur. Zira ile-
ride taşıyıcı, ödemede bulunmayı reddederse veya öde-
memekte direnirse yargı yoluna başvurulduğunda, zararı
ve iddiayı mahkemeye kanıtlamak için gerekli olacak
olan bu belgelere ulaşılamayabilinir. 

Yukarıda belirtilen sürelere uyulmaması halinde, ta-
şıyıcının hileli davranması hali hariç olmak üzere, taşı-
yıcı aleyhine dava açılamayacaktır. (TSHK 128/son,
1999 MK. 31/4) Taşıyıcının hileli davranışlarıyla sürenin
geçirildiğini iddia edecek olan yolcunun, bunu kanıtla-
ması gerekecektir.  

1 Özel Çekme Hakkı’nın Türk Lirası veya yabancı para karşılığı
her gün Merkez Bankası tarafından yayınlanmaktadır. 24.08.2011
günü yayınlanan TCMB Döviz Kurları listesine göre 1 ÖÇH=
1.61482 USD ve 1 ÖÇH = 2.8802 TL dır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu ve yürütme
görevini üstlendiği Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi
Eşleştirme Projesi yürütülmeye başlanmıştır.

Bu çerçevede paydaş ülke Almanya'dır. Projede
Alman Hakimler
Rainer Dopp
"Proje Lideri",
Dr. Oliver
Schoen ise
"RTA".(Yerleşik
Eşleştirme
Danışmanı)
olarak, Berkay MAN-
DlRACI Dil Asistanı ve
Dr. Eda BAYRAK ise
RTA Asistanı olarak
görev yapmaktadır.

Proje kapsamında çalışmaların yürütüleceği pilot
adliyeler İstanbul, Antalya, Manisa Samsun ve Şanlıurfa
olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili heyet
19.03.2013 tarihinde Baromuza ziyarette bulunmuş
olup karşılıklı olarak bilgi ve görüşler aktarılmıştır.

GELİŞTİRİLMİŞ BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİ
PROJESİ BAŞLATILIYOR
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TBB’den açıklama

Türkiye Barolar Birliği, ‘Başkanlık Sistemi Modeli’ne iliş-
kin basın açıklaması yaptı.AK Parti’nin yeni anayasa çalış-
maları kapsamında hazırladığı ve basın aracılığı ile
kamuoyuna yansıyan Yüksek Yargı organlarının yeniden ya-
pılandırılmasını konu alan teklif; sadece mevcut Ana-
yasa’nın 8, 9, 87, 89, 101, 102, 104, 109, 112, 138,
139, 140, 145, 146, 149, 152, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160. maddelerinde öngörülen yasama, yü-
rütme erklerinin yapılanmasına, yetki ve görevlerine, yargı
erkinin bağımsızlığına, Yüksek Mahkemelerin oluşumuna
ilişkin hükümlere değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
üyesi olduğu Avrupa Komisyonu’nun anayasal danışma or-
ganı olan Venedik Komisyonu’nun ölçütlerine de ay-
kırıdır. Şöyle ki, Venedik Komisyonu’nun ‘Adli
Atamalar Raporu’na göre bizim ülkemiz-
deki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lu’na tekabül eden ‘yargı kurulu’
üyelerinin Anayasamızın 159. mad-
desinde öngörülen biçimde ‘önemli
bir çoğunluğu bizzat yargı
tarafından, Kurulun demokratik
meşruiyetini sağlamak amacıyla
geriye kalan üyeler mümtaz
hukuki niteliklere sahip kişiler
arasından Parlamento tarafından
seçilmelidirler.’

AK Parti tarafından Başkanlık Sis-
temi esas alınarak hazırlanan öneriye
göre - halen 15’i yargının kendi içindeki de-
ğişik kademelerden seçtiği 20 üyeden oluşan -
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanı ve Müs-
teşarının doğal üye olarak yer alacağı 22 üyeden oluşa-
cak, üyelerin 16’sı siyasi erk sahibi olan Başkan ve Meclis
çoğunluğu, 6’sı ise hakim ve savcılar tarafından seçile-
cektir. Yine Yargıtay ve Danıştay’ın birleşmesi sonucu olu-
şacak Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçünü Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu, dörtte birini ise Başkan seçe-
cektir. Aynı şekilde - bugün üç üyesi Meclis çoğunluğu, ge-
riye kalan 14 üyesi yargı organları ve YÖK’ün gösterdiği
adaylar arasından tarafsız Cumhurbaşkanı Makamı tara-
fından seçilen - 17 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 9’u Mec-
lis çoğunluğu, 8’i siyasi bir kişilik olan Başkan tarafından
seçilecektir.

Öneride yer alan düzenlemelere göre mevcut Anaya-
sa’da Ana Muhalefet Partisine verilen Anayasa Mahkeme-
si’nde dava açma yetkisi geri alınmakta, muhalefet
partilerinin kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları
durumunda Anayasa Mahkemesine başvurma yolu muha-
lefet partilerine kapatılmakta, Anayasa Mahkemesi’nin

halen yetkisinde olan Anayasa değişikliklerini inceleme yet-
kisi kaldırılmakta, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkeme-
si’nin mevcut üyelerinin kazanılmış hakları ellerinden
alınmaktadır.

Teklifte öngörülen bu model, dünyanın hiçbir demokra-
tik ülkesinde mevcut olmadığı gibi AK Parti’nin 12 Eylül
2010 tarihinde yapılan referandumda “ileri demokrasiye
geçiş”, “yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına devrim” ola-
rak sunduğu, kabulü yönünde her türlü propaganda aracını
kullandığı modelin çok ama çok gerisindedir. Demokrasinin
evrensel standartlarına, hepimizin ortak güvencesi olan
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine, “demokratik ülke-

leri demokratik olmayan ülkelerden ayıran en
önemli ölçü olan” kuvvetler ayrılığı öğretisine

aykırıdır.

Taslakta öngörülen ve olağanüstü
yetkilerle donatılan ‘Başkanlık Sis-
temi’ modeli özünde “seçilmiş bir
krallık’ modelidir. Bunun farkında
olan Amerikan Anayasası’nın ya-
pımcıları, yürütme yetkisini Baş-
kana verirken güç temerküzünü,
iktidarın/yetkinin kötüye kullanıl-
masını engellemek için yasama, yü-

rütme ve yargı arasında bir çeşit
fren/denetleme/dengeleme işlevi gör-

mek üzere kuvvetler ayrılığı ilkesini va-
zetmişler, yasama organını çift meclis

olarak kurmuşlardır. Bu bağlamda Başkanlık
Sistemi modeli, devletin yasama, yürütme ve yargı

organları arasında anayasal ve siyasal kuvvetler ayrılığı ile
karakterize edilmiştir. 

Sonuç itibariyle, Cumhuriyetimizin demokrasi yönünde
evrilmesi, yargımızın demokratik meşruiyet ilkesi içerisinde
bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulması, toplumda
bir hukuka aidiyet bilincinin yerleşmesi, hukuk devletinin,
hukukun üstünlüğünün her kademede egemen kılınması,
ülke barışının ve istikrarının korunması, çatışma kültürü-
nün yerini uzlaşma kültürünün alması yönündeki her türlü
çabaya ve çalışmaya katkı veren bir kuruluş olarak; sözü
edilen taslakta öngörülen ve örneği dünyadaki hiçbir de-
mokratik hukuk devletinde görülmeyen Başkanlık Modeli
sistemine, bu sistemin içerisine yerleştirilen yargı mode-
line karşı olduğumuzu, bunda ısrar edilmesinin rejim kav-
gasına, yeni çatışmalara, kutuplaşmalara neden olacağı ve
bunun da ülke barışına ve demokrasisine zarar vereceği
endişesi taşıdığımızı kamuoyunun değerli dikkatlerine ve
takdirlerine sunarız.
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Baromuz mensubu avukatlar ile diğer bazı kurumlardan
gelen katılımcılar tarafından Atatürk Anıtı önünde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Kadın Komisyonu
Başkanı Av. Birgül Bilgin anıta çelenk konulması ile başlayıp,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra
yapılan konuşmalarla tören sona erdi. Törenin ardından
Baromuz Kadın Komisyonu üyeleri Başkanımız Av. Necat
Anıl’ı makamında ziyaret etti. Ardından 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması  düzenleyen Kadın
Komisyonu Başkanı Av. Birgül Bilgin şunları söyledi, “Konu-
muz kadın, Sular yine alabildiğine sığ, kafalar başka hiçbir
konuda olamayacak kadar karışık.

Kadın ve erkek var olduğu günden bu yana, onların ortak
yaşam alanı olmasına rağmen dünya, erkeğin etrafında
dönmüş; erkek merkezli hayat da kadını, erkeğin bakış
açısına göre şekil almaya zorlamıştır. 

Dünya’da her üç kadından biri hayatının bir döneminde
şiddete maruz kalmaktadır. Her beş kadından biri cinsel ta-
cize veya tecavüze uğramaktadır. Yeryüzünde işlerin % 66’sı
kadınlar tarafından görülmekte, malların ise % 99’u erkeklere
ait bulunmaktadır. Dünya genelinde mültecilerin %80’i
kadındır. 

Ülkemizde de, fuhuşa sürüklenen kadınların, kız
çocuklarına cinsel istismar vakıalarının sayısı her geçen gün
artmaktadır. Töre cinayetleri utanç verici yüzünü bizlere
göstermeye devam etmektedir. Kürtaj tartışmaları ile kadının,
bedeni üzerinde dahi söz sahibi olması engellenmektedir.
Kadınların karar mekanizmalarına katılma oranı düşüktür.
Kadın, medeni halinin değişmesi ile soyadını değiştirmek
zorunda kalmakta; “kimlik sorunu” yaşayarak yine mağdur
olmaktadır. Kadına yönelik ayrımcı yasalar, kadını dezavantajlı
grup haline getirmekte, ötekileştirmektedir.

GÜNCEL
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü kutlandı
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Medya; toplumsal cinsiyetçi bakış açısı ile kadın kimliğini

zedelemektedir. Gazetelerde şiddet mağduru kadın öyküleri
magazinleştirilerek okuyucuya sunulmakta, toplumsal
yozlaşma vurgulanacakken, mağdur kadının talihsizliği,
güzelliği vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de son dört yılda 181.000 çocuğumuz, gelin
olmuştur. Hemen hemen her dört evlilikten birinde çocuk
gelin mevcuttur. Çarpıcıdır ki 18 yaşından küçük kızlarını
evlendirmek için dava açan aile sayısı, bir önceki yıla göre %
94.2 artmıştır. 

Kadınlar sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılmakta; kadın
emeği daha düşük ücretlendirilmekte, çalışan kadın için
çocuk bakım hizmetleri de yetersiz kalmaktadır. Kadınlar kayıt
dışı sektörlerde veya ailede; geçici, gündelik olarak
çalıştırılmakta, çoğu zaman emekleri ücretlendirilmemekte-
dir. Tüm bu yaşananlar sonucu da kadınlarımızın istihdam
oranı düşmektedir. Bu bağlamda, gündemde olan 24 haftalık
doğum izni düzenlemesi de bir yönüyle sevindirici olsa da,
yasal önlem alınmaması durumunda kadını, özellikle de özel
sektörde mağdur edecek, işten atılmasına, istihdam
edilmemesine veya kayıt dışı çalıştırılmasına yol açacak
olması sebebiyle de tedirgin edicidir. Düzenleme yapılırken
bu ihtimaller de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Kadına yönelik şiddet, utanç verici düzeye ulaşmıştır ve
bunun önlenmesi için yapılacak girişimler, en temel insan
hakkı olan “yaşam hakkı” başta olmak üzere kadının haklarını
elde edebilmesi için; toplum için önem taşımaktadır. Bu
sorunun önüne geçilmesi; toplumun tüm kesimlerinin ortak
ve kararlı mücadelesi ve “sıfır tolerans” söylemli bütüncül bir

yaklaşımla mümkün olacaktır. 

Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ötekileştirildiği,
yalnızlaştırıldığı ve mağdur edildiği yerkürede tüm bu sorun-
lar toplumsal cinsiyetçi bakış açısından kaynaklanmakta;
geleneksel değer yargıları ile kadının görevleri ev içi ile
sınırlanmaktadır. Kadına biçilen rol iyi eş ve iyi anne
olmasından ibaret kalmaktadır. Zaten, cinsler arası farklılık
insanın doğası değil; toplumların yarattığı gerçekliklerdir.
Oysa ki; ülke refahı, kız çocuklarının iyi eğitim alması,
sonrasında istihdam oranlarının artışı, kadının erkekle eşit
işe eşit ücret alması ile mümkün olacaktır. 

Tüm bu sorunlara karşı mevzuat düzenlemeleri pek tabii
önemlidir. Ancak tarih, bize mevzuat düzenlemelerinin tek
başına yeterli olamadığını göstermektedir. Toplumsal cin-
siyetçi bakış açısının hakim olduğu bir düzende, uygula-
mada yetersizlik olduğu sürece kadının kadın olmasından
dolayı yaşadığı sorunlar da devam edecektir. Örneğin;
6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun 08 Mart 2012 tarihinde kabul
edilmiş; kanunun kabulünü izleyen nisan ayında ise kadına
yönelik şiddet vakıaları 2012 yılının en yüksek oranına
ulaşmıştır. 

Dilsizleştirilerek baskı altına alınanlara, ezen-ezilen
anlayışının tahakkümünü anlamak için kitaplar devirip an-
siklopediler yazmaya hiç gerek yok. Tek bir şeye ihtiyaç var;
farkındalık geliştirmeye. “Hukuka, dünyaya ve yaşama dair
sözümüz var.” diyerek devam ettiğimiz mücadelede bu
farkındalık uğruna çabalayan tüm kadınların günü kutlu
olsun.”
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Samsun Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av.

Kaya Genez, çocuk haklarının
takipçisi olacaklarını söyledi.  19
Kasım Uluslararası Çocuk İstismarını
Önleme Günü, 20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları Günü olduğunu be-
lirten Av. Kaya Genez, “Çocukların,
ihmal veya istismara uğraması,
şiddete maruz kalması, suç
işlemekte aracı olarak kullanılması,
eğitime devam edip edememesi,
anne ve baba ile görüşemeyen
çocuklar, çocuk ticaretine maruz
kalan çocuklar, fuhşa ve
pornografiye maruz kalan çocuklar,
devam eden bir davada avukata
ihtiyacı olan çocuklar konusunda
hakların bildirilmesi ve gerekli hukuki yardımın yapılması
konusunda gereken yardımı yapacak ve bunların takipçisi
olacağız” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 50’sini genç nüfusun
oluşturduğunu ifade eden Genez, “Bu
oranın azımsanamayacak bir oranını
çocuklar oluşturmaktadır. Yeni
yapılacak anayasa çalışmalarında
çocuklarımızın görüşlerinin mutlaka
alınması katılımcılık ruhu açısından
önem arz etmektedir. Özellikle katılım,
eğitim, korunma, sağlık, adalet,
barınma ve kent olanakları, engellilik ve
ailede çocuk şeklinde özetlenebilecek
başlıklar konusunda yeni yapılacak
anayasada hassasiyet gösterilerek
düzenlenmesi, kendi değerlerinin
farkında, öz güveni yüksek bir nesil
yetiştirmek için önem arz etmektedir.
Katılımcı ve çocukların kendilerini

bulduğu bir anayasa aynı zamanda çocukların şiddet ve is-
tismara karşı korunmasını, çocukların silahlı çatışma ve or-
tamdan uzak tutulmasını da sağlayacaktır” diye konuştu.

GÜNCEL
Samsun Barosu Çocuk
Haklarını takip edecek

Samsun Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av.
Kaya Genez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla
yaptığı açıklamada, Samsun Barosu olarak engelli
vatandaşların öncelikle hukuki haklarını kullanabilmeleri
için her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. 

“Engelli vatandaşların toplumun her kes-
iminde yer aldığını biliyoruz ve onları önem-
siyoruz" diyen Av. Kaya Genez, "Başta
hukuki hakları olmak üzere, istihdam,
ulaşabilirlik olmak ve diğer haklarını kullan-
abilmeleri için Samsun Barosu olarak
gerekli katkıyı sağlayacağız. Türkiye de nü-
fusun yüzde 12,29' unu oluşturan engelli
vatandaşlarımızın başta Anayasamız olmak
üzere 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki
Kanun ve uluslararası sözleşmelerle tüm vatandaşlarımızın

eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı güvence altına
alınmıştır. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli
vatandaşlarımızın yaşamın her alanında karşılaştıkları
sorunları çözümleyerek toplumsal yaşama aktif olarak
katılımlarının sağlanması ve desteklenmesi sosyal hukuk

devlet anlayışının bir gereğidir. İnsan
haklarına dayalı 'ayrımcılıkla mücadele'
odaklı bir sosyal politika çerçevesini be-
lirleyen Engelliler Kanunu'nun temelini, en-
gelliler alanında fırsat eşitliği, insan hakları
ve ayrımcılığın önlenmesi ilkeleri
oluşturmaktadır. Bu bağlamda
vatandaşlarımıza düşen görev farkındalık
ilkesi gereğince engelli vatandaşlara

haklarını kullanması konusunda gerekli yardım ve has-
sasiyeti göstermeleridir" dedi.

Mevcut yapılı çevrede fiziksel engeller hala pek çok en-

GÜNCEL
3 Aralık Dünya
Engelliler Günü



S A M S U N

A R O S U

55

B
gelli bireyin, toplumsal hayata katılımını sınırlandırdığını
hatırlatan Genez, "Ülkemizde yapılı çevrenin herkes için
ulaşılabilir olmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler
yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu düzenlemelerin
gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel
yönetimlere verilmiştir. Ulaşılabilirliğin arttırılması için kamu
kurum ve kuruluşlarının gerekli düzenlemeleri en kısa za-
manda yapması zorunludur. Engellilerin hayatın her
alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdüre-
bilmeleri temel bir insan hakkıdır. Engelli vatandaşlarımızın
maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam
yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve
bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele
etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak için başta de-
vletimizin imkan ve kaynaklarının bu amaç doğrultusunda
kullanılması yanında milletimizin elbirliği, işbirliği ve katılımı

da gereklidir. Engelli olanlar ile olmayanlar arasındaki
mesafeyi ortadan kaldıracak ve toplumsal dayanışmaya
katkıda bulunacak tüm çalışmalara Samsun Barosu olarak
her zaman destek olacağımızı ifade etmek isteriz" diye
konuştu.

