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“İnsan kendini yalnızca insanda 
tanır.” demiş Goethe. 

Şüphesiz tüm farklılıklarına ve 
karmaşıklığına rağmen, her yaptığı, 
her tavrı, her tercihi bir insanlık 
haline tekabül eder insanın. İyiliği 
de, kötülüğü de. İnsanlık dediğimiz 
bu hallerin toplamıdır. Ancak yine 
şüphesiz, “insanlık” dediğimiz o so-
yut mefhum, bütün kötülüklerine 
rağmen ve onun yanında masu-
miyeti de ifade eder. İnsanoğlu 
yeryüzündeki bütün bu dil zengin-
liğine karşın ayrı bir kelime ile ifade 
etmemiştir masum “insan”lığı. 
Neredeyse hemen her dilde belirt-
tiğimiz şekilde kullanılan kelime, 
herhalde başka türlü ifade edilecek 
olsa eksik kalacak ki, hem çelişki ve 
zaafları, hem de erdem ve yüceliği 

ifade eder. Ama birbiri ile tezat bu 
insanlık hallerinin bazıları kimi 
insanlarda daha görünür olur. İşte 

Sedat Özevin, insanlığın daha fazla 
yüce tarafının, erdemli yönünün 
ifadesi idi. Goethe bana insanın 
kendini yalnızca insanda tanıdığını 
öğretmişse, O bunun yaşanılabilir 
olduğunu göstermiştir.  

Hiçbir şeye tamahkârlık etmedi, 
gösterişsiz yaşadı. Gücün ve oto-
ritenin karşısında susarak, dimdik 
durdu. Hiçbir şeyin propagandasını 
yapmadı, sadece yaşadı.  Dünya-
ya tenezzül etmeden, dünyayı 
da yaşamı da sevdi, dolu dolu 
yaşadı. Nasıl yaşandığını O’nda 
görmezsem anlayamayacağım bir  
bilgelikle yaşadı. Çok sustu, çokça 
tebessüm etti.  

İyi bir dosttu. Dostluğunu fark 
ettirmeyecek kadar, fark ettirse 
bir şeyler eksilecek, dostluğunu 
kirletecek gibi neredeyse kendin-
den bile sakınarak. Hem de acıların 
bile pazarlandığı bir coğrafyada, 

insanlık krizi yaşanan bir zamanda. 

Bir tebessüm ile geçtiği dünyadan, 
şairin dediği gibi ikinci bir hayatın 
bahşedildiği duygusunu, insan 
olmanın mutluluğu yaşattı bizlere. 
Sadece tebessümü ile hatırlıyorum 
Sedat Abi’yi. Rahmet ve özlem ile 
anıyorum. 

Av. Ahmet Sevim

  *Cahit Koytak 

Bir dostun varsa,                  
bir senin hayatın, bir de onunki, 
bir ömür içinde iki 
hayat bahşedilmiş demektir sana, 
bilirsen değerini* 

Av. Sedat Özevin Anısına...
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Âlem içinde küçücük ancak öte 
yandan âlemi içinde taşıdığı için 
devasa bir varlığı ifade eden insan, 
elinin değdiği her yerde iz bırakır. 
İrade ve yetenek, insanoğlunun 
“bozguncu”luğunun da, imar edici 
olmasının da sebebi ve sonucudur.  
Bozan da, imar eden de aynı insan-
dır. Bizler de insanlık ailesinin bir 
ferdi olarak mesleki faaliyetlerimizi 
yürütürken, insanlığa ait değerleri 
referans alarak her türlü otorite, 
toplumsal baskı ve dahi kendimiz 
ile mücadele ederek bir elimizin 
bozduğunu diğer elimizde yapma 
mücadelesi içindeyiz. Bu nedenle 
mesleğimiz her meslek kadar sıra-
dan yine ancak her meslek kadar 
kutsaldır. 

Şüphesiz zorlu bir mesleki faaliyeti-
miz yorucu bir tempomuz var. Adli 
tatil ile neredeyse ismimizin yerine 
geçen mesleki sıfatlarımızdan bir 
süreliğine uzaklaşmak vasatı yaşa-
mak imkânı bulduk. Yeni adli yılın 
başlangıcı ile bu çetin mücadeleye 
yeniden başladık. Geçmiş dönemin 
muhasebesini yaptık, yeni dönemi 
programladık. 

Yeni dönemde daha önce hazırlı-
ğını yaptığımız ve gerek eğitim ça-
lışmaları gerekse de faaliyetleri ile 
süreklilik arz edecek İnsan Hakları 
Merkezi’nin temellerini “Av. Sedat 
Özevin İnsan Hakları Okulu” ile 
atıyoruz. Böylelikle güzel insan de-
ğerli abimiz Sedat Özevin’nin gerek 
baromuza gerekse Batman’ın insan 
hakları mücadelesine kattıklarını 
bir nebze olsun hatırlatma imkânı 

bulabileceğiz. Baromuz için ciddi 
bir ihtiyaç olan bağımsız bir bina ko-
nusunda ciddi bir mesafe kat etik. 
Batman Belediyesi Başkanlığınca 
Türkiye Barolar Birliği adına tahsis 
edilen ve yeni inşa edilecek Adliye 
Binası karşısında yapmayı planla-
dığımız “Avukat Evi” projelendiril-
me aşamasına geldi. Bu binanın 
yapılması ile eğitim çalışmalarını, 
sosyal faaliyetleri daha rahat bir 
ortamda yapabileceğimiz tesise 
kavuşmuş olacağız. Bu vesile ile 
başta Batman Belediye Başkanlığı 
ve Barolar Birliği Başkanlığı olmak 
üzere emeği geçen tüm kurum ve 
kişilere teşekkür ediyoruz. 

Staj Eğitim Programını temel konu-
ların yanı sıra, özellikle pratiğe da-
yalı CMK eğitimi ve iletişim dersleri 
ile desteklemeyi planladık. HMK, 
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu 
konusunda Barolar Birliğinin des-
teği ile eğitim çalışmaları takvimini 
yakın zamanda ilan edeceğiz. 

Şüphesiz mesleki sorunlarımı-
zın yanı sıra özellikle toplumsal 
meseleler de gündemimizi ciddi 
şekilde işgal ediyor. Yaklaşık bir 
yıldır devam eden barış çabalarının 
gelgitlere rağmen hala diri olması, 
bu dönemde can kaybının yaşan-
mamış olması tartışmaların siyaset 
araçları kullanılarak yapılması 
elbette çok önemlidir, değerlidir. 

 Demokratikleşme paketi ile 
beklentiler karşılanmamış olsa bile, 
siyaset kurumunu güçlendirecek 
Siyasi Partiler Yasasındaki deği-

şiklikler, partilerin hazine yardımı 
almasının kolaylaştırılması ve 
seçim barajının indirilmesinin gün-
deme alınması, kamuda başörtüsü 
serbestisi ve andın kaldırılması 
olumludur. Ancak gerek zihinsel ve 
yapısal dönüşüm konusunda kat 
edilmesi gereken mesafenin uzun-
luğu gerekse de her türlü yasağın 
yerine ikame edilebilecek esnek-
likte ve fonksiyonellikte TMK’nın 
varlığı bu gelişmelerin üzerine 
gölge düşürmektedir. Tüm olumlu 
adımlara rağmen gerçek irade 
beyanının TMK’nın kaldırılması 
olduğunu düşünmekteyiz. Aksi tak-
dirde siyasal mücadelenin siyaset 
kurumunun TMK marifetiyle içinin 
her an boşaltılması mümkündür. 

 Anadilde eğitim hakkı tartışmaya 
konu olamayacak kadar meşru ve 
doğal bir hak iken, kamusal alanda 
tanınmaması eski paranoyaların 
derin etkisinin hala canlı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ancak gel-
diğimiz nokta itibariyle, anadilde 
eğitim hakkının ve kamu hizmet-
lerde kullanılmasının serbestisi-
nin kaçınılmaz olduğunu açıkça 
ortadadır. 

Bültenimizin yeni sayısı vesilesi 
ile yeni adli yılda yoğun bir çalış-
ma temposu içine giren yönetim 
kurulu üyesi, komisyon üyesi ve 
yazılarıyla destek veren ve bilhassa 
bülteni hazırlayan yayın kurulu 
üyesi meslektaşlarımıza teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı
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Başkandan



Batman Barosu Bülteni’nin ikinci sa-
yısıyla okuyucularımızla buluşmanın 
heyecanı ile tekrar Merhaba diyoruz. 
Geçen sayımızdan bu yana, Batman 
Barosu çalışmalarına , Baromuz-
dan haberlere , meslektaşlarımızın 
değerli makalelerine  yeni adli yıl 
gündemine ve hukuk gündemine 
bu sayımızda  yer verdik. 

31. 07. 2013 tarihinde elim bir olayda 
yitirdiğimiz eski baro başkanımız Av. 
Sedat ÖZEVİN’i aramızdan ayrılışının  
3. Yıldönümünde saygıyla ve rah-
metle anıyoruz. Avukatlık mesleğine 
ve Baromuzun kurumsal kimliğine 
ve en önemlisi İnsan Hakları Müca-
delesine olan katkısı olan Merhum 
Başkanımızı her sene olduğu gibi bu 
yıl da unutmadık. 

Bültenimizin bu sayısında meslek-
taşlarımızca hazırlanan dört değerli 
makaleye verdik. Av. Faruk PEKİN-
CE’nin “İşe İade Davaları” başlıklı 
makalesi, Av.Erkan ŞENSES’in “AİHM 
ve Yargıtay Kararları Işığında Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı”  başlıklı 
makalesi, Av.Kemal ÜNER’in “Bat-
man’da Sanal Uyuşturucu” başlıklı 
makalesi ve Stj.Av. Mehmet Şirin KE-
LEŞ’in “Hukuk Devleti İlkesi” başlıklı 
makalesini incelemenize sunuyoruz.  
Katkılarından dolayı kendilerine 
teşekkür ediyoruz.

Yorucu ve yoğun bir adli yılın 
ardından bu yıl da adli tatil meslek-
taşlarımız için dinlenme fırsatı  oldu. 
Meslektaşlarımız ve aileleri , Macaris-
tan , Avusturya ve Çek Cumhuriye-

tini kapsayan orta Avrupa gezisinde 
yorgunluk giderdiler. Önümüzdeki 
yıllarda da gezi programlarına olan 
ilginin artacağı daha şimdiden belli 
oldu. 

Yeni adli yıl , meslektaşlarımız  ve 
Batman Adliyesi , hakim savcı ve per-
sonelinin değerli katılımları ile adli yıl 
resmi töreni ve ev sahipliğimizdeki 
adli yıl  resepsiyonu  ile açıldı . Yeni 
adli yılın adaletin temini ile adil ka-
rarların verileceği ve hukukun üstün 
olacağı bir yıl olması ortak temenni-
lerine biz de katılıyoruz.

Baromuz ,  Batman ve ülke gün-
demindeki olaylar ve gelişmelere 
yakın takip ve duyarlılık görevini her 
zaman olduğu gibi yerine getirmeye 
devam ediyor. Suriye ve Mısırda 
birçok ölümler ile sonuçlanan geliş-
meler  , Lice’de yaşam hakkı ihlalli ile 
sonuçlanan olaylar karşısında derhal 
tutum gösterilmiş, gerek Baro olarak 
gerekse de bölge baroları ile ortak 
basın açıklamaları yapılmıştır. 

Bu sayımızda “Kültür ve Sanat” adlı 
yepyeni bir bölüme yer verdik. Daha 
çok meslektaşlarımızın katkısı ile ha-
zırlayacağımız bu bölümde kültür ve 
sanat adına her türlü çalışmayı oku-
yucularımıza tanıtmayı amaçladık. 
Meslektaşlarımızın bu bölümümüz 
için  önümüzdeki sayılara katılımını 
beklediğimizi duyuruyoruz.