Başkan Av. Kaya Genez sözlerine şöyle devam etti:
“Ülkemiz engellisi, yaşlısı, genci, çocuğu, kadını, erkeği
'Sen varsan, ben varım' anlayışı ve sorumluluğuyla daha
da güçlenecektir. Dünya Engelliler Günü nedeniyle
toplumumuzu bu alanda daha sorumlu davranmaya,
daha yüksek bir hassasiyet göstermeye ve engelli
vatandaşların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya
davet ediyoruz. Dünya Engelliler Günü’nün, engelli
vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara
vesile olmasını diliyorum."

Samsun Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Avukat Serkan Dönüm, “İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi, tüm dünya devletleri tarafından ortak
değerler olarak kabul edilen insan hakları ilkelerini
yansıtmaktadır” dedi. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün 64.
yılını kutladıklarını belirten Samsun Barosu İnsan
Hakları Komisyonu Başkanı Serkan Dönüm,
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabulünün
64. yıldönümü olan bugün, yüzyıllar boyunca
süren bir mücadelenin sonucunda, insanların
doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları
hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul
edilişinin kutlandığı, insanlık tarihinin
önemli bir kilometre taşıdır. İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm
dünya devletleri tarafından ortak
değerler olarak kabul edilen insan
hakları ilkelerini yansıtmaktadır.
Beyanname tüm insanların hiçbir
ayrım gözetilmeksizin yanlıca insan
oluşlarından dolayı eşit, özgür ve
onurlu yaşama hakkına sahip
olduğunu ilan etmektedir. Buna göre
herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal ya da başka bir görüş, doğuş,
tabiiyet, servet ya da benzeri başka
bir statü gibi herhangi bir ayrım

gözetilmeksizin bu beyannamede ileri sürülen tüm hak ve
özgürlüklerden eşit bir şekilde istifa eder” dedi.

Türkiye’de insan hakları standartlarının daha
yüksek seviyelere çıkartılabilmesi için gerekli yasal
düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade eden
Dönüm, “Dünyanın tüm uygar ülkelerinde olduğu
gibi ülkemizde de insan hakları standartlarının
daha yüksek seviyelere çıkarılabilmesi ve herkesin
insan haklarından eşit düzeyde yararlanması için
uzun yıllardır düzenlemelere gidilmekte, bunun
yanı sıra insan hakları ihlallerinin önlenmesine
yönelik gerekli yasal uygulamalar hayata geçir-
ilmektedir. Samsun Barosu olarak gerek
şehrimizde, gerekse de ülkemizde insan hakları

ihlallerinin önüne geçmek ve insan
haklarının daha yüksek standartlara
ulaşabilmesi için Türkiye’nin en
köklü ve kurumsal barolarından
birisi olarak sorumluluğumuzun bil-
incinde olup üzerimize düşen görev-
leri yerine getirmeye devam
etmekteyiz. Özellikle en temel insan
haklarından birisi olan adil
yargılanma hakkının korunabilmesi
için bu hakkın en temel unsuru
savunma hakkının yerine getir-
ilmesinde Samsun Barosu olarak
büyük bir gayret göstermekteyiz”
diye konuştu.

GÜNCEL
10 Aralık Dünya
İnsan Hakları Günü
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Yakalandığı kanser hastalığına
yenik düşen Samsun Cumhuriyet
Başsavcı Vekili İsa Fidan için önce
Samsun Adliyesi önünde düzenlenen
törenin ardından Çarşamba İlçesi’nde
toprağa verildi. 

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vek-
ili 3 çocuk babası İsa Fidan (42),
yakalandığı akciğer kanseri hastalığı
dolayısıyla tedavi gördüğü Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp
Fakültesi vefat etmişti. 18 Mayıs
2012'de Samsun Adliyesi'nde göreve
başlayan Başsavcı Vekili İsa Fidan'ın
naaşı Samsun Adliyesi önüne getirilerek burada sabah
saat 09.00 sıralarında tören düzenlendi. Törene Samsun
Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Mehmet Göktan, Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet
Komisyonu Başkanı Hüsamettin Otçu, Sam-
sun Barosu Başkanı Necat Anıl, HSYK Üyesi
Ömer Köroğlu, askeri erkan, emniyet
mensupları, hakim, savcı, avukat ve adliye
personeli ile Fidan ailesi ve yakınları katıldı. 

Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr.Hayrettin
Öztürk'ün yaptığı duanın ardından İsa Fidan'ın
cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un

Çarşamba ilçesinde  baba ocağına götürüldü.
Hasanlı Sokağı’nda baba evinin önünde düzenle-
nen tören sonrasında cenaze, Abdullahpaşa Cami-
i’ne getirildi. Abdullahpaşa Camii’nde öğle
namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze
namazına Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisy-
onu Başkanı Hüsamettin Otçu, Samsun Barosu
Başkanı Necat Anıl, HSYK Üyesi Ömer Köroğlu,
Çarşamba İlçe Kaymakamı Caner Yıldız, Belediye
Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Kemal Subaşı, Çarşamba
TSO Başkanı Yusuf Kefeli, İlçe Emniyet Müdürü

Ahmet Kadri Özaslan ve yakınları katıldı. İsa Fidan’ın ce-
nazesi, Sarıcalı Mahallesi’ndeki Sarıcalı aile
kabristanlığında toprağa verildi.

Eski Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Mehmet Özkan vefat etti

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybeden eski Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı Mehmet Özkan,
toprağa verildi. 

2004-2007 tarihleri arasında Sam-
sun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
olarak görev yapıp emekli olan Mehmet
Özkan, tedavi gördüğü özel bir hastanede
hayatını kaybetti. Mahmet Özkan için
görev yaptığı Samsun Bölge İdare
Mahkemesi önünde düzenlenen törene

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon
Komutanı Tümgeneral Mehmet Gökten,
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yel-
dan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali
Telli, Samsun Müftüsü Yrd. Doç.Dr.
Hayrettin Öztürk, hakim, savcı, avukat ve
adliye çalışanları ile Özkan ailesi katıldı.
Mehmet Özkan, Büyük Camii'nde öğlen
namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Asri Mezarlık'ta
toprağa verildi.

Kansere yenik düşen Başsavcı Vekili
İsa Fidan için tören düzenlendi
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Avukat Selçuk Aksoy vefat etti

Samsun Barosu’na kayıtlı
bulunan Selçuk Aksoy, 22
yıldan beri Samsun’da
avukatlık mesleğini yürütmek-
teydi.

Avukat Selçuk Aksoy,
yakalandığı kanser hastalığı
nedeniyle bir süredir evinde te-
davi görmekte olan Aksoy
hayatını kaybetti. Aksoy’un
vefatı sevenlerini yasa boğdu.

SELÇUK AKSOY
18.12.1954 tarihinde doğdu. Sam-

sun ili Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı
meslektaşımız 06.07.1978 tarihinde
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
den mezun oldu. Hakimlik mesleğinden
ayrılıp 01.02.1991 tarihinde ruhsatını
alarak avukatlığa geçen meslektaşımız
o tarihten itibaren Samsun Barosu’na
kayıtlı avukat olarak faaliyet gösterdi.
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Beyin kanaması geçiren avukat
hayatını kaybetti

Hayatlarını kaybeden meslektaşlarımıza
Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine

başsağlığı ve sabır dileriz.

Samsun Barosu avukatlarından
Ahmet Bayram (37), beyin kanaması
sonucu tedavi altına alındığı hastanede
hayatını kaybetti. 

Samsun Barosu avukatlarından Av.
Ahmet Bayram, 3 gün önce Samsun’daki
evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde tedavi altına alındı. Avukat
Bayram, yapılan müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ahmet Bayram'ın cenazesi Kuşçulu
Camii'nde öğle namazını müteakiben
kılındı. Bayram, cenaze namazının
ardından Alibeyli köyündeki aile
kabristanlığında toprağa verildi.

Evli iki çocuk babası Ahmet Bayram'ın cenaze törenine, AK Parti
Samsun Milletvekilleri Mustafa Demir, Çağatay Kılıç, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Barosu
Başkanı Necat Anıl, Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dün-
dar, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Mehmet Köse, belde belediye
başkanları, meslektaşları, ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı.

AHMET
BAYRAM

03.05.1976 tarihinde
doğdu. Samsun ili
Çarşamba ilçesi nü-
fusuna kayıtlı
meslektaşımız
08.10.1998 tarihinde
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. İstanbul
Barosunda stajını

tamamladıktan sonra
12.09.2002’de Samsun Baro-
suna nakil gelerek o tarihten
itibaren Samsun Barosuna kayıtlı
avukat olarak faaliyet gösterdi.



S A M S U N

A R O S U

58

B
Samsunlu avukatlar
Ilgaz’da stres attı
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Samsun Barosu avukatları, hafta sonunu
aileleriyle birlikte Ilgaz’da tatil yaparak, yoğun
iş yükünü de biraz olsun üzerlerinden attı. 

Samsun Barosu avukatları, geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da hafta sonu tatillerini
Türkiye’nin kış turizminde önemli yerlerinden
biri olan Ilgaz Dağı’nda geçirdi. Yavuz Tur’un
organizasyonuyla yoğun iş temposundan
uzak bir gün geçirmek için aileleriyle birlikte
Ilgaz’ın zirvesine çıkan Samsunlu avukatlar,
karın tadını doyasıya çıkardılar. Bir gün bir
gece Ilgaz’da konaklayan avukatlar, kar üz-
erinde mangalda sucuk ve köfte ziyafeti
yapmayı da ihmal etmediler. Kayak keyfi de
yapan avukatlar ve aileleri, bu tür
organizasyonların tekrarlanması dileğiyle
Samsun’a geri döndü.

Samsun Baro Başkanı Necat Anıl, Ilgaz’ın
güzel bir turizm yeri olduğunu belirterek,
“Buranın temiz havası ve güzel de bir tabiatı
var.  Yoğun iş temposunda çalışan
arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu
artırmak için herkesin ailesiyle katıldığı bir or-
ganizasyon düzenledik. Artık geleneksel hale
getirdiğimiz bu gezilerimiz hem meslektaşlar
arasındaki kaynaşmayı pekiştiriyor hem de
gündemden uzaklaşmamızı sağlıyor. Hepimiz
için eğlenceli, güzel bir etkinlik oldu. Biz bu
organizasyonu kusursuz olarak geçirmemizi
sağlayan Yavuz Tur şirketine de teşekkür ediy-
orum" diye konuştu.
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Yeni Meslektaþlarýmýzý Tanýyalým

1491 SELEN GÜLHAN 1492 MUSTAFA KAR 1493 ONUR BÜYÜKGÜLER 1494 AYLİN AKAR

1495 DENİZ BALIKÇI 1496 AYŞEN ÖZYÜREK 1497 GÜLHAN ŞİMŞEK 1498 ASLAN MURAT ZENGİN

1499 GÜLSÜM DÖNMEZ 1500 ÜMİTCAN KARABİNA 1501 GÖKÇE UNUTMAZ 1502 HAYRULLAH ŞAHİN

1503 MERVE EVSEL 1504 ZEYNEP MACİT 1505 RUMEYSA ÇİMİÇ 1506 AYŞE ÖZGE INAROĞLU

1509 ONUR ÖZCAN 1510 BAŞAK BİROL 1511 MUSTAFA YILMAZ 1512 ZEYNEP ÖZCAN

1513 AYŞE SARAL 1514 HAKAN BOYUN 1515 EMİNE MERVE GÖRAL 1516 MELİS GÜMÜŞTEKİN
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Yeni Meslektaþlarýmýzý Tanýyalým

1517 ARSLAN BOLAT 1518 ORHAN AYDIN 1520 SERCAN ŞİMŞEK 1521 MELTEM BALCI

1522 SELİM MACİT 1523 FATMA MEMİŞ 1524 ALİ ANIL YALÇINKAYA 1525 RAMAZAN KUL

1526 SELİM ŞAHİN 1528 SEDAT KARAKAŞ 1529 İSMAİL GÜLER 1530 ALİ SEVİNÇ

1531 MEHMET OKUDAN 1532 HASAN KAKAL 1533 FATİH BALCI 1534 ZEYNEP AYDEMİR ERTAN

1535 MELEK AKÇA 1536 MEDET ZOR 1537 GİRAY ÜNYELİ
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ANAYASA
MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA
Esas:  2012/106
Karar: 2012/190
Karar Tarihi: 29.11.2012

ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2012/106 (2918 SA-
YILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2012/190 SAYILI KARARI

(2709 S. K. m. 2, 38) (2918 S. K. m. 36, 37) (4262
S. K. m. 4) (5237 S. K. m. 2) (6216 S. K. m. 43) (ANY.
MAH. 15.03.2012 T. 2011/105 E. 2012/38 K.)

RGT: 06.03.2013
RG NO: 28579

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Söke 1. Sulh Ceza Mah-
kemesi

İTİRAZIN KONUSU: 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesinin,
21.5.1997 günlü, 4262 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. mad-
desi ile yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasının “Sürücü
aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plaka-
sına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.” bi-
çimindeki 4. cümlesinin, Anayasa’nın 38. maddesine
aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi-
dir.

I- OLAY

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi-
nin üçüncü fıkrasının 4. cümlesi uyarınca uygulanan idari
para cezasının iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu
kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme,
iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Yukarıda belirtilen dava ile ilgili olarak, mahkememizce
yapılan ön inceleme sonucunda, mahkememizin yetkili ol-
duğu, başvurunun süresi içinde yapıldığı, başvuru konusu

idari yaptırım kararının sulh ceza mahkemesinde incelene-
bilecek kararlardan olduğu ve başvuranın buna hakkı olduğu
anlaşılmakla başvurunun usulden kabulüne karar verilmiş
ancak idari yaptırımın uygulanmasına dayanak teşkil eden
hükmün Anayasaya aykırı olması sebebiyle bu konuda Ana-
yasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. Zira;

Ceza hukukunda, fiil, kişinin harici, nesnel bir davranışı-
dır, yani kişinin, başkalarınca algılanabilen bir davranışıdır.
Bu anlamda olmak üzere, kişiden çıkarak haricileşmiş bir fiil
olmadıkça, suç da olmaz. Buradan, suçun maddi unsuru
olan “filsiz suç olmaz” mutlak kuralı ortaya çıkmaktadır.
Kural, ceza hukuku düzeninin niteliğini belirlemede mihenk
taşıdır. Anayasa, 38. maddesinde, ... kanunun suç sayma-
dığı bir fiilden söz ederken, açıkça fiilsiz suç olmaz kuralına
vurgu yapmış olmaktadır. Aynı şekilde, TCK’nun 2. madde-
sinde, kanunun suç saymadığı bir fiilden söz edilmektedir.
Bu demektir ki, suçun maddesini, fiil oluşturmaktadır.
Bugün, fiilsiz suç olmaz kuralı, uygar bir ceza hukukunun,
kendisinden vazgeçmesi imkansız olan bir temel taşıdır. Bir
hareket yoksa, ortada, ne bir fiil, ne de bir suç vardır. Hare-
ket olumlu veya olumsuz bir biçimde ortaya çıkabilir. Olumlu
bir biçimde ortaya çıkan hareket yapmak, olumsuz bir bi-
çimde ortaya çıkan hareket yapmamaktan ibaret bulun-
maktadır. Yapmak biçiminde ortaya çıktığında harekete “icra
hareketi”, yapmamak biçiminde ortaya çıktığında harekete
“ihmal hareketi” denmektedir. İhmal hareketi de insanın
nesnel, yani harici bir davranışıdır. Ortada icra veya ihmal
hareketi olmadıkça, bir suçun da bulunmadığının kabulü zo-
runludur.

Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihatlarında da belir-
tildiği üzere, Anayasanın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar”
kenar başlıklı 38. maddesinin yedinci fıkrasında, “Ceza so-
rumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Ceza sorumlu-
luğunun şahsiliği ceza hukukunun temel kurallarındandır.
Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin işlemediği bir fi-
ilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Başka bir anlatımla bir
kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Ana-
yasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir
ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede
öngörülen ilkelere tâbidir. (Anayasa Mahkemesi’nin
15/03/2012 tarih ve 2011/105 E.-2012/38 K. Sayılı ka-
rarı)

B
İPTAL
KARARI
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Bu bilgiler ışığında dava konusu somut olay incelendi-

ğinde; başvuruda bulunan ...’ün kendi adına kayıtlı bulunan
09 BF 692 plaka sayılı aracı ... isimli şahsa kiraladığı, ...
isimli şahsın ise, ...’ün bilgisi dışında aracı üçüncü kişi olan
... isimli şahsa verdiği, emniyet görevlileri tarafından yapılan
kontrol sırasında ...’in aracı sürücü belgesiz olarak kullan-
dığının tespit edildiği, bu nedenle sürücü olan ...’e ceza ve-
rildiği ancak sürücünün araç sahibi olmaması nedeniyle
araç sahibi olan ...’e de iptali istenen 2918 sayılı Karayol-
ları Trafik Kanunu 36 maddesinin 3. fıkrasının 4. tümce-
sinde yazılı “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse,
ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı dü-
zenlenir.” hükmü uyarınca ceza uygulandığı anlaşılmıştır.

Somut olayda da görüleceği üzere, kişi, sahibi olduğu
aracının başkası tarafından sürücü belgesiz olarak kullanıl-
dığı konusunda bilgi sahibi olmasa kısacası bu konuda her-
hangi bir kusuru (kastı veya özen ve dikkat yükümlüğüne
aykırı davranışı) olmasa dahi iptali istenen söz konusu
hüküm uyarınca cezaya muhatap olmaktadır. Bu konuda is-
tisnai bir örnek vermek gerekirse; alınan her türlü önlem ve
tedbire rağmen bir kişinin aracının sürücü belgesi sahibi ol-
mayan bir hırsız tarafından çalınması ve hırsızın yakalan-
ması durumunda dahi suçun mağduru olan araç sahibine
de bu hüküm uyarınca para cezası verilmek zorunda kalı-
nacaktır. Zira, kanun metninden de açıkça anlaşılacağı
üzere, araç sahibine ceza verilmesi için herhangi bir kusu-
runun olması şartı aranmamaktadır. Kişinin sadece araç sa-
hibi olması ceza alması için yeterlidir. (Oysa ki aynı kanunun
37. maddesinde benzer bir düzenlemede, araç kullandıran
kişilerin cezalandırılacağı belirtilerek açıkça kusur sorumlu-
luğuna vurgu yapılmıştır.) Her ne kadar hukuki sorumluluk
açısından aynı kanunda işletenin (araç sahibi) kusursuz so-
rumluluğu kabul edilmiş ise de, aynı ilkenin cezai sorumlu-
luk yönünden de kabulü mümkün değildir.

Sonuç olarak görülmektedir ki, iptali istenen söz konusu
kanun hükmü uyarınca, bir kimsenin icrai (ehliyetsiz araç
kullanması için birini teşvik etme vs...) veya ihmali (ehliyet-
siz araç kullanılmasına göz yumma vs...) herhangi bir hare-
keti olmasa veya tespit edilemese dahi sadece araç sahibi
olmasından dolayı başkasının bir fiili nedeniyle (ehliyetsiz
araç kullanma) ceza alması söz konusu olmaktadır. Bu ne-
denle, 1982 Anayasasının 38/7. maddesine aykırılık teşkil
eden 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 36 maddesinin
3. fıkrasının 4. tümcesinde yazılı “Sürücü aynı zamanda
araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar
için ceza tutanağı düzenlenir.” cümlesinin iptali için Ana-
yasa Mahkemesine başvurmak gerektiğine mahkememizce
kanaat getirilmiştir.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 36. maddesi şöyledir:

“Madde 36- Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi ol-
mayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürül-
mesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, bu Kanunda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine
sahip sürücüler ile iki veya çok taraflı anlaşmalara göre sü-
rücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü bel-
gesi olan kişilerce sürülebilir.

(Yeniden Düzenleme: 21/5/1997 - 4262/4 md.) Sürücü
belgesi sahibi olmadan trafiğe çıkanlara ilk tespitte bir
aydan iki aya kadar, tekrarı halinde iki aydan üç aya kadar
hafif hapis cezası verilir. Ayrıca bu kişiler her defasında 7
200 000 lira hafif para cezasıyla da cezalandırılırlar. Bu ki-
şilerin kazaya neden olması halinde bu cezaların uygulan-
ması diğer cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil pla-
kasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.”

B- Dayanılan ve İlgili Görülen Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 38. maddesine daya-
nılmış, 2. maddesi ise ilgili görülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Ser-
ruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Meh-
met ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT,
Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN,
Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal
Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL ve Zühtü
ARSLAN’ın katılımlarıyla 27.9.2012 gününde yapılan ilk in-
celeme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından
işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Ayşegül ATALAY tara-
fından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu
Yasa kuralı, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ile
bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup in-
celendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
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Başvuru kararında, itiraz konusu kural uyarınca bir kim-

senin icrai veya ihmali herhangi bir hareketi olmasa veya
tespit edilemese dahi sadece araç sahibi olmasından dolayı
başkasının bir fiili nedeniyle ceza almasının söz konusu ol-
duğu, bu durumun ise cezaların şahsiliği ilkesiyle çeliştiği
belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 38. maddesine aykırı ol-
duğu ileri sürülmüştür.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesine göre, il-
gisi nedeniyle itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesi
yönünden de incelenmiştir.

İtiraz konusu kuralda, sürücü belgesi olmadan trafiğe
çıkan sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tes-
cil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlene-
ceği öngörülmüştür.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti,
eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı,
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda ada-
letli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Ana-
yasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve
hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı dene-
timine açık olan devlettir.

Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde
olduğu gibi idari yaptırımlar açısından da Anayasa’ya ve
ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla
hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak
yaptırımın türü ve ölçüsü, yaptırımın ağırlaştırıcı ve hafifleş-
tirici nedenlerinin belirlenmesi gibi konularda kanun koyucu
takdir yetkisine sahiptir.

Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında, “Kimse,
işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.”; üçüncü fıkrasında,“Ceza
ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla ko-
nulur.” denilerek suçun ve cezanın kanuniliği esası benim-
senmiş; yedinci fıkrasında ise ceza sorumluluğunun şahsi
olduğu belirtilerek herkesin, kendi eyleminden sorumlu tu-
tulacağı, başkalarının suç oluşturan eylemlerinden dolayı
cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun temel
kurallarındandır. Cezaların şahsiliğinden amaç, bir kimsenin
işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir
anlatımla, bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutul-
mamasıdır. Bu ilkeye göre asli ve feri failden başka kişilerin
bir suç sebebiyle cezalandırılmaları olanaklı değildir. Anaya-
sa’nın 38. maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili gerekçede de,
“…fıkra, ceza sorumluluğunun şahsi olduğu; yani failden

gayri kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırılamayacağı hük-
münü getirmektedir. Bu ilke dahi ceza hukukuna yerleşmiş
ve ‘kusura dayanan ceza sorumluluğu’ ilkesine dahil, terki
mümkün olmayan bir temel kuralıdır.” denilmektedir. Ana-
yasa’nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir
ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede
öngörülen ilkelere tâbidir.

İtiraz konusu kuralda, sürücü belgesi olmadan araç kul-
lanan kimsenin aynı zamanda araç sahibi olmadığı durum-
larda, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı
düzenleneceği belirtilmekte, araç sahibinin kusurunun bu-
lunup bulunmadığı, aracı sürücü belgesi olmayan kişiye bi-
lerek verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından
yaptırım uygulanmaktadır. Bu durum ise işlemediği bir fiil-
den dolayı araç sahibine yaptırım uygulanmasına neden
olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla, sürücü belgesiz araç kul-
lanılması ve sürücünün araç sahibi olmaması halinde tes-
cil plakası sahiplerine sadece ruhsat sahibi olmaları
nedeniyle yaptırım uygulanması cezaların şahsiliği ilkesine
aykırılık oluşturmaktadır.

Öte yandan, Anayasa ve ceza hukukunun temel kuralları
uyarınca, kişilere ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eyle-
min kanunda belirtilmiş olması ve bu eylemin o kişi tarafın-
dan gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanması
gerekmektedir. İtiraz konusu kuralda araç sahibinin hangi
eyleminin suç sayıldığı açık bir şekilde gösterilmediği gibi
araç sahibi olma ile suç arasındaki illiyet bağının ne suretle
oluştuğu da belirtilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2.
ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

VI- SONUÇ

13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 36. maddesinin, 21.5.1997 günlü, 4262 sayılı Ka-
rayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 4. maddesiyle yeniden düzenlenen üçüncü fık-
rasının “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ay-
rıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı
düzenlenir.” biçimindeki 4. cümlesinin Anayasa’ya ay-
kırı olduğuna ve İPTALİNE, 29.11.2012 gününde OY-
BİRLİĞİYLE karar verildi.
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ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2011/116 (4721 SA-
YILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2012/39 SAYILI KARARI

(2709 S. K. m. 2, 17, 36, 152, 153) (4721 S. K. m.
282, 301, 302, 303, 304) (6216  S. K. m. 40, 43, 66)
(Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 8) (ANY. MAH.
27.10.2011 T. 2010/71 E. 2011/143 K.)

RGT: 21.07.2012
RG NO: 28360

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Akçaabat 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu’nun 303. maddesinin, Ana-
yasa’nın 36. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemi-
dir.

I- OLAY

Davacı vekili tarafından açılan babalık davasında, itiraz
konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan
Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Davacı ile davalılar arasında mahkememizde görül-
mekte olan babalık davasının görülmesi sırasında mahke-
memizce 03.06.2011 tarihli celse ara kararı ile davada
uygulama yeri olan TMK 303. maddesinin Anayasa’ya ay-
kırı olduğu değerlendirilip somut norm denetimi için dosya-
nın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilmesine
karar verilmiştir.

Soybağının tespitine ilişkin kurallar, kamu düzenine ait
nüfus kayıtların doğru tutulması ve aile hukukunun evlenme
yasağına ilişkin kurallarının uygulanması ile doğrudan ilgili-
dir.

Soybağının tespiti ve doğru olarak nüfus kütüğüne iş-
lenmesi hukuk sistemimizde kamu düzenine ait kurallar-
dandır. TMK.nun 303. maddesi ile belirlenen süre geçtikten
sonra, hak düşürücü sürenin kamu düzenine ait dava şart-
larından olduğu da gözetildiğinde, hatalı veya eksik tescil
edilmiş resmi nüfus kütük kayıtlarının düzeltilmesi imkanı
ortadan kalkmaktadır. Bu durum kamu yararına açıkça ay-
kırıdır.

Davamızda ise davacının davasını ispatladığı faraziye-
sinde, babasının hanesi ile nüfus kütüğünde irtibatı, hak
düşürücü süre uygulandığında imkansız hale gelecek ve
miras hukukundan kaynaklanan haklarını kullanamayacak
bu amaçla açacağı davalar aktif husumet yokluğu nede-
niyle reddedilebilecektir.

Anılan gerekçelerle ilgili yasa kuralının kamu düzenine
ve Anayasa’nın 36. maddesine aykırı olması nedeni ile ip-
tali gerekmektedir. Saygı ile arz ederim. 17.10.2011”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanu-
nu’nun itiraz konusu 303. maddesi şöyledir:

“III- Hak düşürücü  süreler

MADDE 303- Babalık davası, çocuğun doğumundan
önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan
başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hak-
kında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç
kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye
başlar.

ANAYASA
MAHKEMESİ

İPTAL
KARARI
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Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa,

bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye
başlar.

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan se-
bepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir
ay içinde dava açılabilir.”

B- Dayanılan ve İlgili Görülen Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 36. maddesine dayanıl-
mış, 2. ve 17. maddeleri ise ilgili görülmüştür.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca,
Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KAN-
TARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZ-
GÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ,
Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri
NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal
TERCAN’ın katılımlarıyla 17.11.2011 gününde yapılan ilk
inceleme toplantısında öncelikle davada uygulanacak kural
ve sınırlama sorunu görüşülmüştür.

A- Uygulanacak Kural Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin
Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. mad-
desine göre, mahkemeler, bakmakta oldukları davalarda uy-
gulayacakları kanun ya da kanun hükmünde kararname
kurallarını Anayasa’ya aykırı görürler veya taraflardan birinin
ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırlarsa,
o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya
yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin
Anayasa Mahkemesine başvurabilmesi için elinde yönte-
mince açılmış ve mahkemenin görevine giren bir davanın
bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygula-
nacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa kuralları,
davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözü-
münde veya davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz
yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır.

Bakılmakta olan dava, ergin çocuk tarafından açılan ba-
balık davasıdır. Çocuğa daha önce kayyım atanmamış olup,
başka bir erkek ile arasında soybağı ilişkisi de bulunma-
maktadır. Bundan dolayı, Türk Medeni Kanunu’nun 303.
maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile ikinci fıkrasının “Ço-
cuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında
bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde ... işlemeye
başlar.” bölümü davada uygulanacak kural değildir.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2011
günlü, 2010/71 Esas, 2011/143 Karar sayılı kararıyla, Türk
Medeni Kanunu’nun 303. maddesinin ikinci fıkrasının ipta-
line ve iptal hükmünün kararın Resmi Gazete’de yayımlan-
masından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar
verilmiştir. Dolayısıyla, itiraz konusu Türk Medeni Kanu-
nu’nun 303. maddesinin ikinci fıkrasının “…hiç kayyım
atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte..” bölümü hak-
kında daha önce inceleme yapılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle,

1- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanu-
nu’nun 303. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile ikinci
fıkrasının “Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa,
çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği ta-
rihinde ... işlemeye başlar.” bölümünün, itiraz başvurusunda
bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma
olanağı bulunmadığından, bu fıkralar ve bölüme ilişkin baş-
vurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle reddine,

2- 22.11.2001 günlü,  4721 sayılı Türk Medeni Kanu-
nu’nun 303. maddesinin ikinci fıkrasının “...hiç kayyım atan-
mamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte...” bölümü,
27.10.2011 günlü, E. 2010/71, K. 2011/143 sayılı karar
ile iptal edildiğinden, itiraz konusu bu bölüm hakkında yeni-
den karar verilmesine yer olmadığına,

3- Dosyada eksiklik bulunmadığından, 22.11.2001
günlü,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 303. madde-
sinin dördüncü fıkrasının esasının incelenmesine,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

B- Sınırlama Sorunu

Anayasa’nın 152. ve 6216 sayılı Kanun’un 40. madde-
sine göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak başvurular, iti-
raz yoluna başvuran Mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulayacağı yasa kuralları ile sınırlıdır.

İlk inceleme toplantısı sonucunda esasının incelenme-
sine karar verilen, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
303. maddesinin dördüncü fıkrası, hem ana hem de çocuk
tarafından açılacak babalık davalarında uygulanabilecek
ortak bir kuraldır. Bakılmakta olan dava ise çocuk tarafın-
dan açılmış olan babalık davasıdır.

Bu nedenle, 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Me-
deni Kanunu’nun 303. maddesinin dördüncü fıkrasına iliş-
kin esas incelemenin, “çocuk” yönünden sınırlı olarak
yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
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V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz
konusu Yasa kuralı, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa ku-
ralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri oku-
nup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı

Soybağı, 743 sayılı önceki Medeni Kanundaki nesep söz-
cüğünün yerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’u tarafın-
dan hukuk diline kazandırılan bir terim olup, biri geniş diğeri
dar olmak üzere iki farklı anlamda kullanılmaktadır.

Geniş anlamda soybağı, bir kimse ile onun ecdadı, üst-
soyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar
anlamda soybağı ise, sadece çocuklar ile ana ve babaları
arasındaki bağlantıyı, başka bir deyişle çocuğun ana ve ba-
basına nisbetini ifade eder ki, Türk Medeni Kanunu’nun “Aile
Hukuku” başlıklı ikinci kitabında düzenlenmiş olan soybağı
da bu dar anlamdaki soybağıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun soybağının hü-
kümlerini düzenleyen 282. maddesinde, çocuk ile ana ara-
sındaki soybağının doğumla, çocuk ile baba arasındaki
soybağının ise ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle
kurulacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu maddeye göre, soybağı
evlat edinme yoluyla da kurulabilir.  Çocuk ile babası ara-
sında, anne ile evlenme, tanıma ve evlat edinme yoluyla
soybağı ilişkisi kurulmasında babanın rızası bulunmaktadır.
Babanın rızasının bulunmadığı durumlarda, çocuk ile babası
arasında soybağının kurulması için hakim kararına ihtiyaç
bulunmaktadır. Çocuk ile babası arasında soybağının kurul-
ması için açılan bu davaya babalık davası denilmektedir.

Babalık davası ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanu-
nu’nun 301-304. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ka-
nun’un 301. maddesinin birinci fıkrasında, çocuk ile baba
arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ile ço-
cuğun isteyebileceği belirtilmiştir. Kanun’un 303. maddesi-
nin birinci fıkrasında ise babalık davasının, çocuğun
doğumundan önce veya sonra açılabileceği, ananın dava
hakkının, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşeceği,
ikinci fıkrasında, çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa
çocuk hakkında bir yıllık sürenin atamanın kayyıma tebliği
tarihinde, hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu
tarihte işlemeye başlayacağı, üçüncü fıkrasında, çocuk ile
başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa bir yıllık süre-
nin bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlayacağı,
itiraz konusu dördüncü fıkrasında ise, bir yıllık süre geçtikten
sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabileceği ön-

görülmektedir.
Kanun’un 303. maddesinde babalık davası için öngörül-

müş olan süreler hak düşürücü sürelerdir.

B- Anayasa’ya Aykırılık Sorunu

Başvuru kararında, soybağının tespitine ilişkin kuralların
kamu düzenini ilgilendirdiği, itiraz konusu kuralda öngörülen
süre geçtikten sonra nüfus kaydının düzeltilmesi imkânının
ortadan kalktığı, bu durumun kamu yararına açıkça aykırı ol-
duğu, davada davacı davasını ispatlasa dahi, hak düşürücü
süre uygulandığında babasının hanesi ile nüfus kütüğünde
irtibatının imkânsız hale geleceği, dolayısıyla miras huku-
kundan kaynaklanan haklarını kullanamayacağı, bu nedenle
itiraz konusu kuralın, Anayasa’nın 36. maddesine aykırı ol-
duğu ileri sürülmüştür.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı-
lama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesine göre, ilgisi
nedeniyle itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 17. mad-
deleri yönünden de incelenmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti,
insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sür-
düren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa’ya aykırı durum
ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına
egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan,
yargı denetimine açık olan devlettir.

Anayasa’nın “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi
varlığı” başlıklı 17. maddesinde, “Herkes, yaşama, maddi
ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”
denilmektedir. Buna göre kişinin yaşama, maddi ve manevi
varlığını koruma hakkı birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, dev-
redilmez, vazgeçilmez temel haklardandır. Bu haklara karşı
her türlü engelin ortadan kaldırılması da devlete görev ola-
rak verilmiştir.

Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. madde-
sinde, herkesin gerekli araç ve yollardan yararlanarak yargı
organları önünde davacı ya da davalı olarak sav ve savunma
hakkı bulunduğu belirtilmektedir. Maddeyle güvence altına
alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü, kendisi bir temel
hak niteliği taşımasının ötesinde, diğer temel hak ve özgür-
lüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların ko-
runmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir.

İtiraz konusu kuralda, çocuğun babalık davası açması için
öngörülen bir yıllık sürenin geçmesinden sonra gecikmeyi
haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından
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başlayarak bir ay içinde dava açılabileceği belirtilmektedir.
Kuralda öngörülen ek dava açma süresi, yargılama usulüne
ilişkin olup, soybağı davalarında dava açma süresini belirle-
yip belirlememe yetkisi, Anayasa’daki kurallara bağlı kalmak
ve adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini gözetmek
koşuluyla yasa koyucunun takdirindedir.

Yasa koyucu, soybağı davalarında dava açma süresine
ilişkin hükümleri düzenlerken hukuk devleti ilkesinin bir ge-
reği olan ölçülülük ilkesiyle bağlıdır. Bu ilke ise “elverişlilik”,
“gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt ilkeden oluş-
maktadır. “Elverişlilik”, getirilen kuralın, ulaşılmak istenen
amaç için elverişli olmasını, “gereklilik”, getirilen kuralın, ula-
şılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını ve “oran-
tılılık” ise getirilen kural ve ulaşılmak istenen amaç arasında
olması gereken ölçüyü ifade etmektedir.

Ölçülülük ilkesi nedeniyle yasa koyucu, sınırlamadan bek-
lenen kamu yararı ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında
adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, yasa
koyucu, bir yandan çocukların; babalarını bilmelerini, baba-
larının nüfusuna yazılmalarını ve bunun getireceği haklardan
yararlanmalarını sağlamak, diğer yandan da davalı babanın
ve ailesinin uzun süre dava tehdidi altında kalmalarını önle-
mek amacıyla babalık davasında çocuğa verilen ek dava
açma süresini makul bir süre olarak belirlemeli ve her iki ta-
rafın özgürlükleri arasında adil bir denge kurmalıdır.

Ayrıca, Anayasa’da düzenlenen kişinin maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile Devlet’in herkesin
maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için gerekli şartları ha-
zırlama görevi göz önüne alındığında; kişi evlilik dışı dünyaya
gelse bile, ana babasını bilmek, babasının nüfusuna yazıl-
mak, bunun getireceği haklardan yararlanmak, ana ve ba-
basından kendisine karşı olan görevlerini yerine getirmelerini
istemek gibi kişiliğine bağlı temel haklara sahiptir.

İtiraz konusu kuralda, çocuğa dava açmak için tanınan
bir yıllık sürenin haklı bir sebeple kullanılamaması duru-
munda bunun yerine bir aylık, çok sınırlı bir ek süre öngö-
rülmüştür. Hak düşürücü niteliğinden dolayı da çok sınırlı
olan bu sürenin geçmesinden sonra çocuk, babası ile ara-
sında soybağını kurma ve buna bağlı haklara sahip olma ola-
nağını yitirecektir. Bu nedenle, çocuğun maddi ve manevi
varlığını geliştirme hakkını ve hak arama özgürlüğünü sınır-
layan itiraz konusu kuralda öngörülen süre adil, ölçülü ve
makul değildir.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2.,
17. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Serruh KALELİ bu görüşe katılmamıştır.

VI-  İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SO-
RUNU

Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanun,
kanun hükmünde kararname ve Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Ge-
reken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürür-
lüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın
Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı ge-
çemez” denilmekte, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3)
numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 303. maddesinin
dördüncü fıkrasının “çocuk” yönünden iptal edilmesi nede-
niyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek
nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin
üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuru-
luşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. madde-
sinin (3) numaralı fıkrası gereğince iptal hükmünün, kararın
Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra
yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

VII- SONUÇ

1- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medeni Kanu-
nu’nun 303. maddesinin dördüncü fıkrasının “çocuk” yö-
nünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serruh
KALELİ’nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- 4721 sayılı Kanun’un 303. maddesinin dördüncü fık-
rasının “çocuk” yönünden iptal edilmesi nedeniyle, Anaya-
sa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak-
kında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gere-
ğince bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ
GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL
SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE,

15.03.2012 gününde karar verildi. 

KARŞIOY

Başvuran mahkeme 4721 sayılı Yasa’nın 303. madde-
sinin Anayasa’nın 36. maddesine aykırılığı nedeniyle iptal
istemi ile başvurmuş ise de,

Maddenin ikinci fıkrasının “...hiç kayyum atanmamışsa
çocuğun ergin olduğu tarihte ...” bölümü Anayasa Mahke-
mesi’nin 27.10.2011 gün ve 2010/71 E. 2011/143 sayılı
kararı ile iptal edilmiş olduğu için bölüm hakkında yeniden
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karar verilmesine yer olmadığı kararı ile davada uygulana-
cak kural ilkesi nedeniyle yalnızca maddenin dördüncü fık-
rasının esasının “çocuk” yönünden sınırlı olarak
incelenmesine 17.11.2011 tarihinde karar verilmiştir.

Önceki 2010/71 E., 2011/143 K. sayılı dosya başvuru-
sunda, kişinin soy bağını bilmesinin en temel haklardan bi-
risi olduğu kişinin babası olmayan birisi üzerine kaydedilmesi
ve bunu daha sonra öğrenmesi durumunda dava açma hak-
kının itiraz konusu kural ile belli bir süreyle sınırlandırılması-
nın hak arama özgürlüğünü sınırladığı iddiasında
bulunmuştur.

Mahkememizde anılan davada, kullandığı gerekçede
kural ile gelen sınırlamadan beklenen kamu yararı ile bire-
yin hak ve özgürlüğü arasında olması gereken adil dengenin
gözetilmeyip ölçülülük ilkesine uyulmadığını, hak arama öz-
gürlüğünün zarar görmemesi için yasa koyucunun kullandığı
taktir yetkisi kapsamında ki sürenin makul olması gerektiğini
savunarak itiraz konusu kural, oyçokluğu ile iptal etmiştir.
Anılan ve bakılan bu davada itirazen iptali istenen kural, Me-
deni Yasa’nın soy bağının kurulması başlıklı birinci bölümü-
nün kurguladığı sistem içinde yer almış, “tanıma ve babalık
hükmü” başlıklı ikinci kısmın üçüncü ayrımında yer alan ip-
tali istenen 303. madde ise babalık hükmünde hak düşü-
rücü süre başlığı altında dört fıkradan oluşan bir madde
olarak ifade edildiği görülmüştür.

Madde bütünü incelendiğinde, ananın dava açma hak-
kının doğumdan itibaren bir yıl olduğu, aynı süre esas alı-
narak kayyum atanmış çocuklarda atamadan sonraki bir yıl,
atanmamış ise çocuğun ergen olduğu tarihten sonra işle-
yen bir yıl, çocuğun bir başka erkek ile soy bağı ilişkisi var ise
bir yıllık sürenin bu süre kalktıktan sonra işlemeye başlaya-
cağını söyleyerek dava açmada hak düşürücü sürenin 1 yıl-
lık bir zaman süreci olarak tüm olası haller için genel ve
ORTAK bir anlayış ve yeterlilik takdiri içinde kullanıldığı, tüm
bu genel kuralın istisnası olarak da dördüncü fıkrada hak
düşürücü sürenin kullanılamamasını haklı kılan bir sebebin
varlığının tespiti halinde ise sebebin ortadan kalkmasını TA-
KİBEN BİR AYLIK ek bir dava açma süresinin İSTİSNAİ HAL
olarak normatif düzene yerleştirildiği görülmektedir.

Yasa koyucunun, Medeni Yasa’nın iptali istenen 303.
maddesinin de yer aldığı soy bağı kurulması başlıklı bölü-
münün altında düzenlediği kurallar arasında herhangi bir
ayrım yapmadan birçok maddesinde mahkemece makul bu-
lunmayan aynı bir yıllık süreyi kullandığı görülmektedir. Ya-
sa’nın 285., 291., 300., 303., 319. gibi tüm ilgili
maddelerinde hak düşürücü sürenin bir yıl olduğunu ortak
bir anlayış ile kurala bağlamış bir yıllık sürenin kullanılma-
sındaki kesinliği kaldıran istisnai hallerin ise diğer fıkralarda,

ifade edildiği bir düzen kurduğu  görülmektedir.

Mahkememiz önceki 2010/71 E., 2011/143 K. sayılı
303. maddenin ikinci fıkrasının son cümlesinin iptaline iliş-
kin kararında, Anayasa’da belirlenen kurallara bağlı kalmak
adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçümlerini gözetmek ko-
şulu ile soy bağı davalarında yargılama usulüne ilişkin oldu-
ğunu kabul ettiği dava açma süresinin belirleme yetkisinin
yasa koyucuda olduğunu söylemektedir.

Ancak bu kararda çoğunluğu iptale götüren düşüncede
davacı kişinin, maddi manevi varlığı geliştirme hakkı nede-
niyle babalık davasını açabilecek iken, davalı babayı da sü-
rekli dava tehdidi altında bırakmayacak, makul bir süre
içinde dava açma hakkının kullanılabilmesi gerektiğini,
ancak sürenin hak düşürücü olup çocuğun soy bağı kurma
olanağını yitirmesi olasılığı ile kuralda öngörülen ergenlikten
sonraki bir sene sürenin dava açmak için kısa olduğuna işa-
ret eden bir karar verdiği görülmektedir. Yani yasa koyucuya
(bir yıl az benim kabul edilebilir bulacağım bir süre olmalıdır)
diyerek sistem bütününden aynı maddenin dördüncü fıkra-
sının getirdiği ölçülü, tolereli, hakkaniyet ve adil hal hüküm-
lerini uygulatan fıkrayı, madde bütününü Medeni Kanun
sistematiğini görmeyi tercih etmemiştir.

Nitekim 303. maddenin ilk üç fıkrası yönünden ortak
olan dördüncü fıkrasının kurala getirdiği denge ile bir yıllık
süre dışında gecikmeyi haklı kılan sebebin varlığı halinde
meşru nedenlerle her zaman babalık davası açabilme haline
işaret edilerek çocuk ile baba arasında soy bağı kurulması
bir hak olmakla birlikte bu hakkın kullanımının ihlal edildiğini
söylemeye imkan olmadığını ve yasa koyucu değişik ihti-
malleri gözeterek dava hakkı tanıdığının açıklığı karşısında
kuralda anayasal bir aykırılığın bulunmadığı kanaati ile ço-
ğunluk görüşüne katılınmamıştır.

Hal böyle iken aynı maddenin (303. maddenin dördüncü
fıkrasının) çocuk yönünden esas denetimi yaptıran
2011/116 sayılı işbu dava dosyamızda da gecikmeyi haklı
kılan haklı sebebin varlığının ortadan kalkmasından sonra
başlayan dava açmak için verilen ek BİR AYLIK sürede makul
ve ölçülü görülmeyerek oy çokluğu ile iptal edilmiştir.

Medeni Yasa’nın toplumsal düzende kavranması ve işl-
evini yerine getirebilmesi için belirli bir seviyede kuralları ara-
sında ortak tutarlılığa usul ve kapsadığı alan ve içerik
yönünden temel ilkelere sahip olması gerekir. Aile hukukuna
ilişkin soy bağının kurulması, babalığın tanınması v.b, zo-
runlu düzen kurallarının oluşmasında öngörülen ortak payda
da yasa koyucunun tercih ettiği politika ve düzenleme amacı
pragmatik bir tutarsızlığa düşmemelidir.

B



S A M S U N

A R O S U

70

Pozitif normun hak düşürücü süre başlığında öngördüğü
süreye ölçüsüz denebilmesi, hukukta ölçülülüğü elverişli/ge-
rekli/orantılı unsurlarından sadece birinin tanımı ya da ya-
rattığı hukuki beklenti ile özdeşleşmiyorsa, (düzenlemeyi
ortadan kaldıran İPTAL KARARI ile yasa koyucu yerine geçil-
meyecek ise) ölçülükten beklenenin nelerden ibaret olması
gerektiği de belirtilmelidir. Böylece iptal sonucu gelecek yeni
yasa kural insan hayatının, davranışlarının belirlenmesinde,
tercihlerde anayasal meşruluğa ya da kabule uygun, yakın
düzenlemeler ile yasa koyucuya yönlendirme pratiğinde hiz-
met etmiş olmalı, tahmin edilebilir yasal çerçeve çizmesi
beklenmelidir.

Ölçüsüzlük yorumunun güvenli bir ölçütü yoktur. Medeni
Kanun’un 303. maddesinin getirdiği düzenlemede, kullan-
dırılan hak yönünden işlevsel, mantıki bir sistem nitelenerek
kural haline getirilmiştir. Ahlaki içeriği, zorunluluğu Medeni
Yasa’nın kabul ettiği sistematiğe uygun genel davranış ilke-
leri ile şekillenmiş önceden bilinebilir, anlaşılabilir açık, ben-
zer tanımlı eylemler ve hukukları yönünden eşit ve doğal
adalet duyguları ile uyumlu bir ifası vardır. Bir kuralın ölçü-
süzlüğü ifadesi onun hakkaniyetsiz, adaletsiz, hukuk devleti
gereklerini karşılayamayan nitelikte olduğu söylemini içerir.
Bir yorumda bu yaklaşımın kabul görmesi halinde ise devlet
karşısında korunan birey özgürlüğü ile çatışan bir alan çıktı-
ğında ve bunun mahkemece tespitinde normun ulaştırmayı
istediği amaç da eksik olanın teorisinin, sınırlarının öngörül-
mesi gerektiği düşünülmektedir.

Örneğin bir aylık süre sahip olunacak haklara ulaşmayı
engelleyen mahkememiz kabulüne göre adil, makul ve öl-
çülü olmayan bir sınırlı süre ise her yapılan yeni düzenle-
mede kayba uğrayan hak ile sınırlama kuralının koruduğu

yarar dengesini ne ile ölçülecek, kıstas olarak neler ele alı-
nacak, dengeyi oluşturmaya çalışırken terazinin kefelerine
konacak birimler neler olacaktır?

Çatışma alanlarında orantısızlık ölçüsüzlüğün genelde
yaklaşılan en öncelikli ilkelerinden biri olmakla beraber iptal
edilen kararda bir aylık ek dava açma süresinin neye oranla
ölçüsüz olduğunun ifadesi yoktur.

Anayasa’nın 17. maddesi ile korunan maddi manevi var-
lığı geliştirme hakkı devredilemez ve vazgeçilemez ise de
kapsamı kamusal yarar ve sosyal niteliği nedeniyle toplum-
sal denge adına kollanmak ve gözetilmek zorundadır. Ana-
yasa’nın 36. maddesinin yarattığı hak arama özgürlüğü de
diğer temel hak ve özgürlüklerden yararlanılması noktasında
etkili bir güvence olsa da o hakların kullanılma niteliği de
birlikte değerlendirilmeye alınmak zorundadır.

Anayasa’nın 40. maddesinde hak ve hürriyeti ihlal edil-
miş herkese yetkili makama gecikmeden başvurma ödevi
ve imkanının sağlanmasını isteme hakkı getirdiği düzende
Medeni Kanun’un ilgili bölümünde soy bağının kurulmasına
ilişkin hükümlerde tüm benzer diğer hükümler yönünden ge-
tirilen ortak ölçü sisteminde bir farlılık oluşturmayan iptali
istenen düzenlemede yer alan ek sürenin hakka ulaşmada
bir engel getirmediği ve korunan düzen ile ulaşılacak hak
arasında makul bir denge öngördüğü kaldı ki, 303. madde-
nin ikinci fıkrasının daha önce Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmesi ile çocuk yönünden hakka kavuşmak adına dava
açmasını engelleyen bir süre sınırı da kalmayıp ek dava
açma süresine ihtiyaç kalmadığı nedenleri ile çoğunluk gö-
rüşüne katılınmamıştır.

B



S A M S U N

A R O S U

71

T.C. ANAYASA
Esas:  2011/125
Karar: 2012/46
Karar Tarihi: 22.03.2012

ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2011/125 (6100 SA-
YILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2012/46 SAYILI KARARI

(2709 S. K. m. 2, 10, 36, 141, 142) (6100 S. K. m.
317, 447) (5521 S. K. m. 7) (4857 S. K. m. 25) (Ana-
yasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 8)

RGT: 13.02.2013
RG NO: 28558

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bakırköy 13. İş Mahke-
mesi

İTİRAZIN KONUSU: 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317. maddesinin
“Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi vere-
mezler.” biçimindeki (3) numaralı fıkrasının Ana-
yasa’nın 2., 10. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla
iptali istemidir. 

I- OLAY

Kıdem tazminatı, fazla mesai, genel tatil, hafta tatili ve
yıllık ücretli izin alacağının tahsili talebine ilişkin olarak açı-
lan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu
kanaatine varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

“Taraflar arasındaki davanın Mahkememizde yapılan yar-
gılaması sırasında, Davalı Vekili dava dilekçesinin kendisine
tebliğinden sonra ilk duruşmada cevap dilekçesi vermiş
olup, Davacı vekili de bu cevap dilekçesine karşı cevap di-
lekçesi (REPLİK) vermek istediğini beyan edip süre talep et-
miştir.

Dava 1086 sayılı HUMK’nun yürürlükte olduğu sırada
açılmıştır. Bu yüzden Davalının cevap verme süresi ilk du-

ruşmaya kadardır.
Her ne kadar cevap dilekçesi ikinci duruşmada verilmiş

ise de, taraf teşkili ikinci duruşmada sağlanabildiğinden
10/10/2011 tarihli duruşma ilk duruşma mahiyetindedir.