Baromuz , mesleki ve kurumsal faa-
liyetimiz için ihtiyaç ve öneminin her 
geçen gün arttğına inandığı “Bat-
man Barosu Avukat Evi ve Sosyal 

Tesisleri” yapımını hayata geçiriyor. 
Bu amaçla yapılan çalışmalar kapsa-
mında Türkiye Barolar Birliği heyetini 
ağırladık. Umarız en yakın zamanda 
bu konuda daha önemli gelişmeleri 
de buradan haber vereceğiz.

İnsan Hakları Komisyonumuz , ala-
nında panel ve eğitim çalışmalarının 
yer alacağı Av.Sedat ÖZEVİN İnsan 
Hakları Okulu’nu açtı.  Bültenimizde 
bu habere ve programın genel hat-
larına yer verdik. Av. Sedat Özevin’in 
anısını yaşatacağına ve meslektaşla-
rımız ve tüm katılımcılar için  faydalı 
olacağına inanıyoruz.

Baromuzda avukatlık stajına 
başlayan stajyer avukat meslektaş-
larımıza ve Baromuza yeni katılan 
ve görevlerine başlayan meslek-
taşlarımıza  tüm meslek  yaşamları 
boyunca başarılar diliyoruz.  

Bu sayımıza katkı sunan herkese 
teşekkür ediyor ve gelecek sayımız-
da tekrar buluşmayı diliyoruz.

 

Yayın Kuruludan
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İş Sözleşmesi sonucunda taraflar 
arasında meydana gelen hukuki 
ilişkinin dayanaksızlığına karşı 
işçinin korunması amacı ile iş hu-
kukunun geliştirdiği özgün hukuki 
yöntemlerden birisi de iş güvence-
sidir. İş güvencesi sistemi, işçinin 
feshe karşı korunmasına yönelik 
önlem ve sınırlamaların yanında işe 
iade ve feshin sonuçlarını hafifleten 
tazminatlar ile birlikte geniş ve 
kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

İşverenin fesih hakkını kullanabil-
mesi kanunda belirtilen şartların ve 
geçerli nedenlerin varlığına bağlı 
kılınmıştır. İş sözleşmesinin işveren 
tarafından yeni yasal düzenlemele-
re aykırı olarak feshedilmesinin en 
önemli hukuki yaptırımı, işçinin işe 
iade edilmesidir.

İşçinin feshe karşı korunması, 
feshin geçerli nedenlere dayandı-
rılmasını ve fesih bildirimine karşı 
dava hakkının kullanılabilmesini 
gerektirir.

Feshin geçerli nedenlere dayandı-
rılmasına ilişkin İş Kanunu’ nun 18. 
maddesine göre, “otuz veya daha 
fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en 
az altı aylık kıdemi olan bir işçi-
nin belirsiz süreli iş sözleşmesini 
fesheden işveren, işçinin yeterlili-
ğinden veya davranışlarından ya 
da işletmenin, işyerinin ya da işin 
gereklerinden kaynaklanan geçerli 
bir sebebe dayanmak zorundadır”  
denilmektedir.

Söz konusu maddenin birinci fıkra-
sına aykırılık halinde, işçinin dava 
açma hakkı, İş Kanunu’nun Fesih 
bildirimine itiraz ve Usulü başlıklı 
20. maddesinde düzenlenmiştir. 

20. madde gereği, iş sözleşmesi 
feshedilen işçi, fesih bildiriminde 
sebep gösterilmediği veya gös-
terilen sebebin geçerli bir sebep 
olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay 
içinde iş mahkemesinde, işe iade 
davası açabilir.

Fesih bildirimin geçersizliği iddiası 
ile işe iade talep edebilmek, tüm 
işçilere kayıtsız koşulsuz sağlan-
mış bir hak değildir. 4857 Sayılı İş 
Kanununun 18. maddesi sözleş-
menin niteliği, işyerinde çalışan 
işçi sayısı, işçinin işyerindeki kıdemi 
ve işyerindeki niteliği yönünden 
sınırlandırmalar getirmiştir. Bu 
madde ile işverenin fesih hakkını 
geçerli nedenlere dayalı olarak kul-
lanabilmesinin şartları ve çerçevesi 
çizilmiş, 20. maddesinde ise işçiye 
fesih bildiriminde sebep gösteril-
mediği veya gösterilen sebebin 
geçerli olmadığı iddiası ile feshin 
geçersizliğini ve işe iadesini talep 
hakkı tanınmıştır. Bu nedenlerle, İş 
Kanunu’nun 18. ve 20. maddesinin 
birbirlerini tamamlayıcı nitelikte 
hükümler olduğu söylenebilir. İş 
sözleşmesi sona erdirilen işçinin 
feshin geçersizliği ile işe iadesini, 
açacağı işe iade davasında ileri 
sürülebilmesi, 18 nci madde de 
belirtilen şartların gerçekleşme-

Av. Faruk PEKİNCE

iŞE iADE 
DAVALARI.

MakalelerMakaleler
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sine bağlıdır. Söz konusu şartların 
gerçekleşmesi neticesinde, iş 
sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itiba-
ren bir ay içinde iş mahkemesinde 
dava açması da gerekmektedir.

İş güvencesine ilişkin yasal sınırlan-
dırmaların ve işyerindeki işçi sayısı-
na yönelik ölçütün hukuki niteliği 
hakkında Yargıtay tarafından veri-
len bir kararda, işyerinde en az 30 
işçi çalışmasına dair “ yasal koşulun 
“ gerçekleşmemesi halinde, dava-
cının iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanamayacağı belirtilmiştir. 
Maddi hukuk kurallarının işe iade 
davası açısından öngörmüş olduğu 
bir diğer şart, İş Kanunu’ nun 20. 
maddesinde düzenlenen dava 
açma süresidir. İş sözleşmesi feshe-
dilen işçi, fesih bildiriminin tebliği 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde 
işe iade davasını açmak zorundadır. 
Söz konusu bir aylık dava açma 
süresi, hak düşürücü süredir ve 
mahkeme tarafından re’ sen nazara 
alınmaktadır. İşçi, işyerinin bulun-
duğu veya işverenin ikametgahı 
mahkemesinde bir aylık süre içinde 
dava açabilecektir.

Dava açan işçi, açtığı işe iade 
davasında, ortaya koymak zorun-
da olduğu vakıalar usul hukuku 
bakımından iddia ve somutlaştırma 
yükünü ifade eder. Davacının dilek-
çesinde, kanunun aradığı şekilde, 
somut olayları belirtmesi gerekir. 
Aksi takdirde davacı, davasını is-
patlayamadığından, gerçekte haklı 
olsa dahi, davası reddedilecektir. 
Buna göre, iş sözleşmesi ile çalışan 
işçi olduğunu, davalının işvereni 
olduğunu, davalı ile aralarında 
belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin 
bulunduğunu, işyeri veya işletme-
de en az otuz işçinin çalıştığını, 
işyerinde veya işverenin diğer 
işyerlerinde en az altı aylık kıdeme 
sahip olduğunu, işverenin fesih 
bildiriminde bulunduğunu, fesih 
bildirimin kendisine tebliğ tarihini, 
iş sözleşmesinin feshinde işveren 

tarafından bir sebep gösterilmediği 
ya da gösterilen sebebin geçerli 
bulunmadığını, feshin geçerli bir 
nedene dayanmadığını belirterek, 
feshin geçersizliğinin tespiti ile işe 
iadeye, işe başlatmama durumun-
da en az dört en çok sekiz aylık 
ücreti tutarında işe başlatmama 
tazminatına, işçinin çalışmadığı 
sürece dört aya kadar boşta geçen 
süre ücret haklarının dava dilekçe-
sinde belirtilmesi gerekir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandı-
ğını ispat yükü işverene aittir. Şayet 
işçi, feshin işverenin gösterdiği 
sebep dışında bir sebebe dayandı-
ğını ileri sürmesi durumunda bunu 
ispat külfeti altında olacaktır. Ayrıca 
işyerinin iş güvencesi kapsamında 
bir işyeri olduğunun ispatı da işçiye 
ait bulunmaktadır. İşyerinin niteliği 
ve işçi sayısı SGK Prim Bildirge ve 
bordroları ve işyeri ücret bordroları 
yanında gerekirse tanıkla bu husus 
kanıtlanacaktır.

İş Kanunu’nun 21 nci maddesinde, 
geçersiz sebeple yapılan feshin so-
nuçları düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddeye göre, işverene geçerli se-
bep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli olmadığı mahke-
mece veya özel hakem tarafından 
tespit edilerek feshin geçersizliğine 
karar verildiğinde, işçiyi bir ay içinde 
işe başlatmak zorundadır.

Açılan bir işe iade davasında, esas 
yönünden incelemeye geçilerek 
yapılan yargılama sonunda mahke-
me, feshin geçerliliğine ( davanın 
reddine ) veya feshin geçersizliği 
ile işçinin işe iadesine ( davanın 
kabulüne ) karar verebilir.

Davanın kabulü kararı ile; İşçinin 
açmış olduğu dava haklı bulunur 
ve öncelikle feshin geçersizliğine 
ve işçinin işe iadesine karar verilir. 
İşçinin işe iade edilmemesi ihtimali 
dikkate alınarak kararda, ayrıca iş-
çiye ödenmesi gereken tazminata 
esas süre de belirlenmelidir. Bunun 
dışında işçinin karar kesinleşinceye 

kadar çalıştırılmadığı süre için öde-
necek en fazla dört aylık ücretinin 
ödenmesi gerektiği de hüküm 
altına alınmalıdır. Yerel mahkeme 
kararının Yargıtay özel dairesi 
tarafından onanması durumunda, 
Yargıtay onama ilamı mahkeme 
kalemince taraflara tebliğ edilir.

İşçi kesinleşen mahkeme kararının 
tebliğinden itibaren on iş günü 
içersinde işe başlamak için işve-
rene başvurması gerekir. Noter 
aracılığıyla tebligat, işlemin ispatı 
yönünden yararlı olacaktır. Noter 
aracılığıyla tebligat da aslolan 
notere başvuru tarihidir. Çünkü işe 
başvuru iradesi ve ifadesi o tarihte 
gerçekleşmiş olur.

Eğer işyerinde asıl işveren – alt işve-
ren ilişkisi var ise işçi hangi işverene 
bağlı ise o işverene başvurmalıdır.

İşçi on günlük süre içerisinde asker-
de ise durumunu işverene bildirir. 
Bu süre içerisinde süre durur. İş 
sözleşmesi askıda kalır. Terhisle 
birlikte süre başlar.

İşyerinin devrinde başvuru ise işe 
iade tarihindeki işverene yapılma-
lıdır. İşyeri devredilmiş ise işyerini 
devralan işverene yapılmalıdır.

Kural olarak işçi fesih tarihindeki 
çalıştığı işe başlattırılır. Diğer bir 
deyişle işçi eski coğrafi işyerine 
davet edilmelidir. İşçinin başka bir 
coğrafyadaki aynı işverene ait bir 
işyerinde işe başlamak zorunlulu-
ğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
işverenin böyle bir isteğinin işçi 
tarafından reddi işe iade davasının 
reddi sonucunu doğurmamalıdır. 
İşveren işçiyi işe başlattıktan makul 
bir süre sonra işçinin işyerini değiş-
tirmesinde 4857 sayılı kanunun 22. 
maddesi devreye girer. Çünkü işe 
iade olgusu tamamlanmıştır.(*)

Yargıtay’a göre de, “Değişiklik 
feshinde, son işin önceki işle aynı 
değerde olup olmadığı, görev, un-
van, kariyer ve ücretlerde bir olum-
suzluk oluşturup oluşturmadığı” 
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hususlarının mahkeme tarafından 
araştırılması gerekir.