İş Mahkemelerinde 5521 sayılı Yasa’nın 7. maddesi ge-
reğince sözlü yargılama usulü uygulanmakta idi. 1086 sa-
yılı Yasa zamanında sözlü yargılamaya tabi dava ve işlerde
REPLİK dilekçesi verilmesini engelleyen bir hüküm bulun-
muyordu. Dolayısıyla davacı taraf cevap dilekçesinde ileri
sürülen hususlara karşı cevap verebilmekte idi.

Davanın seyri sırasında 01/10/2011 tarihinde 6100 sa-
yılı HMK yürürlüğe girmiştir. 6100 sayılı HMK’nun 447. mad-
desinde diğer kanunların sözlü veya seri yargılama usullerine
atıf yaptığı hallerde basit yargılama usulünün uygulanacağı
düzenlenmiştir.

6100 sayılı HMK’nun basit yargılama usulünün düzen-
lendiği 317. maddesinin 3. fıkrasında “TARAFLAR CEVABA
CEVAP VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ VEREMEZLER” hükmü
getirilmiştir.

Bu hüküm davalı tarafın iddialarına karşı davacının bir
cevap vermesini açıkça yasaklamaktadır.

6100 sayılı HMK’nun 448. maddesi ise derhal uygulama
ilkesini getirmiştir.

Bu ilke ve 6100 sayılı HMK’nun 317/3 maddesindeki
kural gereğince Davacı Vekili cevaba cevap veremez.

6100 sayılı HMK 317/3 maddesinde getirilen düzenleme
ile davaların hızlandırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Bu düzenlemenin davaları hızlandıracağı da muhakkaktır.
Ancak bu düzenleme davaları hızlı bir şekilde sonuçlandırır-
ken adaletsizliklere neden olacağından kanaatimizce Ana-
yasa’nın 2, 10 ve 36. maddelerine aykırıdır.

Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin bir
hukuk devleti olduğu vurgulanmıştır. Hukuk devletinde her-
kes haklarını devletin kurumları önünde arayıp savunma
hakkına sahiptir. Kişinin yargı önünde hakkını ararken davalı
tarafın verdiği cevaplara karşı da cevap verme hakkı vardır.
Davaların çoğunda olduğu gibi davacının iddialarına karşı
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cevap verilirken davalı tarafın da yeni iddialar ileri sürmesi
mümkündür. Bu cevaplarda çoğu zaman davacının davası-
nın reddini gerektirecek iddialar ileri sürülür. Bu iddiaların
içinde gerçek olmayan, davacıyı suçlayıcı iddialar da olabi-
lir. Davalının bu iddialarına davacının cevap vermesi yasak-
landığı takdirde, davacı davalı tarafın gerçek olmayan
iddialarını kabul etmiş sayılıp, haklı davasını bu hüküm ne-
deniyle belki de kaybedecektir. Böyle bir duruma neden ola-
bilecek 6100 sayılı HMK’nun 317/3 maddesindeki kural
Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı
olduğundan iptali gerekir.

Anayasa’nın 10. maddesinde ise eşitlik ilkesi düzenlen-
miştir. Eşitlik ilkesi kanun önünde herkesin eşit olması de-
mektir. Basit yargılama usulüne tabi bir davada davalı taraf
davacının iddialarına cevap verirken diğer yandan iddialara
cevap vermekle yetinmeyip yeni iddialar ileri sürme hakkına
sahip olduğu halde davacının davalının bu yeni iddialarına
cevap verme hakkının kısıtlanması Anayasa’nın eşitlik ilke-
sine aykırıdır. Tarafların birbirlerinin iddialarına karşı cevap
verme hakkının eşit olması gerekir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317/3
maddesi ile cevap dilekçesine karşı cevap dilekçesi (REPLİK)
verilmesi basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde ya-
saklanmıştır. Yazılı yargılama usulüne tabi dava ve işlerde ise
yasak yoktur. Her iki usulde de dava davadır. Adaletin ger-
çekleştirilmesi açısından davaların küçük-büyük, önemli-
önemsiz olmasında bir fark yoktur. Yazılı yargılama usulüne
tabi dava ve işlerde cevaba cevap verme ihtiyacı var da,
basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde cevaba cevap
verme ihtiyacı yokmu? Elbette her davada cevaba cevap
verme ihtiyacı vardır. Hiç kimse karşı tarafın iddialarına karşı
cevap verme hakkından yoksun olmak istemez. Bazı dava ve
işlerin görüldüğü yazılı yargılama usulüne tabi dava ve iş-
lerde cevaba cevap verme hakkı tanınırken, bazı dava ve iş-
lerin görüldüğü basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde
cevaba cevap verme hakkının tanınmaması doğru değildir.
Yazılı yargılama usulüne tabi bir davada, örneğin Asliye
Hukuk veya Ticaret Mahkemesinde görülen 100.00-TL lik
bir davada cevaba cevap dilekçesi verilebilirken sırf İş Mah-
kemesinde görüldüğü için 1.000.000.00-TL lik bir davada
basit yargılama usulüne tabi olduğundan cevaba cevap di-
lekçesi verilemeyecektir. Bu durum 6100 sayılı HMK’nun
317/3 maddesindeki kuralın Anayasa’nın eşitlik ilkesine ay-
kırı olduğunu açıkça göstermektedir.

Anayasa’nın 36. maddesine göre de herkes yargı merci-
leri önünde iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahiptir. Adil yargılanma hakkı doğru ve güvenli yargılanma
hakkı demektir. Bir davada sizin iddialarınıza cevap verilir-

ken yeni birşey ileri sürülmesi halinde buna cevap verebil-
meniz doğru ve güvenli yargılanma hakkı ile çok yakından
alakalıdır. Cevap dilekçesinde ileri sürülen yeni iddialara karşı
cevap verme hakkının tanınmaması adil yargılanma hakkının
ihlalidir. Cevaba karşı cevap verebilme hakkı doğru ve gü-
venli karar verilmesi anlamına gelir. Gerçeğin tam olarak or-
taya çıkması ancak iki tarafın karşılıklı iddialarına cevap
vermesi ile mümkündür. Adil ve güvenli yargılanma ancak
cevaba cevap hakkının tanınması ile mümkündür. Cevaba
cevap hakkı tanınmadığı takdirde adil ve güvenli yargılanma
mümkün olmadığından 6100 sayılı HMK’nun 317/3 mad-
desi Anayasa’nın 36. maddesine de aykırı olup iptali gere-
kir.

Cevaba cevap dilekçesi verilememesinin ortaya çıkara-
cağı olumsuz sonuçları basit yargılama usulünün uygulandığı
iş mahkemelerinde görülen bir dava ile örnek verip somut-
laştıracak olursak; Davacı işçi dava dilekçesinde işverenin
kendisini sebepsiz yere işten çıkardığını iddia ederek kıdem
ve ihbar tazminatı talep etmiştir. Davalı işveren süresinde
verdiği cevap dilekçesinde, gerçek olmayan iddialarda bulu-
nup, davacı işçinin sebepsiz olarak işten çıkarılmadığını,
4857 sayılı İş Yasa’nın 25/II maddesindeki sebeplerden bi-
risinin bulunması nedeniyle, örneğin işçinin hırsızlık yapması,
işverene hakaret etmesi veya devamsızlığı nedeniyle işten
çıkarıldığını iddia etmesi halinde; davacı işçi bu cevaba
6100 sayılı HMK’nun 317/3 maddesi gereğince bir cevap
veremeyecektir. Cevaba cevap veremediği için davasını kay-
betme gibi bir tehlike ile karşı karşıya kalabilecektir.

1086 sayılı Yasa’nın yürürlük zamanında cevaba cevap
ve ikinci cevap dilekçesi verilmesine ilişkin bir kısıtlama
yoktu. Diğer taraftan cevap süresi duruşma gününe kadardı.
Mahkemelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle duruşma günü 3-
5 ay hatta daha fazla ileri bir tarihe veriliyordu. Dolayısıyla
uzunca bir cevap süresi oluyordu. 6100 sayılı Yasa ile geti-
rilen yeni düzenlemede cevap süresi iki hafta ile sınırlandı-
rıldığından davaların önceki duruma göre hızlanacağı
muhakkaktır. Birer haftalık replik ve düplik için süre veril-
mesinin davaların uzamasına fazla bir etkisi olmayacaktır.

Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi verilmesi yasak-
lanmış ama sözlü cevap verilmesi yasaklanmamış olduğun-
dan sözlü olarak cevap verilerek yasağın sakıncaları ortadan
kaldırılabilir denilebilir. Ancak ön inceleme aşamasında du-
ruşma yapılmamaktadır. Duruşma tanıkların dinlenmesi ile
delillerin tartışılması için yapıldığından duruşmalar 1086 sa-
yılı Yasa zamanından daha geç başlayabilmektedir. Bu yüz-
den cevap dilekçesinde ileri sürülen iddialara cevap vermek
ve bu konudaki delilleri bildirmek ve toplamak için geç kalı-
nabileceği gibi cevap dilekçesinde ileri sürülen yeni iddialar
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duruşmada sözlü olarak cevaplandırılamayacak kadar çok
kapsamlı ve yazılı olarak cevap verilmesini gerektirecek ni-
telikte olduğu taktirde sözlü cevabın replik dilekçesinin ye-
rini tutmayacağı açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317/3
maddesi Anayasa’nın 2, 10 ve 36. maddelerine aykırı ol-
duğunun tespiti ile iptaline karar verilmesi arz olunur.
10/10/2011”

III- YASA METİNLERİ 

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 317. maddesi şöy-
ledir:

“Dilekçelerin Verilmesi

MADDE 317- (1) Dava açılması ve davaya cevap veril-
mesi dilekçe ile olur. 

(2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden
itibaren iki haftadır. Ancak mahkeme durum ve koşullara
göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok
zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında
mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki
haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap sü-
resi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.

(3) Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi vere-
mezler. 

(4) Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek
formun doldurulması suretiyle de verilebilir.” 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararında, Anayasa’nın 2., 10. ve 36. madde-
lerine dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca
Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KAN-
TARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZ-
GÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ,
Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri
NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal

TERCAN’ın katılımıyla 30.11.2011 günü yapılan ilk ince-
leme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin
esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Şebnem NEBİOĞLU ÖNER tarafından hazırlanan işin esa-
sına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan Ana-
yasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp dü-
şünüldü:

Başvuru kararında, itiraz konusu kural gereğince basit
yargılama usulüne tabi davanın taraflarına cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi sunma imkânı verilmeyerek, bireylerin
haklarını mahkeme önünde savunma imkanından yoksun
bırakıldıkları, basit yargılama usulünde davalı tarafa cevap
dilekçesinde davacının iddialarına karşı beyanda bulunma
imkânı tanınmaktayken, davacıya davalının iddialarına cevap
verme imkânı tanınmadığı, ayrıca yazılı yargılama usulüne
tabi davalarda tarafların ikişer dilekçe sunma imkânları bu-
lunmaktayken basit yargılama usulünde ikinci dilekçelere
yer verilmediği, böylece yazılı yargılama usulüne tabi dava-
lar ile basit yargılama usulüne tabi davaların tarafları ara-
sında ve benzer şekilde basit yargılama usulüne tabi
davaların tarafları arasında eşitsizlik yaratıldığı, bu durumun
doğru ve adil yargılanmayı da etkilediği belirtilerek kuralın,
Anayasa’nın 2., 10. ve 36. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüştür. 

İtiraz konusu kuralda, basit yargılama usulüne tabi olan
dava ve işler açısından, tarafların cevaba cevap ve ikinci
cevap dilekçesi verme imkânının bulunmadığı belirtilmiştir.
Bu düzenlemenin gerekçesinde ise yazılı yargılama usulüne
göre, basit yargılama usulüne tabi davaların daha kısa sü-
rede sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, dilekçelerin veril-
mesi aşamalarının kısaltıldığı, tarafların yalnızca dava ve
cevap dilekçeleri verebilecekleri, cevaba cevap ve ikinci
cevap dilekçelerini veremeyeceklerinin açıkça düzenlendiği
ifade edilmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti,
insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sür-
düren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hu-
kuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve
yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan
devlettir. 
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Hukuk politikasının belirlenmesinde kanun koyucunun
takdir yetkisinin bulunduğu açıktır. Anayasa’nın 142. mad-
desinde mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyiş-
leri ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği
belirtilmiş olup, itiraz konusu kural yargılama usulleri kap-
samında ele alınacak bir düzenlemedir. Bu nedenle kanun
koyucu anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla yargılama
usullerine ilişkin hususlarda takdir yetkisi kapsamında bir-
takım düzenlemeler yapabilecektir. Ancak, kanunların kamu
yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objek-
tif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi
hukuk devleti olmanın gereğidir. Bu nedenle kanun koyucu-
nun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan bu takdir yet-
kisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu
yararı ölçütlerini göz önünde tutarak kullanması gerekir. 

İtiraz konusu düzenleme ile kanun koyucunun, nitelikleri
veya acil hukuki korunma sağlanması ihtiyacı nedeniyle bazı
dava ve işleri tabi tuttuğu basit yargılama usulünde, cevaba
cevap ve ikinci cevap dilekçelerine yer verilmeyerek, bu tip
uyuşmazlıklar açısından yargılama faaliyetinin hızlandırılma-
sını amaçladığı anlaşılmaktadır. Özellikle mahkemelerin iş
yükü, hukuki uyuşmazlıkların karara bağlanmasında geçen
uzun sürelerin başka hak ihlallerine neden olması ve bu so-
runun yalnızca ülkemiz açısından geçerli olmayıp, birçok
hukuk sistemi tarafından ortak bir sorun olarak paylaşılması
ve bu noktada yargılamayı hızlandıran usul hükümlerinin ge-
rekliliği gözetildiğinde, basit yargılama usulüne tabi dava ve
işler bakımından, yargılamayı basitleştirmek ve hızlandırmak
düşüncesiyle cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin ve-
rilemeyeceğine ilişkin düzenleme kanun koyucunun takdir
yetkisi içinde kalmaktadır. 

Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen “kanun önünde
eşitlik” ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konu-
sudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülm-
üştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin
yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak,
ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu il-
keyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı
kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi ya-
saklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı
kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki
özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve
uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da
öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.

İtiraz konusu kurala bakıldığında, basit yargılama usulüne
tabi dava ve işlere ait yargılama faaliyetinin bir an önce ta-
mamlanması amacıyla yazılı yargılama usulünde dilekçeler
safhasının bir bölümü olan cevaba cevap ve ikinci cevap di-

lekçelerinin basit yargılama usulüne tabi tüm davalar bakı-
mından verilmeyeceğinin hüküm altına alındığı görülmekte-
dir. Kural uyarınca basit yargılama usulüne tabi davalarda
davacıya da davalıya da birer dilekçe ile iddia, savunma ve
delillerini belirtme imkânı verilmiştir. Bunun yanı sıra, cevaba
cevap ve ikinci cevap dilekçelerine yer verilen yazılı yargı-
lama usulü ile basit yargılama usulü farklı nitelikleri gereği
eşitlik karşılaştırmasına elverişli değildir. 

Anayasa'nın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36. madde-
sinde, herkesin gerekli araç ve yollardan yararlanarak yargı
organları önünde davacı ya da davalı olarak iddia ve sa-
vunma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Buna göre,
hak arama özgürlüğünün en önemli iki öğesini oluşturan
iddia ve savunma haklarının kısıtlanması, bu hakların nok-
sansız kullanımının ve âdil yargılanmanın engellenmesi Ana-
yasa'nın 36. maddesine aykırılık oluşturur. 

Adil yargılanma hakkının ulusal üstü düzeyde genel kabul
görmüş ölçütleri arasında önemli bir yer tutan “silahların
eşitliği” ilkesi, davanın taraflarının yargılama sırasında usul
hükümleri yönünden eşit konumda bulunmasını, taraflardan
birine dezavantaj diğerine avantaj sağlayacak kurallara yer
vermeme esasını öngörmekte, diğer bir deyişle davanın ta-
rafları arasında hakkaniyete uygun bir dengenin varlığını ge-
rekli kılmaktadır.

Bu kapsamda, hak sahibinin öğrendiği isnat ve iddialara
karşı yazılı veya sözlü şekilde açıklama yapabilmesi, karşı
isnat ve beyanlarda bulunabilmesi gerekmektedir. Ancak bu
hak, davanın taraflarına her konuda sınırsız konuşabilme
veya açıklama yapabilme hakkının tanındığı anlamına gel-
memelidir. Zira hak arama hürriyetinin mutlak ve sınırsız bir
biçimde uygulanması mümkün değildir.

Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup,
aralarında bir üstünlük sıralaması bulunmadığından, uygu-
lamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değildir.
Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan
iki Anayasa kuralından biri, diğerinin sınırını oluşturabilmek-
tedir. Hak arama hürriyeti Anayasa’nın 36. maddesinde dü-
zenlenmiş ve anılan maddede bunun için herhangi bir
sınırlama nedeni öngörülmemiş ise de mahkemelerin kuru-
luşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usullerinin ka-
nunla düzenleneceğini öngören Anayasa’nın 142. ve
davaların mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını ifade
eden Anayasa’nın 141. maddelerinin, hak arama hürriyeti-
nin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği açık-
tır. 

İtiraz konusu kural ile basit yargılama usulüne tabi dava
ve işlerde, davacı ve davalıya birer dilekçe ile iddia, savunma
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ve delillerini belirtme imkânı verilmiş olup, cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçesi sunma imkanı tanınmamış olmakla,
basit yargılama usulüne tabi davaların basit ve hızlı bir şe-
kilde sonuçlanmasını sağlayarak adil yargılanma hakkına ve
bireyin menfaatine hizmet ettiği açıkça anlaşılan bu sınır-
landırmanın hakkın özüne dokunduğu ve hakkı anlamsız kı-
lacak dereceye vardığı söylenemez. 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2.,
10. ve 36. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi
gerekir. 