Bunun yanı sıra, Yargıtay bir olayda, 
isçinin giyotin bölümünde çalışır-
ken makas bölümüne getirilmesi 
durumunda, bilirkişi marifeti ile 
çalışma koşullarının ağırlaştırılıp 
ağırlaştırılmadığının bir iş güvenliği 
uzmanı ile ayrıca davacı isçinin bel 
ağrısı probleminin de, bir doktor 
aracılığı ile incelenmesi ve bun-
lardan sonra esaslı değişiklik olup 
olmadığına karar verilmesi gerekti-
ğine karar vermiştir.

Bu arada yine bir olayda Yargıtay, 
işyerinin İstanbul’dan Düzce’ye 
taşınması halinde, 
işçinin işe iade da-
vasını kazanmasına 
karşın, Düzce’ye 
gitmek istememesini 
iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshi olduğu 
kabulüne karar 
vermiştir. Gerçekten, 
“Davacının davalıya 
ait İstanbul’daki 
işyerinde çalıştığı 
sırada hizmet akdinin 
işveren tarafından 
feshedildiği, davacı 
isçi tarafından açılan 
işe iade davasının 
yargılaması sonra-
sında geçersiz nedene dayandığı 
gerekçesiyle feshin geçersizliğine 
davacının işine iadesine… öden-
mesinin gerektiğine karar verildiği, 
bu karar üzerine davacının yasal 
süre içerisinde işe başlamak için 
başvurduğu, işverenin işçiye verdiği 
cevapta dava devam ederken işye-
rinin Düzce’ye taşındığını, Düz-
ce’deki işyerinde iş başı yapmasını 
istediği ancak davacının çalışma 
koşullarının ağırlaştırılması nede-
niyle Düzce de işbaşı yapamayaca-
ğını bildirdiği ve işbası yapmadığı, 
bilahare isçilik alacakları ile ilgili 
yargılama konusu davayı açtığı 
anlaşılmaktadır… İstanbul’daki 

işyerinin Düzce’ye taşınmasıyla 
İstanbul’da oturan davacı için 
çalışma koşulları ağırlaştırılmıştır. 
Bu nedenle Düzce’deki işyerinde 
çalışmayacağını bildirerek 4857 
sayılı Yasanın 24/2 maddesi gere-
ğince hizmet akdini haklı nedenle 
feshetmiştir. Bunun sonucu olarak 
davacı kıdem tazminatı, dört aylık 
boşta geçen ücret varsa diğer isçilik 
alacaklarını isteyebilir. Ancak ihbar 
tazminatı ve işe başlatmama tazmi-
natı “sendikal” tazminat isteyemez. 
Somut olayda davacının kıdem 
tazminatı ile dört aylık ücret alacağı 
kabul edilmeli, ihbar tazminatı ve 
işe başlatmama tazminatı talepleri 

reddedilmelidir”

İşçi işten çıkarıldıktan sonra işyeri 
devredilmiş ise, boşta geçen süre 
ücreti bir tür ücret olarak kabul edil-
diğinden fesihten sonra gerçek-
leşen bu alacakla ilgili devreden 
işverenin sorumlu olduğu düşü-
nülemez. Ancak işe iade davasının 
sonucu olan yükümlülüklerden 
kurtulmak amacıyla işverenle-
rin muvazaalı olarak işyeri devri 
ilişkisine girdiklerinin saptanması 
durumunda sorumluluk devreden 
işverene aittir. İşe iade davası açıl-
dıktan sonra devir gerçekleşirse de 
durum değişmez. Boşta geçen süre 
ücretlerinden de sorumluluk yine 

devralan işverene ait olmalıdır.

İşçinin işe başlamak için başvu-
ru tarihinden sonra işyeri devri 
gerçekleştiğinde boşta geçen 
süre ücreti devir tarihinde doğ-
muş sayılacağından, 4857 sayılı 
Kanunun 6. maddesi uyarınca her 
iki işveren bu ücretlerden birlikte 
sorumlu olacaktır. İşyeri devri, 
işçinin işe başlamak için başvurdu-
ğu tarih ile bir aylık işe başlatma 
süresi arasında gerçekleştiğinde, 
işe başlatmamanın sonucu olan iş 
güvencesi tazminatı devir tarihin-
den sonra doğmuş olmakla sadece 
devralan işverenin sorumluluğu 
düşünülecektir.

İşveren işçiyi bir ay 
içinde işe başlatmak 
zorundadır. İşverenin bu 
süreyi aşması halinde 
işe iade ancak işçinin 
rızası ile mümkündür. 
Aksi halde; işverenin 
anılan süreden sonra 
işe başlatmak iradesi 
yasaya aykırı davra-
nışı nedeniyle kabul 
görmez.

İşverenin mahkeme 
kararına rağmen işçiyi 
işe başlatıp başlatmama 
konusunda özgürlüğü 

bulunmaktadır. Çünkü 21. madde 
Kademeli ( terditli ) düzenlenmiştir. 
İşçi bir ay içerisinde işe başlatılmaz 
ise işçiye en az dört aylık ve en çok 
sekiz aylık ücreti tutarında tazminat 
ödemekle yükümlü olur. Dolayısıy-
la işverenin işçiyi işe başlatmama-
sının hukuki sonuçları sözü edilen 
bir ayın bitiminde doğar. Faiz ve 
zamanaşımı o tarihte başlar. Burada 
sözü edilen faiz yasal faizdir.

İşe başlatılmama halinde ödenme-
si gereken tazminat, Gelir Vergisi 
Kanununun 25/1 inci maddesi 
kapsamında değerlendirilmemeli, 
söz konusu tazminat, ücret kabul 
edilmeli ve bu tazminattan damga 

Makaleler
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vergisi ve gelir vergisinin kesilmesi 
gerekmektedir. İş Kanunu’ nun 

21. maddesinin düzenlenmesinde 
işverenin işçiyi işe başlatmaması-
nın temel müeyyidesi işçiye en az 
dört aylık en çok sekiz aylık ücreti 
tutarında tazminat ödenmesidir. 
Tazminat brüt ücret üzerinden 
belirlenir. Çünkü gelir vergisi ve 
damga vergisi yükü davacıdadır. 
Tazminatın dört ayla sekiz ay ara-
sında belirlenmesinde yargıcın ele 
alacağı ölçüt önemlidir. Yargıtay bir 
kararında, dava açıldıktan sonra işçi 
işe aide edilirse artık işe başlatma-
ma tazminatına hükmolunamaz. 
Çünkü bu hüküm işe başlatmama-
nın bir sonucudur.

İşe iade kararının kesinleşmesine 
kadar çalıştırılmadığı süre için ( boş-
ta geçen süre ), işçiye en çok dört 
aya kadar doğmuş bulunan ücret 
ve diğer hakları ödenir. İşveren 
işçiyi işe başlatsa da başlatmasa 
da bu hüküm geçerli olacaktır. 
Hükümde belirtilen en çok dört 
aya kadar doğmuş ücret üst sınırdır. 
Yargıç takdiri ile bunu aşamaz. 
Boşta geçen dört aylık süre, hizmet 
süresine eklenmeli, ihbar, kıdem 
tazminatı ve izin hakkı bakımından 
çalışılmış gibi değerlendirilmelidir. 
Boşta geçen sürenin en çok dört 
aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer 
haklar kavramına, ikramiye, gıda 
yardımı, yakacak yardımı ve servis 
gibi parasal haklar dahil edilmelidir. 
Söz konusu hesaplamaların işçinin 
belirtilen dönemde işyerinde çalı-
şıyormuş gibi yapılması ve para ile 
ölçülebilen tüm değerlerin dikkate 
alınması gerekir. Bununla birlikte 
işçinin ancak çalışması ile ortaya çı-
kabilecek olan fazla çalışma ücreti, 
hafta tatili ile bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışma karşılığı ücret 
ile satışa bağlı prim gibi ödemelerin 
en çok dört ay kadar boşta geçen 
süre içinde ödenmesi mümkün 
olmaz. Yargıtay’ a göre İş Kanunu’ 
nun 21. maddesinin 1. fıkrasında 

belirtilen brüt ücret, çıplak brüt 
ücrettir. Bu nedenle “ iş güvencesi 
tazminatı, miktarı belirlenirken 
işçinin asıl 

( çıplak ) ücretinin üzerinden 
hesaplama yapılmalı, ikramiye ve 
diğer sosyal haklar dikkate alınma-
malıdır.

21. maddenin 3. fıkrasında “ kararın 
kesinleşmesine kadar çalıştırılma-
dığı süre için işçiye en çok dört aya 
kadar doğmuş bulunan ücret ve 
diğer hakları ödenir. Denilmektedir. 
Yargıtay’ a göre, çalışmadığı halde 
ödenecek ücret; brüt giydirilmiş 
ücrettir. Giydirilmiş brüt ücret, asıl 
ücretle birlikte işçiye verilen prim, 
ikramiye, sosyal haklar ve diğer ek 
ücret ödemelerinin de dahil olduğu 
ücrettir.

İşe iade kararının icrası kısmına 
gelince; İşe başlatmama Tazmi-
natı bakımından ele aldığımızda, 
Mahkeme sadece tazminatın 
kaç aylık ücrete tekabül edeceği 
yönünde tespit niteliğinde hüküm 
kurmaktadır. Bu hüküm fıkrası da 
tespit niteliğinde olması sebebiyle 
İlamlı İcraya konu olamaz. Çünkü 
ilamlı icranın konusu, ancak eda 
hükümleridir. Tazminatın para ala-
cakları için öngörülen ilamsız icra 
(genel haciz) yoluyla talep edilmesi 
mümkündür 

( İİK.m. 42 vd.). Ancak işveren süre-
sinde itiraz ederek takibi durdurma-
sı halinde işçinin, genel hükümlere 
göre itirazın iptali davası açması 
mümkündür (İİK.m.67). İşçinin elin-
deki bu hükümle itirazın iptali yo-
luna başvurarak davayı kazanması 
durumunda, işçinin alacağı LİKİT 
sayılacağından, davanın sonun-
da davalı ( borçlu ) işveren, inkar 
tazminatını ödemek durumunda 
kalacaktır. İşçinin Çalıştırılmadığı 
dört aylık ücret ve diğer hakları yö-
nünden ele aldığımızda, Mahkeme 
tarafından kurulan bu hükümde 
tespit niteliğindedir. Zira, işçinin 

süresinde işe başlatılmak için 
işverene başvurması şartına bağlı 
olarak hüküm altına alınmakta ve 
tahsili yönünde karar verilmektedir. 
Boşta geçen dört aylık ücretin de 
İlamlı İcranın konusu yapılamacağı 
belirtilmiştir. Zira, hüküm şarta bağ-
lı olduğundan icra memurunun, 
şartın yerine gelip gelmediğini, 
işçinin süresinde işverene başvu-
rup başvurmadığını takdir etmesi 
mümkün değildir. İlamsız icraya 
konu yapıldığında, işverence işçinin 
işe başlatılmak için başvurmadığı, 
başvurusunun süresinde yada işe 
başlamak amacıyla yapılmadığı yö-
nünde itirazda bulunmak suretiyle 
takip durdurulabilecektir. Ücrete 
ilişkin tespit hükmü, şarta bağlı ol-
duğundan İcra ve İflas Kanunu’ nun 
68. maddesinde sayılan belgeler-
den sayılamaz. Bu nedenle işçinin 
itirazın kaldırılması yolu ile takibe 
devam etmesi mümkün değildir. 
İşçi takibe devam etmek istiyorsa 
itirazın iptali yoluna başvurmak 
zorundadır. İşçinin itirazın iptalini 
kazanması durumunda alacağı 
LİKİT sayılacağından, davanın 
sonunda davalı ( borçlu ) işveren, 
inkar tazminatını ödemek duru-
munda kalacaktır.

(*)

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleş-
mesinin feshi

MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya 
iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri 
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında 
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye 
yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. 
Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi 
tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak 
kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağla-
maz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde 
kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli 
bir nedene dayandığını veya fesih için başka 
bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı 
olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu 
durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine 
göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma 
koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma 
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak 
yürürlüğe konulamaz. 



AİHM VE YARGITAY KARARLARI 
IŞIĞINDA TOPLANTI VE GÖSTERİ 
YÜRÜYÜŞÜ HAKKI

Av. Erkan ŞENSES
“İlkeli ve özgürlükçü duruşuyla hepimize yön 
gösteren Av. Zekeriya Aydın’ın aziz hatırasına”

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hakkının Kullanımıyla İlgili 
Genel Açıklamalar

2911 Sayılı Kanun’un 2 nci mad-
desinde toplantı ve gösteri yürü-
yüşü kavramları tanımlanmıştır. 
Buna göre toplantı, belirli konular 
üzerinde halkı aydınlatmak ve bir 
kamuoyu yaratmak suretiyle o ko-
nuyu benimsetmek için gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından 2911 Sayılı 
Kanun çerçevesinde düzenlenen 
açık ve kapalı yer toplantılarını; 
gösteri yürüyüşü ise, belirli konular 
üzerinde halkı aydınlatmak ve bir 
kamuoyu yaratmak ve o konuyu 
benimsetmek için gerçek ve tüzel-
kişiler tarafından 2911 Sayılı Kanun 

çerçevesinde düzenlenen yürüyüş-
leri ifade etmektedir.
1982 Anayasası ve 2911 Sayılı Ka-
nun, “gösteri” kavramını ayrı olarak 
ele almamıştır. Bu bakımdan dura-
ğan bir gösteri “toplantı” kavramı 
içinde; yürüyüşlü bir gösteri ise 
“gösteri yürüyüşü” kavramı içinde 
sayılmalıdır1

Anayasanın 34 üncü maddesine 
göre “Herkes, önceden izin alma-
dan, silahsız ve saldırısız toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına sahiptir” ve bu hak ancak 
kanunla ve de Anayasada sayılan 
sebeplerle sınırlanabilir. Anaya-
sanın ilgili 13 üncü maddesine 
göre de “Temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere bağlı olarak 
ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin ve laik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz”.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si’nin (AİHS) 11 nci maddesine göre 
de, “Herkes barışçıl bir biçimde 
toplanma özgürlüğü ile, kendi 
çıkarlarını korumak için sendika 
kurma ve sendikalara girme hakkı 
da dahil, örgütlenme özgürlüğü 
hakkına sahiptir”. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin yaşayan, di-
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namik bir belge olduğu gözönünde 
bulundurulduğunda yazı konusu 
bağlamında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararları kapsa-
mında toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı açıklanmaya çalışılacaktır.

AİHM, Saya ve Diğerleri/Türkiye 
Kararında toplantı özgürlüğüne 
müdahalenin yasayla emredilme-
dikçe, demokratik bir toplumda 
zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, 
ulusal güvenliğin, kamu emniye-
tinin korunması, kamu düzeninin 
sağlanması ve suç işlenmesinin ön-
lenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması amaçlarından bir veya 
birden fazlasını amaçlamadıkça ve 
bu amaçların tesisi “demokratik bir 
toplumda gerekli” olmadıkça 11 nci 
maddeyi ihlal edeceği2 tespitinde 
bulunmuştur. 

2911 Sayılı Kanundaki hak sınırla-
malarının, Anayasamızın 13 ncü 
maddesinde öngörülen usul uya-
rınca kanunla sınırlandırıldığından 
dolayı Anayasa ve AİHS’de sayılan 
“demokratik bir toplumda gerek-
lilik” sınırlama sebebine yakından 
bakmakta fayda var.

AİHM, demokratik bir toplumda 
gerekli olma kıstasını açıklarken, 
kamu yararının oluşturduğu 
talepler ile bireyin temel haklarının 
korunmasının gerekleri arasında 
adil bir denge oluşturmaktan söz 
eder. Devletin müdahale etmek için 
“bazı” nedenlerinin olması yeterli 
görülmemektedir. AİHM, gereklilik 
kavramını, yapılan müdahalenin 
“acil/zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan” 
doğup doğmadığı ve bu müdaha-
lenin ulaşılmaya çalışılan meşru 
amaçla “orantılı” olup olmadığı açı-
sından incelemektedir (Olsson-İs-
veç davası, 24.03.1998, 10465/83). 

Bu noktada konuyla ilgili yakın 
dönemde verilen Oya Ataman/
Türkiye kararına yakından bak-
mak gerekirse, 2000 yılında İnsan 

Hakları Derneği üyelerinin düzen-
lediği bir gösteriye polisin müda-
halesi sonucu gözaltına alınan Oya 
Ataman’ın yaptığı başvuruda AİHM, 
müdahalenin toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkına müdahale 
anlamına geldiğini tespit ederek 
Sözleşmenin 11 nci maddesinin 
Türkiye tarafından ihlal edildiğini 
belirtmiştir. AİHM ayrıca kararında 
şu tespitlere yer vermiştir:

“AİHM, bildiri yapılmadığı takdirde, 
gösterinin kanundışı olacağına 
kanaat getirmektedir. Başvuran 
da buna itiraz etmemektedir. 
Ancak AİHM, kanundışı bir duru-
mun toplantı özgürlüğünün ihlal 
edilmesini haklı göstermeyeceğini 
hatırlatmaktadır (Cisse-Fransa, no: 
51346/99). Ancak bu durumda, 
bildirinin gösterinin halkın kalabalık 
olduğu bir saatte karışıklıkların aza 
indirgenmesi amacıyla, yetkililere 
gerekli tedbirleri almayı sağlayabi-
lirdi. AİHM için, siyasi, kültürel yada 
başka amaçlı her türlü olay, toplantı 
ya da toplanmanın en iyi şekilde 
geçmesini sağlamak amacıyla ön-
leyici tedbir olarak, örneğin gösteri 
alanlarında kamu görevlilerinin bu-
lunması gibi güvenlik tedbirlerinin 
alınması önem arz etmektedir.

Dosyadan gösterici grubun yürü-
yüşün yasadışı olduğu ve halkın 
kalabalık olduğu bir saatte kamu 
düzeninde neden olabilecekleri 
karışıklıklar konusunda birçok kez 
bilgi verildiği ve dağılmaları konu-
sunda uyarıldıkları ortaya çıkmak-
tadır. Başvuran diğer göstericilerle 
birlikte, güvenlik kuvvetlerinin 
uyarılarına uymamış ve geçişi 
zorlaştırmaya çalışmıştır.

Ancak dosyadaki hiçbir unsur söz 
konusu grubun, trafikte karışıklık 
yaratması dışında kamu düzeni için 
tehlike arz ettiğini belirtmeyi sağ-
lamamaktadır. Burada söz konusu 
olan daha çok, elliye yakın kişinin 
kamuoyunun dikkatini güncel bir 

soruna çekmektir. AİHM, öğleye 
doğru toplanmaya başlandığını ve 
ilerleyen yarım saat içinde de gru-
bun yakalanması ile sona erdiğini 
gözlemlemektedir. AİHM, özellikle 
yetkililerin, İnsan Hakları Derneği 
adına düzenlenen gösteriye son 
vermekte gösterdikleri sabırsızlığa 
anlam verememektedir3 

Oya Ataman ve gösteride gözaltına 
alınan diğer kişilerle ilgili iç hukukta 
açılan ceza davasında verilen mah-
kumiyet kararını ise Yargıtay 8. Ceza 
Dairesi şu gerekçelerle bozmuştur: 

“Sanıkların “F tipi cezaevlerini” 
protesto amacıyla basın açıklaması 
yapmak ve buna destek vermek 
için Sultanahmet meydanında 
toplanmaya başladıkları sırada, 
yasaların suç saydığı sloganlar 
atılmadan, basın açıklaması yapıl-
madan ve henüz toplantı ve gösteri 
yürüyüşü başlamadan emniyet 
güçlerince dağıtıldıklarının anlaşıl-
ması karşısında, atılı dosya içeriğine 
uygun olmayan bir kabulle mahku-
miyetlerine karar verilmesi bozma-
yı gerektirmiş4

AİHM, Saya ve Diğerleri Kararın-
da ise şu tespitleri yapmaktadır:

“Mahkeme önündeki kanıtlardan, 
özellikle Adıyaman Cumhuriyet 
Savcısı’nın verdiği takipsizlik kara-
rından, anlaşılıyor ki, başvurucular 
Adıyaman Valiliği’nden Adıyaman 
Amfi Tiyatrosu’nda 1 Mayıs’ı kut-
lamak üzere bir ön izin almışlardır. 
Başvurucular kaldırım boyunca 
yürürken polis kendilerini durdur-
muş ve grubu dağıtmak için ikazda 
bulunmaksızın kuvvet kullanmıştır. 
Ardından başvurucular gözaltına 
alınmış ve ertesi gün serbest bıra-
kılmışlardır.

Mahkeme aynı zamanda, Cum-
huriyet Savcısı’nın kararındaki 
grubun kamu düzenini tehlikeye 
sokmadığı veya şiddet eylemle-
rinde bulunmadığı tespitine de 
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dikkat çekmektedir. Mahkeme’nin 
görüşüne göre göstericiler şiddet 
içermeyen eylemlerde bulunu-
yorlarsa, Sözleşme’nin 11.maddesi 
tarafından garanti alınan toplanma 
özgürlüğünün tüm esasından 
yoksun kalınmaması amacıyla 
kamu makamlarının barışçıl 
toplantılara bir dereceye kadar 
tolerans göstermeleri önemlidir 
(bkz. Nurettin Aldemir ve Diğerleri 
/Türkiye, no. 32124/02, 32126/02, 
32129/02, 32132/02, 32133/02, 
32137/02 ve 32138/02, § 46, 
18 Aralık 2007).

Dolayısıyla Mahkeme, mevcut da-
vada polisin şiddetli müdahalesinin 
Sözleşme’nin 11 nci maddesinin 
ikinci paragrafı anlamında kargaşa-
yı önlemek için gereksiz ve orantı-
sız olduğuna karar vermiştir. 

Bu nedenlerle Sözleşme’nin 11 nci 
maddesi ihlal edilmiştir”. 