Celal Mümtaz AKINCI bu görüşe katılmamıştır.

VI- SONUÇ

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun 317. maddesinin “Taraflar cevaba cevap ve ikinci
cevap dilekçesi veremezler.” biçimindeki (3) numaralı fıkra-
sının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE,
Celal Mümtaz AKINCI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
22.3.2012 gününde karar verildi. 

MUHALEFET ŞERHİ

İtiraz konusu kural basit yargılama usulüne ilişkindir.
HMK’nın altıncı kısmı (m.316-322), basit yargılama usu-
lünü düzenlemektedir. Hangi dava ve işlerde basit yargılama
usulünün uygulanacağı, HMK’nın 316. maddesinde sayıl-
mıştır. Basit yargılama usulünde dava, dava dilekçesiyle açı-
lır ve davalı da iki hafta içinde dilekçeyle cevap verir. Taraflar,
cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler
(HMK.m.317, 1-3). Taraflar dilekçelerinde delillerini de gös-
termek zorundadırlar (HMK.m.318). Dava değiştirme yasağı
davanın açılmasıyla; savunmayı değiştirme yasağı cevap di-
lekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar (HMK.m.319).
Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri
inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tah-
kikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir.
Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklama-
larından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını
görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder (HMK.
m.184).

Basit yargılama usulünün amacı bazı çeşit davaların daha
kısa, basit ve çabuk sonuçlanmasıdır. 

İtiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile
iptali için başvuran mahkeme, İş Kanunu’ndan kaynaklanan
her türlü ihtilafı halletmek ile görevli bir ihtisas mahkemesi
olan iş mahkemesidir. Diğer iş davalarına göre özellik arz

eden hizmet akdinden kaynaklanan davalar da dahil olmak
üzere haftada üç gün ortalama 40’ar dava dosyası ile du-
ruşma yapan hâkimin, yazılı yargılama usulüne nazaran
henüz tahkikat safahatı tamamlanmamış bir dava dosya-
sında tarafların yazılı replik ve düplik hakkını sözlü olarak ta-
mamlatmak durumunda olması, kanun koyucunun taraflara
yazılı olarak cevaba cevap ve karşı cevap hakkı vermemiş
olması adil yargılama hakkını kısıtlar niteliktedir. Diğer yan-
dan adilane bir sonuca varabilmek tahkikatın iyi bir şekilde
yapılmasına bağlıdır. İtiraz konusu kural ile getirilen yasak,
tahkikatın daha iyi yapılmasına engel olduğundan daha adil
bir sonucun da elde edilmesine engeldir. Kaldı ki replik ve
düplik safahatının ne kadar süre içerisinde yapılabileceğini,
basit yargılama usulünün genel mantığına uygun olarak dü-
zenlemek mümkündür. Diğer yandan sözlü olarak yapılan bir
savunma veya iddianın duruşma zaptına aynı ile geçirile-
mediği, hâkimin iddia ve savunmayı kendi ifade ve anlayı-
şına göre zapta derç ettirdiği de bir gerçektir. Sözlü beyanın
aynı ile dosya arasına alınmadığı, alınamamasının bir ger-
çeklik olduğu yahut alınamamasının her zaman ihtimal da-
hilinde olduğu bir zeminde yazılı olarak replik ve düplik hakkı
verilmemesi hak arama hürriyetini tahdittir. 

Çabuk yargılama yapma bahasına hak arama hürriyetinin
etkinliği ortadan kaldırılamaz. Çabukluk ihtiyacı, etkin hak
arama özgürlüğünü takviye etmek için ortaya çıkmıştır. Hak-
kını etkin olarak arayamayabileceğinden endişe eden şahsa,
uyuşmazlıkların hızla çözüme bağlanmasının sağlayabileceği
bir yarar yoktur. Asıl olan hak arama hürriyetidir. Basit yargı-
lama usulü hak arama hürriyetini etkin bir şekilde temine
elverişli bir vasıta olmalıdır. Yargılama hukukunun şekli ger-
çeği aramasına tutunarak, adaleti, asıl olanı, usule ve şekle
feda etmek doğru olamaz. Replik ve düplik safahatının ya-
zılı olarak da kullanılabilmesi basit yargılama usulünde dahi
neticeye müessir olacaktır. 

Yasakçı bir anlayışla adalete erişmek mümkün değildir.
Hukuk Devleti, adalete ulaşmayı zorlaştırmayan, kolaylaştı-
ran devlettir. 

Nitekim, Anayasanın 2. maddesinde, "Türkiye Cumhuri-
yeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devletidir." hükmü, 36. maddesinde,
"Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve sa-
vunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme,
görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz"
hükmü yer almaktadır. 

Hukukunun amacı, toplumsal ilişkileri yaşanabilir kılıp
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ilerleme yolunu açık tutmak sureti ile toplumun medeniyete
erişmesini sağlamaktır. Hukukun amacının gerçekleşebil-
mesinin esaslı umdelerden biri olan hak arama hürriyeti, bi-
reyin hakkı olanı elde etme ve haksızlığa karşı mücadele
etme gayretinin en medeni usulüdür. İnsan varlığını soyut ve
somut değerleriyle koruyup geliştirmek amacıyla hukuki
bütün imkânlardan faydalanma hakkını havi hak arama hür-
riyeti, hem hukuk devleti olma idesinin başlıca ölçüsü, hem
de çağdaş demokrasinin gereklerinden ve vazgeçilmez şart-
larındandır. Kanun koyucuya düşen görev, hukuki himaye
kapsamında hak arama hürriyetini etkin olarak kullanmayı
sağlayacak tüm imkânları temin etmektir.

Hak arama özgürlüğü ilkesine göre kişilerin yargı merci-
leri önünde iddia, savunma, adil yargılanma hakkına sahip
olduğu güvence altına alınmış ve bu hürriyete mahsus özel
sınırlama nedeni öngörülmemiştir. İtiraz konusu kural, ce-
vaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi verme hakkını yasakla-
yarak hak arama hürriyetine sınırlama getirmektedir. Kişinin
karşılaştığı bir suçlamaya karşı kendisini savunabilmesinin
ya da maruz kaldığı haksız bir eylem veya işleme karşı hak-
lılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin en etkili yolu, yargı mer-
cileri önünde dava hakkını kullanabilmek ve bu davada
haklılığını ortaya koyabilme imkânına sahip olabilmekle
mümkündür.

Hak arama özgürlüğü, yalnız toplumsal barışı güçlendi-
ren dayanaklardan biri değil, aynı zamanda bireyin adaleti
bulma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme uğraşının

da aracıdır. Bu hakkın kullanılması, yerine getirilmesi olabil-
diğince kolaylaştırılmalı, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı
geciktiren, güçleştiren engeller kaldırılmalıdır. Adalete
ulaşma hakkı, hak arama hürriyeti ilkesi temelinde, bireyle-
rin kendilerini yargı organları önünde tam olarak ifade ede-
bilme ve savunabilmesini gerektirir. 

İtiraz konusu HMK’nın 317. maddesinin, “Taraflar ce-
vaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler.” şeklindeki
(3) numaralı fıkrası ile öngörülen amaç davaların daha kısa
sürede sonuçlanmasını sağlamaktır. Bir kez daha vurgula-
mak gerekir ise, yargılamanın amacı adil bir yargılama so-
nucunda adaletli karar vermektir. Bazen sade, kısa usul
yargılaması ile de adil bir sonuca ulaşmak mümkün ise de,
itiraz konusu yasaklayıcı kuralın doğurduğu sakıncalar, da-
vaların sadece çabuk bitmesi neticesini verebilmek fayda-
sından daha fazladır. 

Basit yargılama usulünde de hak arama hürriyetinin ge-
reği olarak cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri safaha-
tının olması mümkündür. İtiraz konusu kural ile yasaklanan
söz konusu hakkın, ne şekilde hangi süreler içerisinde kul-
lanılabileceğine ilişkin olarak kanun koyucu tarafından yasal
düzenlemeler yapılabilir. 

Sonuç olarak, yukarıda açıkladığım gerekçelerle itiraz ko-
nusu kuralın Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı ol-
duğu ve iptali gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk görüşüne
katılmıyorum.
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T.C. ANAYASA
Esas:  2011/134
Karar: 2012/83
Karar Tarihi: 24.05.2012

ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2011/134 (6100 SA-
YILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2012/83 SAYILI KARARI

(AİHS m. 6) (2709 S. K. m. 2, 13, 36, 41, 141, 152)
(6100 S. K. m. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 450, 451) (4721 S. K. m. 2) (Ana-
yasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 8) (AIREY - İRLANDA DA-
VASI)

RGT: 13.02.2013
RG NO: 28558

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 

1- Kocaeli 1. İş Mahkemesi
(E.2011/134)

2- Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesi 
(E.2012/26)

İTİRAZIN KONUSU: 12.1.2011 günlü, 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesinin
“Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışma-
sız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz.” biçi-
mindeki (2) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2., 13., 36.
ve 141. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

I- OLAY

Kıdem tazminatı, fazla mesai, ihbar tazminatı, milli bay-
ram ve yıllık ücretli izin alacağının tahsili talebine ilişkin ola-
rak açılan davalarda, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğu kanaatine varan Mahkemeler, iptali için başvurmuş-
lardır.

II- İTİRAZLARIN GEREKÇELERİ

A- E.2011/134 Sayılı İtiraz Başvurusunun Gerekçe Bö-
lümü Şöyledir:

“Mahkememize açılan dava işçinin çalışmasından kay-
naklanan kıdem tazminatı, fazla mesai, ihbar tazminatı, yıl-
lık izin alacağı ve milli bayramlarda çalışma ücretine dayalı
işçi alacağı davasıdır.

Davacı dava dilekçesinde belirttiği işçilik alacaklarını talep
ederek, fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuştur.

HMK 107. maddede belirsiz alacaklarda asgari bir mik-
tar üzerinden kısmi dava açılabileceği bildirilmiştir.

HMK 109/2. maddesinde ise talep konusunun miktarı
taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belli ise kısmi dava
açılamayacağı hükmünü içermektedir.

Bu durumda davacının talep ettiği işçilik alacaklarının be-
lirsiz bir alacak mı yoksa belirlenebilir bir alacak mı olduğu
önem taşımaktadır.

Adalet Bakanlığınca düzenlenen HMK seminerinde se-
miner veren öğretim görevlileri tarafından da belirtildiği üzere
bir işçi bir işyerinde ne kadar süre ile çalıştığını, ne kadar
maaş aldığını, ne zaman mesaiye kaldığını ve davalıdan
talep edebileceği işçilik alacağının ne kadar olduğunu açıkça
bileceğinden işçilik alacakları belirlenebilir alacaklardandır.

Bu nedenle davacı tarafından fazlaya ilişkin hakkı saklı
tutularak açılan işçilik alacaklarından doğan davalarda HMK
109/2. madde gereğince kısmi davanın açılamama durumu
söz konusu olup, derdest davamızda HMK 109/2. madde-
sinin uygulanma ihtimali bulunmaktadır.

Yani HMK 109/2. madde gereğince davacı fazlaya ilişkin
hakkını saklı tutarak kısmi dava açamaz açılan bu davanın
HMK 109/2. maddesi gereği “Usulden reddi” gerekmekte-
dir. Ancak davaya uygulanma ihtimali bulunan 6100 s. K
(HMK) 109/2. madde TC. Anayasasının 36. maddesine ay-
kırıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36. maddesinde “Her-
kes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak sureti ile yargı
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma
ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev
ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçamaz” hükmü dü-
zenlenmiştir.
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Keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi;

1- Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili
nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar
konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız
ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre
içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini iste-
mek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak,
demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulu-
sal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya
taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya
davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine
zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zo-
runlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen
veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürüle-
bilir.”

Hükmünü içermektedir.

Ayrıca davamıza konu olaya uygulanması muhtemel olan
6100 sayılı Kanunun 109/2. maddesi aynı zamanda Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi olarak bilinen İnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 6.
maddesinde belirtilen adil yargılanma hakkına da aykırıdır.

6100 s. K (HMK) 109/2. maddesi TC. Anayasasının 36.
maddesinde belirtilen “hak arama hürriyeti” ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen “Adil yargı-
lanma ilkesine” aykırı olduğundan Anayasamızın 152. mad-
desi gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulmasına
karar verilmiş olup;

Gereği takdirlerinize saygıyla arz olunur.”

B- E.2012/26 Sayılı İtiraz Başvurusunun Gerekçe Bö-
lümü Şöyledir:

“DAVA: Davacı vekili mahkememize verdiği 02.01.2012
havale tarihli dava dilekçesi ile taraflar arasında iş akdi ya-
pıldığını ve davacının 23.05.2006 tarihinde işçi olarak işe
başladığını, davacının ücretinin aylık 680,00.-TL olduğunu,
davalı işverenin davacının ücretlerini zamanında ve tam öde-
mediğini, ayrıca davacıya fazla mesai ücretlerinin de öden-
mediğini, bu nedenlerle davacının iş akdini haklı nedenle
feshettiğini belirterek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak
suretiyle 4.000,00.-TL net kıdem tazminatının ve 100,00.-
TL net yıllık ücretli izin alacağının fesih tarihinden itibaren
mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan
tahsilini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili ise 03.02.2012 havale tarihli dilek-
çesinde, davacının bildirim süresine uymadan iş akdini fes-

hettiğini ve fesih ile hakkın kötüye kullanıldığını belirterek
davanın reddini talep etmiştir.

İTİRAZ KONUSU NORM: 6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu’nun 109. maddesinin ikinci fıkrası, “Talep ko-
nusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça
belirli ise kısmi dava açılamaz.” hükmündedir.

İLGİLİ ANAYASA MADDELERİ: 2709 sayılı Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın 2. maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlan-
gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk Devletidir.”, 13. maddesi, “Temel hak ve
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın il-
gili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”, 36. mad-
desi, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak sure-
tiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve
savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”, 141/4. mad-
desi, “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle so-
nuçlandırılması, yargının görevidir.” hükümlerini
içermektedir.

İLGİLİ ULUSLARARASI METİNLER: Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 6/1. maddesinde, “Herkes, gerek medeni
hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda ken-
disine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan,
yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tara-
fından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun
ve açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir.” denil-
mektedir.

ANAYASA’YA AYKIRILIK GEREKÇELERİ: 04/02/2011 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12/01/2011 tarihli ve
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (H.M.K.), bu Ka-
nunun 451. maddesine göre 01.10.2011 tarihinde yürür-
lüğe girmiş olup, Kanunun 450. maddesi ile de, 1086 sayılı
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmış-
tır. 6100 sayılı H.M.K.’nun ikinci kısmının birinci bölümünde
105.-113. maddeleri arasında dava çeşitleri, bu Kanunun
109. maddesi ile de, kısmi dava düzenlenmiştir. Anılan
madde ile, talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir ol-
duğu durumlarda kısmi dava açılabileceği, ancak talep ko-
nusu miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça
belirli olması durumunda kısmi dava açılamayacağı hükme
bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasının gerekçesinde, “Mad-
denin ikinci fıkrasında talep konusunun miktarının taraflar
arasında tartışmasız ve açıkça belirli olması durumunda
kısmi davanın açılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu-
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nunla kısmi dava kurumunun amaç dışı kullanılmasının
önüne geçilmek istenmiş, yani sözü edilen hâlde davacının
kısmi dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı kabul edil-
miştir.” denilmiştir.

Görüldüğü üzere, 6100 sayılı H.M.K.’nun 109/2. mad-
desi ile, kısmi dava açılması sınırlandırılmıştır. Yine bu Ka-
nunun 107. maddesinde de, belirsiz alacak davası
düzenlenmiş, alacağın miktarı yahut değerinin tam ve kesin
olarak belirlenememesi veya bunun imkansızlaştığıhallerde
belirsiz alacak davası açılabileceği öngörülmüştür. Şartları
oluşmadan, doğrudan belirsiz alacak, tespit davası veya
kısmi dava açılması durumunda, hukuki yarar yokluğundan
davanın usulden reddine karar verilecektir. H.M.K.’nun
114/1-h bendi uyarınca, hukuki yarar dava şartıdır.
H.M.K.’nun 115/2. maddesinde de mahkemenin, dava şartı
noksanlığını tespit ederse, davanın usulden reddine karar
vereceği; ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi müm-
kün ise bunun tamamlanması için kesin süre vereceği; bu
süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava
şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedeceği belirtilmiştir.
Ayrıca, fazlaya ilişkin hak sonradan dava konusu yapılama-
maktadır.

Yasa tasarısı taslağının hazırlanışında görev yapan öğre-
tim üyelerinden Özekes, “Bugüne kadar fazlaya ilişkin hak-
ların saklı tutulması anlayışı terk edilmiş, böyle bir ifade
olmasa dahi daha sonra fazlaya ilişkin hakların dava edil-
mesi teorik olarak mümkün kılınmıştır. Fakat, eğer alacak
belirli veya tarafça belirlenebilir ise, tarafın kısmi dava açma
imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu çerçevede, özellikle iş hu-
kuku gibi alanlarda pilot dava, ön dava gibi açılan davalar
artık belirli ya da belirlenebilir alacaklar bakımından mümkün
değildir, açılırsa dava hukuki yarar yokluğundan redde mah-
kumdur. Bu sebeple, davayı parçalara ayırarak açma dö-
nemi kural olarak bitmiştir.” demektedir (ÖZEKES,
Muhammed, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ne Getiriyor,
Esas Dergisi, Sayı: 1, sayfa: 7-8). Yine öğretide, kısmi dava
açılması durumunda hukuki yararın bulunmadığından ba-
hisle davanın reddi gerektiği belirtilmekte, örnek olarak da
işçi alacakları davaları gösterilmektedir (PEKCANITEZ,
Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammed, Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu, Yetkin Yayınları, sayfa:316-320).