AİHM’in kararda “idari tolerans” 
kavramına yaptığı vurgunun iç hu-
kukta yeterince kabul görmediğini, 
Yargıtay’ın kararlarında bu açıdan 
bir istikrar olmadığını da vurgula-
mak gerekir. Yargıtay bir kararında 
“polisin hoşgörüsü” kavramını 
da kullanarak yapılan gösterinin 
kanuna aykırı olmadığına hükmet-
miştir5. Ancak başka bir kararında 
idarenin “hoşgörü”de bulunmayıp 
dağılmalarını emrettiği grubun 
dağılmayarak gösteriye devam 
etmesini yasaya aykırı saymıştır6. 
Başka bir kararında ise ellerinde 
silahla gösteri yapan polislere 
verilen cezayı bozup, polislerin 
demokratik haklarını kullandıklarını 
açıklamıştır7

Yargıtay başka bir kararında Berga-
malı köylülerin yaptığı bir gösteriye 
ilişkin verdiği bir kararda da bazı 
kıstasları da (ani tepki, önceden 
kararlaştırılmaksızın, toplumsal 
refleks, trafiği aksatmama) sayarak 
gösterinin izin alınmadan yapılma-

sının bizatihi suç oluşturmayacağı-
nı belirtmiştir8

Hakkın Kullanımına Dair Devle-
tin Yükümlülükleri
AİHM, Devletin “sadece barışçıl top-
lantı hakkının temininden sorumlu 
olmakla kalmayıp aynı zamanda 
söz konusu hak açısından dolaylı 
ve makul olmayan sınırlamalara 
başvurmaktan da kaçınması ge-
rektiğini belirtmektedir. Mahkeme, 
her ne kadar Sözleşme’nin 11’ nci 
maddesinin temel amacının bireyin 
kamu makamlarının keyfi müda-
halesinden korunması olsa da, tüm 
bunlara ek olarak bu hakların etkin 
bir şekilde kullanılmasının temini 
için olumlu yükümlülüklerinde 
olabileceği kanaatindedir9

AİHM başka bir kararında ise devle-
tin gösteriye dışarıdan gelebilecek 
müdahalelere karşı da önlem alma-
sı gerektiğinden söz ederek sadece 
negatif yükümlülüğün AİHS’in 11 
nci maddesi ile bağdaşmadığını 
tespit etmiştir:

“Bir gösteri, geliştirmek istediği 
düşüncelere ve taleplere muhalif 
olan kişilerin canını sıkabilir veya 
kızdırabilir. Ancak gösteriye katılan-
lar, muhaliflerinin fiziksel saldırısına 
uğrayabilecekleri korkusu duyma-
dan, gösterilerini yapabilmelidirler; 
bu tür bir korku, ortak düşünceleri 
veya menfaatleri destekleyen diğer 
dernekleri veya gurupları, toplumu 
ilgilendiren hayli tartışmalı me-
selelerde görüşlerini aleni olarak 
ifade etmekten caydırabilecektir. 
Bir demokraside, karşı gösteride 
bulunma hakkı, gösteri hakkının 
kullanılmasını engelleyecek kadar 
geniş olamaz.

O halde, gerçek ve etkili bir barışçıl 
toplanma özgürlüğü, Devletin 
sadece müdahalede bulunmama 
görevine indirgenemez; çünkü 
sırf negatif yükümlülük anlayışı, 
Sözleşme’nin 11 nci maddesinin 

amacıyla bağdaşmaz. Sözleşme’nin 
8. maddesi gibi 11 nci maddesi de, 
bazen bireyler arasındaki ilişkilerde 
bile ihtiyaç duyulduğunda, pozitif 
tedbirler almayı gerektirebilir (bk. 
ayrıntılardaki farklılıklarla birlikte, 
26.03.1985 tarihli X ve Y -- Hollanda 
kararı, parag. 23).10

Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bir 
kararında AİHM’in bu kararına ben-
zer bir karar vererek Devletin haklar 
konusundaki yükümlülüklerine 
dikkat çekmiştir11. “Gösteri yürüyü-
şü düzenleyenler fiziksel şiddete 
maruz kalma korku ve endişesi 
duymadan hakkını kullanabilme-
lidir. Devlet toplantı özgürlüğünü 
sınırlandırmaya, iptal etmeye veya 
askıya almaya yetkilidir. Buna karşı-
lık; bu hakkın etkili bir biçimde kul-
lanılabilmesini sağlama konusunda 
pozitif yükümlülüğü vardır. Toplantı 
özgürlüğünü sağlamalıdır. Devlet 
bu hakkı kullanmak isteyenlerin 
hakkını korumakla görevlidir”12

 Sonuç Yerine

Düşünceyi ifade etmenin bir şekli 
olarak gösteri yürüyüşü yapma 
hakkının demokratik bir toplumda 
gerekli olduğu kuşku götürmez 
bir gerçektir. 2911 Sayılı Kanuna 
aykırı bir toplantı ve gösteri yürü-
yüşüne müdahale edecek idare-
nin, müdahalenin hakkın özüne 
dokunmadan, kanunun öngördüğü 
ve demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olmadan ya-
pılması konusunda azami çaba 
sarf etmesi gerekmektedir. Ancak 
Anayasanın öngördüğü hakkın özü-
ne dokunmamak ve demokratik bir 
toplumda gerekli olmak kıstasları-
nın uygulamada pek işler olmadı-
ğını gözlemlemekteyiz. Bu durum 
yukarıda yer verdiğimiz AİHM 
kararlarından da anlaşılmaktadır. 

2911 Sayılı Kanun tartışması başlı 
başına başka bir yazı konusunu 
oluşturmakla birlikte, 2911 Sayılı 

MakalelerMakaleler



Batman Barosu Bülten   13   

Kanun hükümlerine aykırılıktan 
açılan ceza davalarının da bu hakka 
bir müdahale olduğu açıktır. 2911 
Sayılı Kanunun AİHM içtihatları 
da göz önünde bulundurularak 
değiştirilmesi ya da 2911 Sayılı 
Kanuna aykırılıktan dolayı ceza 
davası açılması şartının Türk Ceza 
Kanunu (TCK)’nın “Kamu Barışına 
Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 
“kamu güvenliği açısından açık ve 

yakından tehlikenin ortaya çıkma-
sı” veya “kamu barışını bozmaya 
elverişli olma” kıstaslarına bağlan-
ması gereklidir. 
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Çağdaş hukuk sisteminin bütünü-
nün temelini hukuk devleti ilkesi 
oluşturmaktadır. Hak, hukuk ve 
özgürlük alanında daha pek çok 
önemli ilkenin de kaynağı duru-
munda olan bu ilkenin soyut ve 
içeriğinin belirsiz olması dolayı-
sıyla üzerinde herkes tarafından 
uzlaşılmış bir tanımı yapılamamış 
ve değişen koşullara bağlı olarak, 
bu soyutluğun ve belirsizliğin de 
sağladığı avantajla kavramın içeriği 
değişken bir görünüm arz etmiştir

 1982 Anayasasının 2. Maddesinde 
‘Cumhuriyetin nitelikleri’ arasında 

sayılan hukuk devleti ilkesi, bütün 
uygar demokratik rejimlerin temel 
özelliklerinden biridir. 1982 Anaya-
sasında her ne kadar hukuk devleti 
ilkesinin gözetildiği söylenilse de 
yansıttığı ‘Hukuk Devleti’ anla-
yışı önceki anayasadan oldukça 
farklıdır. Özgürlükleri sınırlama 
hükümlerinden ‘ölçülülük ilkesi’ 
öngörmüş olan 1982 Anayasası, 
Devlet’e her 
şeyin üs-
tün-
de, 
top-

lumdan ve bireyden önce yer 
vermiştir. Her yerde hazır ve nazır(!) 
konumuna soktuğu Devleti kutsal-
laştırmıştır. 

   Hukuk devleti, bir ‘hukuk rejimi 
’ne tabi olan devlettir; yani faaliyeti 
tamamen hukukça çevrelenmiş 
olan ve o şekilde düzenlenen dev-
let: devletin farklı organları, ancak 
hukukun öngördüğü alanlarda 
(ve ölçülü) hareket edebilirler ve 
ancak hukukun izin verdiği araçları 
kullanabilirler.

 İnsan hakları ile ilgili bütün ilkele-
rin kaynağı durumunda bulunan 

Stj. Av. Mehmet Şirin KELEŞ

HUKUK DEVLETi 
iLKESi.
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hukuk devleti ilkesine göre, yasa-
ma, yürütme ve yargı gücüne yani 
egemenlik adı verilen muazzam 
gücü halk adına kullanan anayasal 
organlar, bu gücü sadece hukukun 
genel ilkeleri, anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde insan haysiyetini 
korumak, insan hakları ile temel 
hak ve hürriyetleri gerçekleştir-
mek, adaleti ve hukuk güvenliğini 
sağlamak amacıyla kullanabilirler. 
Bu onların meşruluğunun temelini 
teşkil eder.

Hukuk devleti, hukukçu devleti 
olmadığı gibi, hukukun üstünlüğü 
de hiç kuşkusuz hukukçuların 
önceliği, üstünlüğü ya da ayrıcalığı 
değildir. Hukuk bilgisi ve bilinciy-
le sorumluluk duygusu, hukuk 
devletinin gerçek güvencesi, her 
yönü ve yanıyla doyurucu, etkin ve 
saygın bir yargı da onurlu yaşamın 
en sağlıklı dayanağıdır.

Siyasi, ekonomik ve hukuki düzen 
karşısında insanın, temel olarak 
niteleyebileceğimiz bu üç gereksi-
nimi: özgürlük, güvenlik ve eşitlik.  
Yüksekliği özgürlük olan, güvenlik 
ve eşitlik tabanında yükselen bir 
üçgen prizma biçiminde tasarla-
yabileceğimiz hukuk devletinin üç 
boyutunu oluşturmaktadır. Bu üç 
kavram(özgürlük, güvenlik, eşitlik) 
çevresinde ve bunların birbiriyle 
ilişkili oldukları bir dizgede kav-
ranması mümkündür. Bu amaçla 
hukuk devletinin ana ilkelerini ve 
özelliklerini şu şekilde sıralayabi-
liriz.

• Devlet bir anayasa temeli 
üzerine kuruludur. Anayasa en 
yüksek hukuk normudur ve 
hukukun temel düzenidir.

• Yurttaş ve devlet arasındaki 
ilişki, her şeyden önce, bireyin 
özgürlüğünü güvence altına 
alan temel haklar, insan ve 

yurttaş haklarıyla düzenlen-
miştir.

• Devletin gücü bir organda 
toplanmamış, aksine işlev 
türlerine göre(yasama, yürüt-
me, yargı) değişik organlara 
dağıtılmıştır.

• Devletin bütün eylem ve 
işlemlerinin sınırı hukuktur. 
Yasama için anayasa, idare ve 
yargı için anayasaya uygun 
yasa ve tüzüklerdir.

• Yasa karşısında herkes eşittir(-
hukuki eşitlik, hukuk devletinin 
demokrasi ilkesiyle sıkı bir ilişki 
içerisinde olduğunu göster-
mektedir).

• Bağımsız yargıçlar ve mahke-
meler aracılığıyla yasayla dü-
zenlenmiş muhakeme usulleri 
çerçevesinde –aynı zamanda 
yürütmeye ve yasamaya karşı 
da –kapsamlı bir hukuki korun-
ma güvencesi.

• Devlet organlarının bir sorum-
luluk sistemi: hukuka aykırılık 
hallerinde sorumlu tutulmaları 
ve yurttaşlara, haklarının ihla-
linde veya zarar görmelerinde 
tazminat ödenmesi

• Devletin eylem ve işlemleri 
için hukuk devleti ilkesinden 
türetilmiş bulunan, devlet 
müdahalelerinin ölçülülüğü, 
öngörülebilirliği, hesaplanabi-
lirliği ölçütleri.

• Temel haklar ve özgürlükler 
bireyi devlet gücüne karşı 
korumalıdır.

• Yönetim de olduğu gibi 
yasamada da hukuk devleti 
amaç/araç ilişkisinde oranlılık 
ilkesine uyar.

• Yurttaşların demokratik katılım 
hakları da hukuk devletinin bir 

parçasıdır: çünkü hukuk devleti 
aynı zamanda  ,siyasi açıdan , 
olgun bir halkın onunla kendi 
kendisini sınırladığı bir düzen-
dir.

Hukuk Devletinde Bireyin Huku-
ki Güvenliği Ve Önemi

  Bireyin hukuki güvenliği, hukuk 
devleti ilkesinin gerçekleştirilme-
sinin ön koşulu ve temel taşıdır. 
Çünkü birey, hukuki güvenliğin bir 
gereği olarak şeffaf, genel ve açık 
kurallar gereğince nasıl hareket 
edeceğini bilebiliyorsa veya en 
azından tahmin edebiliyorsa ve 
yaptığı hareketin neticesinde bir 
ihtilaf doğduğunda, evrensel suç 
ve ceza ilkelerine göre güvenli bir 
şekilde yargılanıyorsa, bu durum-
da, hukuk devleti büyük ölçüde 
gerçekleştirilmiş olacaktır.