Öğretide bazı görüşler de, “...ülkemizde işçilik alacakları
ile ilgili davaların belirsiz alacak veya kısmi dava türünde açı-
lamayacağını ileri sürmek, adli sonuçlar doğurmayacağı gibi
iş hukukuna hakim ilkelerden, işçinin korunması ilkesinin de
ihlaline yol açabilir.” yönündedir. (ÇİL, Şahin/KAR, Bektaş,
6100 sayılı HMK’ya Göre İş Yargısında Belirsiz Alacak Davası
ve Kısmi Dava, Yetkin Yayınları, sayfa 136).

Görüldüğü üzere yeni düzenleme, bazı belirsizlikler getir-
miştir ve adil olmayan sonuçlara yol açabilir;

1- Her şeyden önce, öğreti ve uygulamada, halen hangi
davaların kısmi dava olarak açılamayacağı tartışılmaktadır.
Kanunun kabul edildiği tarih dikkate alındığında, aradan
geçen zamana rağmen henüz hukukçuların dahi görüş bir-
liğine varamadığı bir konuda, ülkemizde dava açmak için
avukat tutma zorunluluğu da bulunmadığına göre, vatanda-
şın hangi davayı kısmi olarak açabileceği, hangisini açama-
yacağı konusunda tereddüde düşeceği kuşkusuzdur.

Yine, değinildiği üzere kısmi davanın hangi hallerde açı-
labileceği hususu her somut olaya göre değişmektedir. Hal-
buki bir hukuk devletinde her uyuşmazlığa uygulanacak usul
hükümlerinin çok açık ve belirli bir şekilde düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca, karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat
sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesi veya talep konusunun miktarının, taraflar
arasında tartışmasız veya açıkça belirli olmasını dava tari-
hinde öğrenmesi mümkün olmayan davacının belirli bir
yönde dava açmanın olumsuz sonuçlarına (yargılama gider-
leri, zamanaşımı gibi) katlanmak zorunda bırakılması hukuki
güvenlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Usul kurallarının karmaşık ve muğlak olmaması; adil yar-
gılanma ilkesi ve hukuk devleti ilkesinin gerekleridir. Nitekim
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Airey-İrlanda davasının
kararında (9 Ekim 1979, Seri A No. 32, s. 12-14, paragraf
24), AİHM’e üye Devletler’in mahkemelere etkili erişim hak-
kını garanti etmesi gerektiğini belirtme fırsatı bulmuştur. Bu
davada AİHM, usul kurallarının karmaşık olması nedeniyle
AİHS’nin 6. madde’nin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar
vermiştir. Ayrıca, Bellet-Fransa davasının kararı (4 Aralık
1995, Seri A No. 333-B, paragraf 37-38) kan nakli netice-
sinde enfeksiyon kapan hemofili hastalarıyla ilgilidir. Mağ-
durlara tazminat fonundan tazminat ödenmesiyle dava
açma hakkından feragat edilmiş sayılıp sayılmayacağı ko-
nusunda taraflar anlaşmaya varamamıştır. Paris İstinaf Mah-
kemesi davanın açılmasında fayda tespit edemediğinden,
davanın reddedildiğini bildirmiştir. AİHM şu beyanda bulun-
muştur: “Neticede, sistem, mevcut yolların kullanılması için
gereken usuller ve bunların eşzamanlı kullanımından kay-
naklanan kısıtlamalar konusunda yeterince açık olmadığı
gibi, bir yanlış anlamayı önleyecek güvencelerle de donatıl-
mamıştır.

Davanın tüm koşullarına bakıldığında, Mahkeme başvu-
rucunun Paris İstinaf Mahkemesi önündeki dava sürecinde
somut ve etkin bir erişim hakkından faydalanamadığını tes-
pit etmiştir. Dolayısıyla, 6. madde’nin 1. fıkrası (madde 6-1)
ihlal edilmiştir.”
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2- Aynı hukuki ilişkiden doğan dava konusu taleplerden
bazılarının belirli, bazılarının belirsiz, bazılarının da kısmi da-
vaya konu olabilecek nitelikte bulunması durumunda, bun-
ların ayrılarak açılması da Anayasa’nın 141/4. maddesinde
öngörülen usul ekonomisine (davaların en az giderle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırılması) de aykırıdır.

3- İtiraz konusu anılan madde ile, hakkın kullanımının,
zamanaşımı süresi içinde hak arayanın tercih ve kararına bı-
rakılmamış olması ve alacağın tamamı için dava açma zo-
runluluğu getirilmesi hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı
gibi temel hak ve özgürlüklerin ve hak arama özgürlüğünün
sınırlandırılması sonucunu da doğurmaktadır. Hakkın kötüye
kullanılması yasağına aykırı olmamak kaydıyla davacı alaca-
ğının bir kısmını dava etmek hakkına sahip olmalıdır, esasen
kimi zaman bunda hukuki yararı da olabilir. Aksine bir dü-
zenleme ile bu hakkı tamamen sınırlamak AİHS’nin 6/1.
maddesine de aykırıdır.

4- Anılan maddenin gerekçesi olarak, eski Kanun döne-
minde her bir dava için ayrı vekalet ücreti almak amacıyla
kısmi dava açıldığı gösterilmektedir
(PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, adı geçen eser, sayfa 319-
dipnot). Ancak bahsi geçen örnek olayda açıkça hakkın kö-
tüye kullanılması söz konusu olup, 4721 sayılı T.M.K.’nun 2.
maddesine göre değerlendirme yapılması ile sorun aşılabil-
mektedir. T.M.K.’nun 2. maddesi zaten başlı başına hakkın
kötüye kullanılmasının sınırlandırılması için getirilmiştir. Üs-
telik, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmak
suretiyle belirtilen sakıncanın önüne geçilmesi mümkün
olup, nitekim tarifenin 12. maddesindeki değere ilişkin da-
valarda vekalet ücretinin maktu vekalet ücretinden az ola-
mayacağı yönündeki düzenleme Danıştay’ca 2011 yılında
iptal edilmiş ve 2012 yılına ait tarifede de, söz konusu sa-
kıncayı aşacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla öğ-
retide itiraz konusu norma ilişkin olarak ileri sürülen bu
gerekçenin de bir dayanağı bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, kısmi dava açılmasının sınırlandırılmasına
ilişkin getirilen 6100 sayılı H.M.K.’nun 109/2. maddesi hük-
münün; Anayasa’nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk dev-
leti ilkesine, 13. maddesinde düzenlenen temel hak ve
özgürlüklerin sınırlandırılamayacağı kuralına, 36. madde-
sinde düzenlenen hak arama özgürlüğü kuralına ve 141.
maddesinde öngörülen usul ekonomisi ilkesine aykırılık teş-
kil ettiği kanaatiyle, itiraz konusu normun iptali için Anaya-
sa’nın 151. maddesine göre Anayasa Mahkemesine
başvuruda bulunması gerektiği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve Yüksek Mah-
kemece gözetilecek diğer nedenlerle, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 109. maddesinin ikinci fıkrası-
nın 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2., 13.

ve 36. ile 141. maddelerine aykırı olduğunun TESPİT EDİ-
LEREK İPTALİNE karar verilmesi Anayasa’nın 152. maddesi
uyarınca arz ve talep olunur.”

III- YASA METİNLERİ

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun itiraz konusu kuralı da içeren 109. maddesi şöy-
ledir:

“Kısmi Dava

MADDE 109- (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bö-
lünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yo-
luyla ileri sürülebilir.

(2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışma-
sız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. 

(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından
açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava açıl-
ması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği
anlamına gelmez.” 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları

Başvuru kararlarında, Anayasa’nın 2., 13., 36. ve 141.
maddelerine dayanılmıştır.

IV- İLK İNCELEME

A- E.2011/134 Sayılı Dosyanın İlk İnceleme Kararı

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca
Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KAN-
TARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman
Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ,
Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi
DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılı-
mıyla 4.1.2012 günü yapılan ilk inceleme toplantısında,
dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenme-
sine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

B- E.2012/26 Sayılı Dosyanın İlk İnceleme Kararı

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca
Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KAN-
TARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman
Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin
YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz
AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımlarıyla 30.3.2012 günü
yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulun-
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madığından işin esasının incelenmesine Recep KÖMÜRCÜ
ile Erdal TERCAN’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar ve-
rilmiştir. 

V- BİRLEŞTİRME KARARI

12.1.2012 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun 109. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan
“Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya
açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz.” ibaresinin iptaline
karar verilmesi istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin
E.2012/26 sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nede-
niyle E.2011/134 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esa-
sının kapatılarak incelemenin E.2011/134 sayılı dosya
üzerinden yürütülmesine, 30.3.2012 gününde OYBİRLİ-
ĞİYLE karar verilmiştir.

VI- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararları ve ekleri, Anayasa Mahkemesi Rapor-
törü Şebnem NEBİOĞLU ÖNER tarafından hazırlanan işin
esasına ilişkin rapor, itiraz konusu Yasa kuralı, dayanılan
Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp dü-
şünüldü:

Başvuru kararlarında, itiraz konusu kural gereğince talep
konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya
açıkça belirli olduğu durumlarda hukuki ilişkinin taraflarına
kısmi dava açma imkânı verilmeyerek, bu tür alacak hakkı
sahiplerinin haklarını mahkeme önünde savunma imkânın-
dan yoksun bırakıldıkları, ayrıca bir kısım alacak iddialarının
kısmi dava şeklinde öne sürülebilip bazılarının kısmi davaya
konu olamayacakları düzenlenerek, adil yargılanma hakkı ve
usul ekonomisi ilkesini zedeler şekilde usul kurallarında kar-
maşıklık oluşturulduğu belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2.,
13., 36. ve 141. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüş-
tür. 

İtiraz konusu kuralda, talep konusunun miktarı, taraflar
arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açıla-
mayacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemenin gerekçesinde ise
talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız
veya açıkça belirli olması durumunda kısmi dava açılama-
yacağının hüküm altına alındığı, bununla kısmi dava kuru-
munun amaç dışı kullanılmasının önüne geçilmek istendiği,
yani sözü edilen halde davacının kısmi dava açmakta hu-
kuki yararının bulunmadığının kabul edildiği ifade edilmiştir.

Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti,
insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her

alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sür-
düren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hu-
kuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve
yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan
devlettir.

Hukuk politikasının belirlenmesinde kanun koyucunun
takdir yetkisinin bulunduğu açıktır. Anayasa’nın 142. mad-
desinde, mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyiş-
leri ve yargılama usullerinin kanunla düzenleneceği
belirtilmiş olup, itiraz konusu kural yargılama usulleri kap-
samında ele alınacak bir düzenlemedir. Bu nedenle kanun
koyucu anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla yargılama
usullerine ilişkin hususlarda takdir yetkisi kapsamında dü-
zenlemeler yapabilir. Ancak, kanunların, kamu yararının sağ-
lanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar
içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti
olmanın gereğidir. Bu nedenle kanun koyucunun hukuki dü-
zenlemelerde kendisine tanınan bu takdir yetkisini anayasal
sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini
göz önünde tutarak kullanması gerekir. 

İtiraz konusu düzenleme ile kanun koyucunun, talep ko-
nusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça
belirli olması halinde kısmi dava açılamayacağı hükmüne
yer vererek, bölünebilir taleplere ilişkin dava hakkının kötüye
kullanımının önüne geçmeyi, hukuki uyuşmazlıkların bir an
önce kesin hükme bağlanması suretiyle hukuksal barışın ko-
runmasını ve talep konusunun taraflar arasında tartışmasız
ve açıkça belirli olduğu alacak iddialarının kısım kısım der-
meyan edilmesi suretiyle dava sayısının artışını engelleye-
rek yargılama faaliyetinin hızlandırılmasını amaçladığı
anlaşılmaktadır. Özellikle mahkemelerin iş yükü, hukuki
uyuşmazlıkların karara bağlanmasında geçen uzun sürelerin
başka hak ihlallerine neden olması ve bu sorunun yalnızca
ülkemiz açısından geçerli olmayıp, birçok hukuk sistemi ta-
rafından ortak bir sorun olarak paylaşılması ve bu noktada
hukuki uyuşmazlıkların çözümünü hızlandıran usul hüküm-
lerinin gerekliliği gözetildiğinde, talep konusunun miktarının
taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması ha-
linde kısmi dava açılamayacağına ilişkin düzenleme kanun
koyucunun takdir yetkisi içinde kalmaktadır. 

Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36. madde-
sinde, herkesin gerekli araç ve yollardan yararlanarak yargı
organları önünde davacı ya da davalı olarak iddia ve sa-
vunma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Buna göre,
hak arama özgürlüğünün en önemli iki öğesini oluşturan
iddia ve savunma haklarının kısıtlanması, bu hakların nok-
sansız kullanımının ve âdil yargılanmanın engellenmesi Ana-
yasa’nın 36. maddesine aykırılık oluşturur. 
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Anayasa’nın 36. maddesine göre, herkes, meşru vasıta
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip-
tir. “Meşru vasıta ve yollar” ibaresi, hukuk düzenine uygun
vasıta ve yollar anlamına gelmektedir. Anayasa’nın 142.
maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, iş-
leyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” denilerek bu
alanların Anayasa’ya uygun olarak düzenlenmesi yasama or-
ganına bırakılmıştır.

Anayasa’nın 13. maddesinde, “Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili madde-
lerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sı-
nırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gerekle-
rine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” denilmiştir.

Anayasa’nın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup,
aralarında bir üstünlük sıralaması bulunmadığından, uygu-
lamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değildir.
Bu nedenle, kimi zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan
iki Anayasa kuralından biri, diğerinin sınırını oluşturabilmek-
tedir. Hak arama özgürlüğü Anayasa’nın 36. maddesinde
düzenlenmiş ve anılan maddede hak arama hürriyeti için
herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş ise de mahke-
melerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama
usullerinin kanunla düzenleneceğini öngören Anayasa’nın
142. ve davaların mümkün olan süratle sonuçlandırılmasını
ifade eden Anayasa’nın 141. maddelerinin, hak arama hür-
riyetinin kapsamının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği
açıktır.

İtiraz konusu kural uyarınca, niteliği itibariyle bölünebilir
ancak belirli ve tartışmasız olan alacak hakkı sahibine, hu-

kuki uyuşmazlığa ve hukuki korunma ihtiyacına ilişkin tale-
bini, iddia ve delillerini yargı makamları önünde dava yoluyla
ileri sürme imkanı verilmiştir. Talep konusunun miktarının ta-
raflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması halinde
kısmi dava açılamayacağı belirtilmiş olmakla, yargılama sü-
recinin hızlandırılması ve uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca
bağlanmasını amaçladığı anlaşılan düzenlemenin hakkın
özüne dokunduğu ve hakkı anlamsız kılacak dereceye vardığı
söylenemez. 

Anayasa’nın 141. maddesinde “Davaların en az giderle
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevi-
dir.” denilmektedir. Bu hükümle usul ekonomisi ilkesine işa-
ret edilmiştir. Uyuşmazlıkların söz konusu ilkeye göre
çözümlenmesinde hem bireyin hem de kamunun yararı söz
konusudur. Aynı hukuki ilişkiden doğan ve talep konusunun
miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ol-
duğu bir alacak hakkının kısımlara ayrılarak dava edilmesi
yerine tek bir dava konusu edilerek uyuşmazlığın kısa sü-
rede çözümlenmesini öngören itiraz konusu kuralın Anaya-
sa’nın 141. maddesine de aykırı olmadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2.,
13., 36. ve 141. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin
reddi gerekir. 

VII- SONUÇ

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun 109. maddesinin “Talep konusunun miktarı, ta-
raflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava
açılamaz.” biçimindeki (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 24.5.2012 gününde
OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
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T.C. Danıstay
6.Dairesi
Esas:  2010/10725
Karar: 2012/378
Karar Tarihi: 01.02.2012

İŞLEM İPTALİ İSTEMİ - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YA-
PILMASI VE TAŞINMAZIN YEŞİL ALANDAN ÇIKARILA-
RAK KONUT ALANINA AYRILMASI - TAŞINMAZIN YİRMİ
YILI AŞKIN SÜREDİR PLANDAKİ AMACINA UYGUN OLA-
RAK KULLANILMADIĞI - İDARE MAHKEMESİ KARARI-
NIN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava, G.İli, K.ilçesi, B.C.Mahallesi, … ada, …
parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak imar planı deği-
şikliği yapılması ve taşınmazın yeşil alandan çıkarıla-
rak konut alanına ayrılması, bu yapılmadığı takdirde
taşınmazın kamulaştırılması istemiyle yapılan … günlü
başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılmış olup, uyuşmazlık konusu olayda ise, da-
vacılara ait taşınmazın belediye meclisi kararıyla kabul
edilen … ölçekli imar planında yeşil alan olarak belir-
lendiği, söz konusu taşınmazın yirmi yılı aşkın süredir,
plandaki amacına uygun olarak kullanılmadığı gibi,
plan değişikliğine de gidilmediği ve planın yürürlüğe
girmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen davalı
belediye tarafından taşınmazın kamulaştırılmadığı an-
laşılmakta olup; belirtilen durum nedeniyle, davacıla-
rın mülkiyet hakkının süresi belirsiz bir zaman
diliminde kısıtlandığı açıktır. Bu durumda, davacının
başvurusunun zımnen reddi üzerine açılan bu davada,
İmar Kanununun ilgili maddesi hükmü uygulanmak su-
retiyle söz konusu taşınmaz hakkında davalı belediye
tarafından davacının talepleri dikkate alınarak işlem
tesis edilmesi veya imar programına alınarak, kamu-
laştırma işlemlerinin geciktirilmeksizin sonuçlandırıl-
ması gerekirken, bunlar yapılmaksızın dava açıldıktan
sonra, davalı idare tarafından … tarihli başvuruya ve-
rilen … tarihli cevabi yazıda da <anılan taşınmazı ka-
mulaştırılana kadar kanunlardan verilen hakların
devam edeceğinin> belirtilmesi ve bu haliyle belirsiz-
liğin devam etmesi karşısında, davanın reddine dair
İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülme-
miştir.