Hukuki güvenlik ilkesi, devletin 
işlem ve eylemlerini düzenleyen 
kurallar ile yaşayanların tabi olduğu 
kuralların objektif, kesin ve açık 
olması, bireyin de hukuki işlem 
ve eylemlerinde devlete karşı bir 
güven duymasıdır.

Hukuk kuralları belirli olmalıdır. 
Hukuk kurallarının belirliliği hem 
mevcut normların açık, anlaşılır ve 
ulaşılabilir olması hem de, devletin 
eylem ve işlemlerinin önceden 
bilinebilir olmasıdır. Bireyler daha 
önceden bilinmesi olanaksız ve 
belirsiz kuralların sonuçlarına 
katlanmak zorunda bırakılmamalı-
dır. Bu nedenle kanunlar müphem 
olmamalı ve normatif düzenleme-
ler de anlaşılır bir şekilde düzen-
lenmeli ve çelişkiye yer verilme-
melidir. Eğer normlar belirginlikten 
uzak, tevile açık ve hakları ortadan 
kaldırmaya varabilecek derecede 
yoruma imkan veriyorsa bu durum-
da insanlar serbest alan ile yasak 
alanı tespit edemeyecek, belki de 
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başkasının hakkına tecavüz etme 
korkusuyla o hakkını kullanmaya-
caktır. Hukuk kuralları öngörülebilir 
olmalıdır. Hukuki öngörülebilirlik, 
hukuk devletinde devletin işlem ve 
faaliyetlerinin önceden bilinebilir 
ya da tahmin edilebilir olmasıdır.

Anayasa Mahkemesi bir kararında 
hukuki öngörülebilirliği, hukuki gü-
venlik kavramının bir parçası olarak 
görmüştür. Kararının gerekçesinde 
bu hususu şu şekilde belirtmiştir:

‘‘ Hukuk devleti ilkesinin önkoşulla-
rından biri olan hukuk güvenliği ile 
kişilerin hukuki güvenliğinin sağ-
lanması amaçlanmaktadır. Hukuk 
güvenliği ilkesi hukuk normlarının 
öngörülebilir olmasını, bireylerin 
tüm eylem ve işlemlerinde devlete 
güven duyabilmesini, devletinde 
yasal düzenlemelerinde bu güven 
duygusunu zedeleyici yöntemler-
den kaçınmasını gerekli kılar.’’

Hukuki istikrar olmalıdır. Hukuk 
kurallarının, hukuki güvenliği 
zedeleyecek kadar çok sık değişti-
rilmemesi, hukuki istikrar kavramını 
ifade eder.

Hukuki istikrara, hiyerarşik ola-
rak en üst norm olan anayasalar 
açısından bakarsak, devlet aygıtının 
işleyişini düzenleyen ve kişilerin 
hak ve özgürlüklerini belirterek 
koruma altına alan bir norm olarak 
anayasaların yazılı olması, kişi hak 
ve özgürlüklerinin bilinmesi, korun-
ması amacına hizmet eder.

Kanunların sık sık değiştirilmesi 
hem kanunları öğrenme noktasın-
da zorluk çıkarır hem de insanlar 
değiştirilme ihtimalinden tedir-
ginlik duyar. Özellikle, kısa vadeli 
kararların yanında insanların uzun 
vadeli kararlarını yönlendirebilmesi 
açısından hukuki istikrar önemlidir.

Hukuk devletinin temel amaçla-
rından biri olan hukuki güvenliğin 
sağlanması, hukuki istikrar ilkesinin 
tam anlamıyla tekamülü ile müm-
kündür.

Kazanılmış haklara saygı ve geriye 
yürümezlik ilkesine aykırı dav-
ranılmamalıdır. Kazanılmış hak, 
önceden yürürlükte olan objektif 
hükümlere göre hukuka uygun ola-
rak kazanılmış olan hak ya da statü-
dür. Daha sonra çıkarılan herhangi 
hükümlerle bu hak ya da statünün 
çiğnenememesi de kazanılmış 
haklara saygı ilkesini ifade eder.

Kazanılmış hak, yürürlükteki hukuk 
kurallarına uygun olarak kişiler 
lehine doğmuş bulunan hukuki 
durumlardır. Kazanılmış haktan ka-
sıt, insan hakları ve pozitif anayasal 
haklar değildir; çünkü bu haklar 
zaten insan olma sıfatı nedeniyle 
var olan haklardır ve kazanılmasına 
gerek yoktur. Bu ilke ile hukuki 
güvenlik arasında doğrudan bir 
ilişki söz konusudur. Çünkü mevcut 
statülerin veya edinilen hakların bir 
gün herhangi bir kanunla ya da ka-
rarla geri alınabileceğinin mümkün 
olması halinde bireyler hem huku-
ka güven duymazlar hem de her 
yaptığı işlemden tedirgin olurlar.

Kazanılmış hakkın ortadan kal-
dırılması ya da iptal edilmesi için 
işlem ya da kararın geriye yürümesi 
kaçınılmaz olduğu için kazanılmış 
haklara saygı ilkesi ile geriye yürü-
mezlik ilkesi birbirinin içine geçmiş 
ilkelerdir.

Bir bireyin kazandığı (edindiği) geç-
mişteki herhangi bir hak ya da hu-
kuki statünün bir karar ya da norm 
ile elinden alınması, iptal edilmesi, 
hukukça korunabilecek bir durum 
olmadığı gibi hukuk devleti ilkesine 
de sığdırılamaz.

 Tamamlanmamış durumlar bakı-
mından bir kazanılmış hak doğma-
dığı için, yalnızca beklenen bir hak 
vardır. Bu nedenle yeni yasa geriye 
yürümüş sayılmaktadır. Bu durum 
gerçek manada bir geriye yürüme 
değildir.

YARARLANILAN ESERLER

Hayrettin Ökçesiz, “İnsan ve Hukuk 
Devleti”

İsmail Köküsarı, “Hukuk devletinde 
bireyin hukuki güvenliği ve önemi”

Mustafa Erdoğan , “Anayasal De-
mokrasi” 

Erdoğan Teziç ,”Anayasa Hukuku”

İbrahim Ö. Kaboğlu ‘’Türkiye’de 
Hukuk Devletinin Gelişimi’’

MakalelerMakaleler



Karl Marx’ın çok alıntılanan, üze-
rinde epey tartışılan ünlü vecizesi 
“din halkların afyonudur” sözü hala 
güncelliğini koruyadursun, toplum-
ların iktidara bağışlanan aygıtlar 
tarafından uyuşturulması bu gün 
ve tarih boyunca sosyal bilimlerin 
konusu olmuştur. İktidar kendini 
koruma içgüdüsü ile yurttaşlarını 
mümkün olduğunca kendi koydu-
ğu kurallar çerçevesinde hareket 
etme serbestisi tanımıştır.

 Ülkemizde özellikle 1980 askeri 
darbesinden sonra dünyaya gelmiş 
bireyler; iktidar tarafından, gerek 
baskı aygıtlarının kullanılması, 
gerekse de medyanın içi boşal-
tılmış ürünleri bu kuşağın önüne 
koyması ile korkutulmuş, günün 
gerçeklerini anlamakta zorla-
nan, reel siyasetle ilgilenmekten 
çekinen, düşündüklerini dahi 
ifade etmekten aciz bir toplumun 
oluşmasına neden oldu. İktidarın 

her alanı doldurma, bireyleri kont-
rol altında tutma mevcudiyetini 
koruma refleksi karşısında birey 
yalnızlaştırılmış ve sindirilmiştir. 
Değişimin ve bilgiye ulaşmanın çok 
rahat olduğu günümüzde iktidar, 
bireyleri kontrol altında tutmak için 
Thomas Hobbes’un ünlü eseri olan 
Leviathan da açıklamaya çalıştığı 
gibi mutlak güç ve yetkilere sahip 
iktidar modelini toplumun her 
kanalına yayma peşinde ve bu yüz-

Av.Kemal ÜNER

Batman’da 
Sanal UYUŞTURUCU.
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den aşağıda vereceğim örneklerle 
iktidar, pozitif yükümlülüklerini 
yerine getirmekten kaçınmaktadır. 
Yani iktidar pozitif yükümlülüğü 
olan bireyin haklarını koruma, 
yaşatma görevini bilinçli olarak 
yerine getirmemektedir. İktidar 
müdahaleden imtina etmekte, göz 
yummaktadır.

 Bu yazının konusu olan “sanal 
uyuşturucu” ya da daha radikal 
bir tanımla; sistemin yurttaşlarını 
uyuşturma, pasifize etme, apoliti-
ze etme çabasının mekanı olarak 
daha geniş bir coğrafya seçilebilirdi. 
Fakat konunun mahiyeti, somutlaş-
ması ve daha iyi anlaşılabilmesi için 
lokal olarak Batman ili seçildi.

 Şunu belirtmek isterim ki “reel 
uyuşturucu” da-özellikle esrar 
maddesi-Batman’da neredeyse si-
gara içilecek kadar rahat içilmekte. 
Esrar ve uyuşturucu bağımlılarının 
ve satıcılarının çocuk yaşlara kadar 
indiğini adliyeye yansıyan dosya-
lardan görmek mümkün. Birçok 
ilköğretim okulunun kapısında bir 
satıcı bulmak hiç de zor değil. Has-
tanelerde tedavi gören uyuşturucu 
bağımlılarının ortalama yaşları 20’li 
yaşların çok altında. 

Ama Batman’da toplumun içine 
sinmiş öyle bir uyuşturucu maddesi 
var ki; nerdeyse bundan olumsuz 
anlamda etkilenmeyen bir aile 
yok gibi. İşlerini kaybeden insanlar. 
Ebeveynleri ile ciddi tartışmalar ya-
şayanlar. Boşanan çiftler. İntiharlar. 
İflasın eşiğine gelen küçük esnaf-
lar… ve en önemlisi de iktidarın 
dolaylı-doğrudan izlediği politik 
refleksle yaratılan kayıp bir kuşak. 
İşte bu “sanal uyuşturucu”: Facebo-
ok’da oynanan poker oyunu ve bu 
oyunu tamamlama görevi üstlenen 
futbol bahisleri.

 Bir zamanlar Batman da her gün bir 
yenisinin açılması ile ulusal basına 
haber olan internet cafeler, şu an 

Batman toplumunun önemli bir 
kesimini uyuşturmakla görevli. On 
yaşlarından başlayarak ellili yaşlara 
kadar olan bir çoğunluk şartlar 
doğrultusunda evlerinde ama 
önemli bir kısmı da internet cafeler 
de dünyaca tanınan ve takip edilen 
sosyal ağ Faceook da oynanan Po-
ker oyununu oynamaktadır. Günün 
büyük bir zamanını bahsettiğim 
amaca özgülenmiş internet cafeler-
de geçiren bu kitle ciddi ekonomik 
zararlara uğramaktadır. Bu kitlenin 
ekonomik durumu düşük alt gelirli 
sınıftan olduğunun tespiti şaşırtıcı 
olmaz sanırım.

 Bunun yanında daha büyük eko-
nomik zararlara sebebiyet veren bir 
başka oyun da futbol bahisleri. Yine 
internet cafeler de oynanan fakat 
daha çok sadece bu iş için faaliyet 
gösteren özel bahis evlerinde 
insanlar hapsedilmiş durumda. 
Merkezi Kıbrıs olan yasadışı futbol 
bahisi tüm bölgede özellikle de 
Batman da çok yaygın durumda. 
Öyle ki Batman’da bazı caddelere 
halk arasında Batman’ın Las Vegas’ı 
denilmektedir. Büyük bir sektör 
haline gelen futbol bahisi ve poker 
oyunu bölgede ve Batman da 
hemen herkesin bildiği ama hiç 
kimsenin dokunmak istemediği bir 
piyasa. Yediden yetmişe toplumun 
bu evlerde mağdur edildiği, bu 
oyunlarla yatıp kalktığı, gelirinin 
bazen tamamını bu oyunlarda kay-
bettiği, uyuşturulduğu, apolitize 
edildiği Batman’da herkesin bildiği 
büyük bir sır haline geldi.

1999’dan beri seçilmiş tüm beledi-
ye başkanları tutuklanan Batman’ın 
bu yarasına siyasi iktidarın çözüm 
bulması gerek kanımca. Yasa dışı 
işlere bulaştıkları iddasıyla kamu-ö-
zel kurumlara, emniyet mensupla-
rınca yerel gazetelerde de man-
şetlere çıkan başarılı! operasyonlar 
yapılıyorken toplumda büyük 
çatlaklara neden olan bu cafelerin 

görülmemesi düşündürücüdür ve 
tam da benim yukarda anlatmaya 
çalıştığım iktidarın toplumları nasıl 
uyuşturduğunun açık göstergesidir.

 Vakti zamanında Siirt’te fuhuş 
olayını Emniyet’e haber veren 
mahalle muhtarına Emniyet koru-
yucu tedbir almak yerine ’Gösteri 
yapacaklarına fuhuş yapsınlar’1 
cevabını vermiş.

1 http://haber.gazetevatan.com/
emniyet-gosteri-yerine-fuhus-yap-
sinlar-dedi/301946/7/yasam 
(Erişim Tarihi:09.10.2013)
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Faaliyetler

Baromuzca açılması programlanan 
İnsan Hakları Merkezi’nin altyapısı-
nı oluşturmak, faaliyet gösterecek 
meslektaşlarımız için insan hakları-
nın temel kavram ve kurumları, in-
san hakları dili, hak arama bilinci ve 
raporlama faaliyetler konusunda 
eğitim çalışmaları yapmak üzere 
insan hakları okulu açılıyor. Kayıt 
esasına göre yapılacak başvuru-
lar, komisyon üyeleri ve katılmak 
isteyen meslektaşlarımız dışında 
Batman’da faaliyet gösteren insan 
hakları örgütleri ve ilgili kişilere de 
açılacaktır.

İnsan Hakları Teorisi ve Tarihçesi, 
İnsan Hakları Mücadelesinde Dil, 
Düşünce ve İfade Özgürlüğü, Din 
ve Vicdan Özgürlüğü, Çevre ve 
Sağlık Hakkı, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkı, Kadın Hakları, 

Azınlık Hakları ve Azınlık Haklarına 
İlişkin Çalışmalar, İnsan Hakları 
Açısından Cezaevleri ve Türkiye’de 
Cezaevleri, İşkence ve Kötü Mua-
mele Yasağı, AİHS ve AİHM ve Hak 
Arama Bilinci konuları işlenecektir.

 26 Ekim tarihinde başlayacak ve 
10 Aralık İnsan Hakları Haftasına 
kadar devam edecek olan eğitim 
çalışmaları, Prof. Dr. Bekir Berat 
Özipek, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat 
Aytaç,  Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıpar-
mak, Dr. Tolga Şirin, Dr. Mesut Be-
dirhanoğlu,   Arif Koçer, Av. Serkan 
Cengiz, Av. Kaya Kartal, Dr. Zülfikar 
Cebe, Ayhan Bilgen, Av. Nesip Yıldı-
rım, Feray Salman ve Ankara Kadın 
Dayanışma Vakfı uzmanlarınca 
verilecektir. 

Av. Sedat Özevin 
iNSAN HAKLARI 
OKULU AÇILIYOR.

Yapımı planlanan Batman Ba-
rosu Hizmet Binası için Batman 
Belediyesi tarafından Baromuz 
kullanımına tahsis edilen arsayı 
incelemek üzere Barolar Birliği 

teknik heyeti Batman’a geldi 
Teknik heyetin incelemesine Baro 
Başkanımız Av. Ahmet Sevim ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz eşlik 
etti. 

Barolar Birliği Teknik Heyeti 
Batman’daydı
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20.07.2013 Tarihinde Baro Başkanı-
mız Av. Ahmet Sevim, Muhakemat 
Müdürü Av. Türkan Sökeli Güneş, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Zeynep 
Yılmaz ve TEİAŞ avukatı Av. Em-
rullah Şahin’den oluşan Baromuz 
heyeti Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek ile kamu avukatlarının sorunları 
ve çözüm önerileri konusunda 

görüşme yaptı. Görüşmede Bakana 
kamu avukatlarının özlük ve statü 
sorunları iletildi. Maliye Bakanı ise 
sorunlardan haberdar olduğunu ve 
yapılacak yasal düzenlemelerde 
kamu avukatlarının taleplerinin 
dikkate alınacağını belirtti. 

Maliye Bakanı İle Kamu Avukatlarının 
Sorunları Görüşüldü.

12.06.2013 Tarihinde Baro Başka-
nımız Av. Ahmet Sevim ile Başkan 
Yardımcımız Av. Tamer Öztoprak 
Ankara’da Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Fey-
zioğlu ile görüştü. Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp 
Sabri Çepik’in de katıldığı görüşme-
de Baro Başkanımız yeni seçilen 

Birlik Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve yönetimini tebrik etti. 
Görüşmede Baromuza yapılması 
planlanan yeni hizmet binasının 
yapımı konusu da görüşüldü ve 
en yakın zamanda Barolar Birliği 
Teknik Heyetinin Batman’a gelmesi 
kararlaştırıldı.

Baro Başkanı Barolar Birliği’ni 
Ziyaret İçin Ankara’daydı.
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Maliye Bakanı İle Kamu Avukatlarının 
Sorunları Görüşüldü.

Baromuz tarafından yerel ve ulusal 
basın temsilcilerine “Yargı Ha-
berleri ve Basın” konulu seminer 
düzenlendi. 

“Yargı Haberleri ve Basın” konulu 
seminere konuşmacı olarak Milli-
yet Gazetesi Ankara Haber Müdürü 
Gökçer Tahincioğlu ile Selçuk Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Gazete-
cilik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Ayşe Nevin Yıldız Tahincioğlu’nun 
yanı sıra, Batman Baro Başkanı 
Ahmet Sevim, Batman Adliyesinde 
görevli savcılar, yerel ve ulusal 
basın temsilcileri katıldı. Semi-
nerde açılış konuşmasını yapan 

Baro Başkanımız Av. Ahmet Sevim, 
Batman’ın geleneği olarak güçlü bir 
basını olduğunu belirterek, “Basın 
kamusal bir görev yükleniyor. 
Basınla birlikte adliye ortak çalışma 
alanımızdır. Ortak çalışma alanımız-
da ortak dil geliştirmek istiyoruz” 
dedi. 

Daha sonra söz alan Gökçer Tahin-
cioğlu, “Basın kanunundan dolayı 
çok sorunlar yaşıyoruz. Yargıyı 
etkilemeye yönelik ve soruştur-
manın gizliliğini ihlal suçlamasıyla 
karşı karşıya kalıyoruz. Bununla 
ilgili hukukta yapısal sorunlar var” 
ifadelerini kullandı. 

Dr. Ayşe Nevin Yıldız Tahincioğlu 
ise, “Yasaların dışında basının da 
filtre uygulaması lazım. Genelde 
negatif olan olaylar haber değeri 
taşıyor. Ötekileştirilen kesimler 
damgalanıyor ve nefret dili olacak 
şekilde haber yapılıyor. Buna çok 
dikkat etmemiz lazım. Gazeteci 
olarak empati yapıp ayrımcı dilden 
uzak olmamız gerekir” diye konuş-
tu. Seminer soru cevap bölümüyle 
devam etti.  Seminer, katılımcılara 
Baro Başkanımız ve Basın Savcısı 
tarafından plaket verilmesi ile sona 
erdi.

Yerel Basın Mensuplarına 
Yönelik Seminer Düzenlendi.

Stajyer Avukatlarımızla Bir 
Aradaydık.
Baromuz Yönetimi avukatlık 
mesleğine ilk adım olan avukatlık 
stajına başlayan meslektaşlarımız-
la tanışmak ve sorunlarını dinle-
mek amacıyla yemekte biraraya 
geldi. Yemeğe Baro Başkanımız Av. 
Ahmet Sevim ve yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Stajyer avukat meslektaşlarımıza 
avukatlık stajının esasları ve yeni 
dönem staj eğitim programı hak-
kında bilgi verildi; stajyer avukat-
larla karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.



22    Batman Barosu Bülten

Yeni Adli Yıl Açılışı

02.09.2013 Tarihinde Batman Adli-
yesi’nde “Yeni Adli Yıl” münasebe-
tiyle bir tören düzenlendi. Törene 
Baromuz Başkan Yardımcısı Av. Ta-
mer Öztoprak, Batman Cumhuriyet 
Başsavcısı Muhammet Emre Ejder, 
Adalet Komisyonu Başkanı Bekir 
Çağlar, İdare Mahkemesi Başkanı 
Yasin Karababa, Batman Adliyesin-
de görevli hakim ve savcılarımız ile 
Batman Barosu avukatları katıldı. 
Tören Atatürk anıtına çelenk ko-
nulması ile sona erdi.

Akşam ise Laviva Cafe’de bir gece 
düzenlendi. Düzenlenen geceye 
Baro Başkanımız Av. Ahmet Sevim 
ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Batman Cumhuriyet Başsavcısı 
Muhammet Emre Ejder, Adalet 
Komisyonu Başkanı Bekir Çağlar, 
İdare Mahkemesi Başkanı Yasin 
Karababa, Batman Üniversitesi 
Rektörü Abdüsselam Uluçam ile 
Batman Adliyesinde görevli hakim 
ve savcılarımız ile Batman Barosu 
avukatları katıldı. 

Cumhuriyet Başsavcımız Muham-

met Emre Ejder gecede yaptığı 
konuşmada Batman’a yeni adliye-
nin yapılacağı müjdesini vererek 
yeni adli yılın birlik, beraberlik ve 
kardeşlik getirmesi temennisinde 
bulundu. Ejder, kamu vicdanını 
rahatlatan kararlara imza atma 
temennisinde bulunarak sözlerini 
tamamladı.

Baro Başkanımız Av. Ahmet Sevim 
ise gecede şu konuşmayı yaptı:

“Sayın Başsavcım, Sayın Adalet 
Komisyonu Başkanım, Sayın İdare 
Mahkemesi Başkanım, Değerli 
Hâkim, Savcı ve Meslektaşlarım,

Öncelikle yeni adli yılın, adaletin 
tesisi için çaba sarf eden bizlere, 
hayırlı olmasını diliyorum. Şüp-
hesiz her yeni adli yıl başlangıcı, 
insanın en temel ihtiyaçlarından 
olan adalet hizmetlerinin değer-
lendirilmesi bakımından oldukça 
önemli fırsattır. Çünkü adli faali-
yetlerin konusu, bir adli dönem 
içinde dosya sayısındaki artış veya 
azalış, dosyaların niteliği ve çeşidi 

toplumun sorunlarına, idari ve 
yargısal pratiklerimize ışık tutmak-
ta ve gerek toplumun bu konudaki 
ihtiyaçlarını gerekse de bu hizmeti 
veren bizlerin çalışmaları değerlen-
dirme imkânı vermektedir.