(2709 S. K. m. 13, 35, 90) (2577 S. K. m. 54) (3194
S. K. m. 7, 8, 10, 13) (ANY. MAH. 29.12.1999 T. 1999/33
E. 1999/51 K.)

İstemin Özeti: Danıştay Altıncı Dairesince verilen
13.04.2010 günlü, E:2008/4496, K:2010/3743 sayılı ka-
rarın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.
maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Ahmet Sil'in Düşüncesi: Kararın düzeltil-
mesi isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M. İclal Kutucu'nun Düşüncesi: Kararın
düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde ya-
zılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ge-
rekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin
açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendik-
ten sonra, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 54.
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltil-
mesi istemi yerinde görüldüğünden; Danıştay Altıncı Daire-
nin 13.04.2010 günlü, E:2008/4496, K:2010/3743 sayılı
kararı kaldırılarak gereği görüşüldü:

Dava, Gümüşhane İli, Kelkit ilçesi, Büyük Cami Mahal-
lesi, 265 ada, 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak imar
planı değişikliği yapılması ve taşınmazın yeşil alandan çıka-
rılarak konut alanına ayrılması, bu yapılmadığı takdirde ta-
şınmazın kamulaştırılması istemiyle yapılan 24.07.2006
günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın ve dosyaya
sunulan bilirkişi raporunun incelenmesinden, uyuşmazlık ko-
nusu taşınmazın nazım imar planı kararları doğrultusunda
park ve çocuk oyun alanı kullanımına ayrıldığı, kentsel tek-
nik altyapı kapsamında değerlendirilen park ve çocuk oyun
alanının yapılaşmaya açılmasını gerektirecek planlama ilke-
leri açısından hiçbir zorunluluğun olmadığı, park ve çocuk
oyun alanı gibi teknik alt yapılarda yeni bir düzenleme yapıl-
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masının parsel bazında münferit olarak değil, kent bütü-
nünde nazım imar planı ölçeğinde ele alınması gerektiği, da-
vacıların isteminin şehircilik ilkelerine ve planlama
tekniklerine uygun olmadığının anlaşıldığı, öte yandan idare
mahkemesi kararıyla idarenin kamulaştırma yapmaya zor-
lanamayacağı, bu durumda davacının imar planında deği-
şiklik yapılması veya taşınmazının kamulaştırılması isteminin
reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu
karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Anayasanın 35. maddesinde: <Herkes, mülkiyet ve
miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı ama-
cıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması
toplum yararına aykırı olamaz.> kuralına yer verilmiş; temel
hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını düzenleyen 13. mad-
desinde ise, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunul-
maksızın yalnızca

Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeni-
nin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ay-
kırı olamayacağı vurgulanmıştır.

Keza Anayasanın 90. maddesi uyarınca uygun bulunan
ve iç hukukun bir parçası halini alan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 1 nolu Ek Protokolünün <Mülkiyetin korun-
ması> başlıklı 1. maddesinde de: <Her gerçek ve tüzel ki-
şinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini
isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle
ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun
genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bı-
rakılabilir.> hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin 29.12.1999 gün
ve E:1999/33, K: 1999/51 sayılı kararıyla; 3194 sayılı imar
Kanununun 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları iptal
edilmiş, iptal kararının gerekçesinde, <Çağdaş demokrasi-
ler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp gü-
vence altına alındığı rejimlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin
özüne dokunup onları büyük ölçüde kısıtlayan veya tümüyle
kullanılamaz hale getiren sınırlamaların demokratik toplum
düzeninin gerekleriyle bağdaştığı kabul edilemez. Demokra-
tik hukuk devletinin amacı kişilerin hak ve özgürlüklerden en
geniş biçimde yararlanmalarını sağlamak olduğundan yasal
düzenlemelerde insanı öne çıkaran bir yaklaşımın esas alın-
ması gerekir, Bu nedenle getirilen sınırlamaların yalnız öl-
çüsü değil, koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı
öngörülen kanun yolları hep demokratik toplum düzeni kav-
ramı içinde değerlendirilmelidir. Özgürlükler, ancak ayrık du-
rumlarda ve demokratik toplum düzeninin sürekliliği için
zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabilmelidir.

Demokratik bir toplumda temel hak ve özgürlüklere ge-
tirilen sınırlamanın, bu sınırlamayla güdülen amacın gerek-
tirdiğinden fazla olması düşünülemez.

Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa
olsun, kısıtlamaların, bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle
yapılmaması ve belli bir özgürlüğün kullanılmasını önemli öl-
çüde zorlaştıracak ya da ortadan kaldıracak düzeye vardırıl-
maması gerekir.

3194 sayılı Yasanın 13. maddesinin itiraz konusu birinci
fıkrasında imar planlarında, resmi yapı, okul, cami, yol, mey-
dan gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, imar programına
alınıncaya kadar mevcut kullanma şeklinin devam edeceği
öngörülmüştür. Yasanın 10. maddesinde de belediyelerin,
imar plânlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde bu
planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlaya-
cakları belirtilmiş, ancak Yasada bu plânların tümünün hangi
süre içinde programa alınarak uygulanacağına ilişkin bir ku-
rala yer verilmemiştir. 13. maddenin birinci fıkrası uyarınca
imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin mevcut
kullanma şekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki
bu belirsizliğin, kişilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli
olmayan bir sınırlamaya neden olduğu açıktır.

İmar plânlarının uygulamaya geçirilmesindeki kamusal
yarar karşısında mülkiyet hakkının sınırlanmasının demo-
kratik toplum düzeninin gerekleriyle çelişen bir yönü bulun-
mamakta ise de, itiraz konusu kuralın neden olduğu
belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi
bozarak mülkiyet hakkını kullanılamaz hale getirmesi, sınır-
lamayı aşan hakkın özüne dokunan bir nitelik taşımaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de 23.09.1981 günlü
Sporrong ve Lönnroth kararında, kamulaştırma izni ile in-
şaat yasağının uzun bir süre için öngörülmüş olmasının, top-
lumsal yarar ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi
bozduğu sonucuna varmıştır.

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasanın 13.
ve 35. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.> nitelemelerine
yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin sözü edilen ka-
rarında da atıf yapılan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin
23.09.1981 gün ve 7151/75 sayılı Sporrong ve Lönnroth -
İsveç kararında ise Mahkeme; başvurucuların taşınmazları-
nın uzun bir süre inşaat yasağı kapsamında tutulmasını ve
bu sürede kamulaştırma yapılmamasını mülkiyet hakkına
müdahale olarak kabul etmiş, bu durumun müdahaleyi ağır-
laştırdığı kanaatine vararak, kararın devamında, başvurucu-
ların mülkiyet haklarını kullanmalarının Sporrong Miras
Şirketi olayında toplam 25 yıl, Bayan Lönnroth olayında on
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iki yıl engellendiğini, bu bağlamda uzatılmış yasakların mülk
sahipleri üzerinde yarattığı olumsuz sonuçları hukukun üs-
tünlüğü ile yönetilen bir Devlette olması gereken durumla
bağdaştırılabilir görmediğini kaydetmiş, bu yasakların yarat-
tığı durumun mülkiyet hakkının korunması ile genel men-
faatin gerekleri arasında sağlanması gereken dengeyi
bozduğunu, başvurucuların hukuki durumlarının gerekli den-
genin bulunmamasına yol açtığını vurgulamış, sonuçları in-
şaat yasakları ile ağırlaştırılmış olan kamulaştırma izinlerinde
(izin verilmemesi) her iki başvurucu yönünden 1 nolu Ek Pro-
tokolün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunuyla, yerleşim yerleri ile bu yer-
lerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla, adı geçen Kanunun
7. ve 8. maddeleriyle belirli nüfus kriterini aşan belediyelere
imar planlarını hazırlama ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü
getirilmiştir. Aynı Kanunun 10. maddesinde de: <Belediye-
ler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay
içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programla-
rını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sı-
rasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri
görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu
programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra ke-
sinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tah-
sis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık
imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hiz-
met tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuru-
luşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla
gerekli ödenek kamu kuruluşlarının bütçelerine konulur. İmar
programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel ka-
nunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamu-
laştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler
gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer ka-
nunlarla verilen haklar devam eder.> hükmüne yer verilmek
suretiyle belediyelere, imar planlarını uygulamak üzere be-
lirtilen süre içerisinde imar programını hazırlama; ilgili yatı-
rımcı kamu kuruluşlarına ise imar programlarında kendi
görev alanlarındaki kamu hizmeti için ayrılan özel mülkiyete
konu taşınmazları kamulaştırma zorunluluğu getirilmiştir.

İmar planlarında kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş
olan yerlerde kalan taşınmazlar üzerinde, maliklerin tasarruf
hakları kısıtlanmakta; bu yerler kamulaştırma işlemine konu
teşkil edeceğinden satış değerleri düşmekte, rayiç değerin-
den satılamamakta, ancak kamulaştırma bedeli alınmak su-
retiyle yarar sağlanabilmektedir. Kamulaştırma yapılmadığı
takdirde, kişilerin temel haklarından biri olan mülkiyet hakkı
süresi belirsiz bir zaman diliminde kısıtlanmakta ve bu
durum mülkiyet hakkının özünün zedelenmesine neden ol-
maktadır.

Yukarıda yer verilen imar Kanununun 10. maddesi hük-
müyle, belediyelere imar planının yürürlüğe girmesinden iti-
baren en geç üç ay içinde imar programını hazırlama,
yatırımcı kuruluşlara imar planlarında kamu hizmetine ayrı-
lan arsaları imar programı süresi içerisinde kamulaştırma,
yine yetkili idari makamlara kamulaştırmaya ilişkin ödeneği
yatırımcı kuruluşun bütçesine koyma mükellefiyeti yüklen-
mek suretiyle kanun koyucu tarafından, kamu yararı adına
fedakarlığa katlanmak durumunda kalan taşınmaz malikle-
rinin mülkiyet haklarının ihlal edilmesi sonucunu doğuracak
şekilde uzun süre taşınmazlarının imar programlarına alın-
madan bekletilmesi uygun görülmemiş ve idareye herhangi
bir takdir yetkisi tanınmaksızın bağlayıcı sürelerle gerekli iş-
lemleri yapma görevi yüklenmiştir.

Uyuşmazlık konusu olayda ise, davacılara ait taşınmazın
09.08.1986 tarihli, 52/1 sayılı belediye meclisi kararıyla
kabul edilen 1/1000 ölçekli imar planında yeşil alan olarak
belirlendiği, söz konusu taşınmazın yirmi yılı aşkın süredir,
plandaki amacına uygun olarak kullanılmadığı gibi, plan de-
ğişikliğine de gidilmediği ve planın yürürlüğe girmesinin üze-
rinden yıllar geçmesine rağmen davalı belediye tarafından
taşınmazın kamulaştırılmadığı anlaşılmakta olup; belirtilen
durum nedeniyle, davacıların mülkiyet hakkının süresi belir-
siz bir zaman diliminde kısıtlandığı açıktır.

Bu durumda, davacının 24.07.2006 tarihli başvurusu-
nun zımnen reddi üzerine açılan bu davada, İmar Kanunu-
nun 10. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle söz konusu
taşınmaz hakkında davalı belediye tarafından davacının ta-
lepleri dikkate alınarak işlem tesis edilmesi veya imar prog-
ramına alınarak, kamulaştırma işlemlerinin geciktirilmeksizin
sonuçlandırılması gerekirken, bunlar yapılmaksızın dava açıl-
dıktan sonra, davalı idare tarafından 24.07.2006 tarihli
başvuruya verilen 02.11.2006 tarihli cevabi yazıda da <anı-
lan taşınmazı kamulaştırılana kadar kanunlardan verilen
hakların devam edeceğinin> belirtilmesi ve bu haliyle belir-
sizliğin devam etmesi karşısında, davanın reddine dair İdare
Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Trabzon İdare Mahkemesinin
31.12.2007 günlü, E:2006/2481, K:2007/2174 sayılı ka-
rarının BOZULMASINA; dosyanın adı geçen Mahkemeye
gönderilmesine 01.02.2012 gününde oybirliği ile karar ve-
rildi. (¤¤)
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T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas:  2010/5209
Karar: 2012/12363
Karar Tarihi: 11.04.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - KIDEM VE İHBAR TAZ-
MİNATI ALACAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - İŞVERE-
NİN BAŞKA BİR İŞÇİSİNE CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞU
-MAĞDURENİN KARAKOL VE SAVCILIĞA ŞİKAYET ET-
MEDİĞİ - İŞVEREN FESHİNİN HAKLI OLMADIĞI İDDİASI
- HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davalı vekili, davacının mağaza personeli ola-
rak çalıştığını ve işçinin işverenin başka bir işçisine
cinsel tacizde bulunması hükmü uyarınca haklı olarak
feshedildiğini belirtmiştir. Mağdurenin dilekçesi içeriği
ve bunu destekleyen tanık ifadelerine rağmen, mağ-
durenin karakol ve savcılığa şikayet etmemesi nede-
niyle işveren feshinin haklı olmadığı şeklindeki
değerlendirme yerinde değildir. Davacının eylemlerinin
İş Yasası’nın ilgili maddesine uyduğu ve işverene haklı
fesih hakkı verdiğinden kıdem ve ihbar tazminatı is-
temlerinin reddi gerekirken hüküm kurulması hatalı
olup bozmayı gerektirmiştir.

(4857 S. K. m. 25)

Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz
edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. K. tara-
fından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü:

Karar:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı asil, davalı işyerinde 2 yıl 4 ay 3 gün sigortalı ola-
rak çalıştığını, işine bir anda son verildiğini öğrendiğini, ko-

nuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müra-
caat ettiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatının
(2.550 TL) hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının mağaza personeli olarak çalıştı-
ğını, son brüt ücretinin 664,99 TL olduğunu, iş akdinin İş
Kanunu’nun 25/II-c maddesi uyarınca, işçinin işverenin
başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması hükmü uyarınca
haklı olarak feshedildiğini, fesih bildiriminin tebliğ edilmek
istendiğini, ancak davacının imtina ettiğini savunarak dava-
nın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davalıya ait işyerinde 2 yıl 4 ay 3
gün hizmet akdiyle çalıştığı, iş akdinin feshi hususunda is-
patın yasa ve Yargıtay uygulamaları gereği işverene ait ol-
duğu, işyerinde iş müfettişi tarafından düzenlenen raporda
fesih usulüne uyulmayarak davalı işverence haksız olarak
feshi edildiğinin bildirildiği, davalının iddia ettiği bir başka ça-
lışana cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle feshedildiği
iddia edilmiş ise de bu yönde taciz ve rahatsızlık yaşayan
diğer çalışan ve varsa olaya şahidi olanların ifadeleri ve bu
yönde davacı aleyhine yapılmış herhangi bir şikayet bulun-
madığı, davacının savunmasının alınmadığı, ayrıca ikaz edil-
mediği anlaşıldığından, davacının iş akdinin davalı işverence
haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne
karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

İş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, diğer bir deyişle
tazminat gerektirmeyecek şekilde son bulduğunu kanıtlama
yükü davalı işverenlik üzerindedir.

Dosya içerisinde bulunan cinsel tacize uğradığı ileri sü-
rülen mağdurenin 18.07.2008 tarihli dilekçesinde davacı-
nın kendisine yönelik olarak <.....çok güzelsin, seninle bir
sene önce tanışmak isterdim, o zaman bekar olurdum ve
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seninle bir ilişkiye başlardım…> dediğini, sonrasında ken-
disinin ondan uzak durmaya başladığını, 11.07.2008 tari-
hinde kendisini ofise çağırdığını, ……zorla elini tutmaya
çalıştığını ve kendisinin ona … sözlü olduğunu, onun da evli
olduğunu söylediğini, …. akşam kendisine <Yarın resmini
getirmeyi unutma. İyi geceler> şeklinde mesaj çektiğini, er-
tesi gün tehdit ederek kimseye söyleme seni işten attırırım
dediğini, ….. sana buradan ev tutarım dediğini, defalarca
evine davet ettiğini, yemek yerken karşısına geçip dikkatli
bir şekilde kendisine baktığını, rahatsız olduğunu vurguladı-
ğında kendisine <zaten pazartesi gideceksin, bırak da doya
doya bakayım, senle biraz vakit geçirelim> dediğini, <kon-
törün yoksa alayım, ihtiyaçlarını karşılayayım> dediğini, ka-
rısını değil kendisini sevdiğini, karısıyla baba ve annesinin
zoruyla evlendiğini söylediğini, defalarca cep telefonu ile
kendisinin resmini çekmeye çalıştığını, …. elini tutmak is-
tediğini, gözlerinin derinliklerinde kaybolduğunu söylediğini,
<benden hiç mi hoşlanmıyorsun, zaten hep çakallardan
hoşlanırsın. Kesin sözlün de öyledir> dediğini….. ifade et-
tiği anlaşılmıştır. 

Mağdurenin anılan dilekçesi içeriği ve bunu destekleyen
tanık ifadelerine rağmen, mağdurenin karakol ve savcılığa
şikayet etmemesi nedeniyle işveren feshinin haklı olmadığı
şeklindeki değerlendirme yerinde değildir. 

Davacının eylemlerinin 4857 Sayılı Yasanın 25/II-c mad-
desine uyduğu ve işverene haklı fesih hakkı verdiğinden
kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, ya-
zılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektir-
miştir.

F) Sonuç:

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
11.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
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