Türkiye’de son yıllardaki zihinsel ve 
yapısal değişime, hukuk sistemi-
miz ve yargısal pratiklerimiz ile 
maalesef ayak uyduramamaktayız. 
Çeşitli nedenleri olmakla birlikte 
Yargının hala bir hesaplaşma alanı 
ve aracı olarak görülmesi en temel 
sorundur. Tüm kısmi değişikliklere 
rağmen özellikle kamu/vatandaş 
ilişkisi konusunda sorunlu zihniyet 
hala devam etmektedir. Devlet, 
hala vatandaştan korunması, sakın-
ması gereken bir “kutsal”, devletin 
çıkarları bireyin özgürlüğünden ve 
çıkarlarından farklı ve üstündür. Bu 
nedenle hala yargıdan bağışık faali-
yetler, adaletin temas etmediği kör 
noktalar Roboski gibi, toplumsal 
olaylardaki orantısız şiddet gibi 
kamu gücünü kullanan kişilerin 
suçlarının soruşturma ve yargılan-

MakalelerFaaliyetler
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ma ya da daha doğru bir ifade ile 
yargılanmaması şeklinde tezahür 
etmektedir.

Uzun yargılama ve tutukluluk 
süreleri, istisnai dönemlere ait yargı 
kurum ve usulleri, kişi ve olaya 
özgü yargılama pratikleri, meşru 
ve doğal hakları sınırlayan Terörle 
Mücadele Kanunu ile maalesef 
“yargısal olağanüstü hal” devam 
etmektedir.

Yargının topluma güven hissini ve-
ren, sorunların aşılmasında rahatla-
tıcı bir işleve sahip 
olması gerekirken, 
maalesef özellikle 
düşünce ve ifade 
özgürlüğü, toplan-
tı ve gösteri özgür-
lüğü, demokratik 
hakların kullanımı 
gibi konulardaki 
pratikten dolayı 
tam aksine güven-
sizlik ve gerginlik 
sebebi olmaktadır. 
Sorunların yargı 
üzerinden çözül-
meye çalışılması 
nedeniyle maale-
sef tüm kötü roller 
yargının payına düşmektedir. Bu 
durum mahkemelerin kararlarıyla 
sürekli olarak tartışma konusu 
olmasına sebebiyet vermekte, yar-
gıyı zayıflatmaktadır. Türkiye artık 
toplumsal ve siyasal meseleleri 
istisnai yargı kurumları ve usulleri 
ile çözme yanlışından bir an önce 
kurtulmalı Yargı tam bir bağımsızlık 
ve tarafsızlık içinde faaliyet yürüt-
melidir.

Tüm toplumsal sorunların yanı sıra 
mesleki faaliyetlerimizi yürütürken 
yaşadığımız sorunlar, avukatın 
yargılama faaliyeti içindeki pozis-
yonuna da değinmek, bu vesile ile 
özellikle tutuklu meslektaşlarımı-
zın durumunu bir kez daha hatırlat-
mak isterim. Şüphesiz hiç kimsenin 
yargıdan bağışık olma özgürlüğü 

bulunmamaktadır. Ancak adalet 
hizmetlerinin bir tarafı olan ve mes-
leki faaliyetlerinden dolayı uzunca 
bir süredir tutuklu bulunan mes-
lektaşlarımızın durumunu kabul 
edilemez bulduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Bir yandan zorunlu mü-
dafilik hizmetleri ile adeta angarya 
yasağına aykırı bir şekilde çalışan, 
mesleki faaliyetleri sürdürürken 
ulaşımda mutat vasıtalara mahkûm 
edilen meslektaşlarımızın, öte 
yandan özel hukuk davalarında bu 
alandaki temel ilkelere aykırı olarak 

vekâlet ücretlerinin maktu ücrete 
ile sınırlandırılması avukatlara ve 
mesleğimize bakışın da bir göster-
gesidir.

Meslektaşlarımızın özellikle Em-
niyet Müdürlüğü ve karakollarda 
yasadan ve mesleğin doğasından 
kaynaklanan haklarını kullanırken, 
öncelikle kendi haklarını anlatmak 
ve dosyaya ulaşmak konusunda 
mesai harcamak zorunda kalması 
avukatların, yargılamanın bir par-
çası olmaktan çok bu faaliyetlere 
dışarıdan katılan yabancı bir unsur 
olarak görülmelerinden kaynaklan-
maktadır. Şüphesiz avukatın varlık 
ve işlev olarak eksik olduğu, zayıf 
bırakıldığı bir yargısal faaliyet, hem 
meşruluk, hem de işlev açısından 
eksik ve zayıf olacaktır. Çünkü 

savunma hakkı şüpheli ve sanığın 
haklarının yanı sıra doğal olarak 
vatandaşın adalet hizmetlerine en 
rahat temas ettiği, elle tutup gözle 
gördüğü bir alanı da ifade etmek-
tedir.

Şüphesiz Avukatlar açısından baktı-
ğımız sorunları sadece Avukatların 
ya da Hâkim ve Savcıların sorunları 
üzerinden çözmek mümkün de-
ğildir. Hâkim ve Savcıların çalışma 
koşulları da çok ağır olduğunun 
bilincindeyiz. Avukatın yargısal 

faaliyetlerinde 
çağın gerek-
lerine uygun 
pozisyonu Hâ-
kim ve Savcılar 
aleyhine işleyen 
bir sonuç 
doğurmaz, 
adaletin tesisine 
yardımcı olur. 
Bu nedenle 
çağın gerekleri-
ne ve toplumsal 
beklentilere 
uygun bir 
Yargı reformuna 
ihtiyaç olduğu 
açıktır.

Tüm bu objektif yapısal ve yasal 
sorunlara rağmen, Batman Adliye-
sinde Avukatlar, Hâkim ve Savcılar 
arasındaki saygın ilişkinin tesisi 
ve korunması konusunda Sayın 
Başsavcımızın ve Adalet Komisyo-
nu Başkanımızın Hâkim Savcı ve 
meslektaşlarımın haklarını teslim 
etmeyi bir borç biliyorum ve bu 
konudaki hassasiyetten dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum. 

Bu vesile ile yeni adli yılın gerek 
gerekse de mesleki sorunlarımızı 
aşabildiğimiz bir dönemin baş-
langıcı olmasını diliyorum.  Ayrıca 
Batman’a yeni atanan Hâkim ve 
Savcılarımıza da başarı dileklerim-
le hoş geldiniz diyorum, saygılar 
sunuyorum”. 
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MakalelerFaaliyetler

Baromuzca 25.08.2013 ve 
02.09.2013 tarihleri arasında 1 
haftalık Orta Avrupa Gezisi gerçek-
leştirilmiştir. Bu gezi kapsamında 
Avusturya’nın başkenti Viyana, 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte, 
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag, 
Slovakya’nın başkenti Bratislava 
ve Almanya’nın Dresden kentleri 
ziyaret edilmiştir. 

Yapmış olduğumuz gezide Buda-
peştede 2 gece kalınmış kentin 
tarihi mekanları ve turistik mekan-
ları olan Erszebet Köprüsü, Gellert 
Tepesi, Balıkçılar Kulesi, St. Mathias 
Katedrali, Zincirli köprü, Parlamen-
to Binası, Kahramanlar Meydanı, 
Esztergom & Visegrad & Szentend-
re gezisi yapılmış ve Çigan gecesin-
de macar terel dansları eşliğinde 
keyifli dakikakalar geçirerek 
Macaristandan Çek Cumhuriye-

tinin Prag kentine gidilmiştir. Çek 
Cumhuriyetinde 3 gece kalınmış 
bu gezi sırasında Çek Cumhuriyeti-
nin en güzel şehri ve aynı zamanda 
Başkenti olan Prag’ın sokaklarında 
gezerken Orta Çağın bütün etkile-
rini üzerinde hissediyorsunuz.Bu 
kentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 
Prag Kalesi, St.Vitus Katedrali, dün-
yaca ünlü yazar Kafka’nın Evi, Eski 
şehir meydanı ve Astronomik Saat 
Kulesi ,Vlatava Nehrinde tekne turu 
yapılmış ve kentin bir diğer özelliği 
olan ‘’orta çağ gecesi’’ diye adlandı-
rılan ortaçağ müzikleri ve dansları 
eşliğinde yapılan organizasyon ile 
Prag turumuza son verilerek ora-
dan Avusturya’nın Viyana kentine 
gidilmiştir.

Avusturyanın Başkenti Viyanada 2 
gece kalınmış Opera binası , Üni-
versite, Parlemento Binası, Tiyatro, 

Prater , Holfburg ve Müzeler bölgesi 
Mayerling, Seegrotte Baden Şehri 
turu, Viyana Ormanları gezilerek 
Avusturya’nın tarihi ve doğal güzel-
likleri görülmüştür.

Ayrıca gezi kapsamında 2. Dünya 
savaşında yıkılmış ancak aslına 
uygun olarak yeniden inşa edilmiş 
olan Almanya’nın Dresden kenti 
ve Yine Slovakyanın festivalleri ve 
panayırları ile meşhur olan aynı 
zamanda Başkenti olan Bratislava 
şehirleri de ziyaret edilmiştir.

Düzenlemiş olduğumuz geziye 41 
kişilik katılımcı grup iştirak etmiş 
gezi sonunda bu tür organizas-
yonların sürekliliğinin sağlanması 
konusunda ortak bir fikir oluşmuş-
tur. Temenni ederiz ki daha fazla 
katılımcı ile bundan sonraki yıllarda 
da bu tür kültürel etkinlikleri birlik-
te  gerçekleştirme olanağı buluruz. 

Baro’muz Orta Avrupa Gezisinde
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Baro’muz Orta Avrupa Gezisinde

Batman Barosu geçen dönem 
stajerleri , Haziran ayında  , Kara-
deniz gezisi ile bütün bir senenin 
staj yorgunluğunu attı.  Staj Eğitim 
Komisyonu’nun düzenlediği tur 
programı keyifli ve renkli geçti. 
Doğu Karadeniz’in eşsiz doğası , 
yeşilin binbir tonu ve tarihi yerleri  
ile baş başa dolu dolu geçen gezide 
, Trabzon , Sümela Manastırı ,Rize 

Ayder Yaylası ve Uzungöl Yaylası 
ve birçok mimari ve tarihi güzel-
likler bizlerde hayranlık uyandırdı. 
Gezide stajyer Avukatlar Kara-
deniz’in muhteşem yemeklerini,  
tatma , Kaçkar’ların doruklarında 
yürüyüş yapma, Fırtına Deresi’nde 
rafting heyecanını yaşama,Sümela 
Manastırının büyüleyici atmosferini 
fotoğraflama ve rehber eşliğinde 

bilgilenme olanağı buldular. Dört  
gün süren gezi programı sonrası 
bütün yılın yorgunluğunun akıp git-
tiğini umuyoruz. Programa katılan 
ve  katkısı olan  herkese  ve özel-
likle de bizlere tecrübesini aktaran 
turizm rehberimiz Sevgili Şerafettin 
Direk’ e teşekkürler. 

Stajyer Avukatlar, 
Doğu Karadeniz Gezisinde
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MakalelerYargı Kararı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2012/13

Karar Tarihi: 2/7/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başkan :Serruh KALELİ

Üyeler :Burhan ÜSTÜN

 Nuri NECİPOĞLU

 Hicabi DURSUN

 Erdal TERCAN

Raportör: Şebnem NEBİOĞLU 
ÖNER

Başvurucular:Güher ERGUN

Tosun Tayfun ERGUN Olcay KOÇ

Vekili: Av. Murat NAS

 I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvurucular, 2002 yılında açılan 
hukuk davasının henüz ilk derece 
mahkemesinde karara bağlanma-
mış olması nedeniyle adil yargılan-
ma haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürerek, ihlalin tespitiyle uğradıkları 
maddi ve manevi zararın tazminine 
karar verilmesini talep etmişlerdir.

III.    OLAY VE OLGULAR

A.  Olaylar

6. Başvuru dilekçesindeki ilgili 
olaylar özetle şöyledir:

7.  Muğla ili Fethiye ilçesi Kaya Köyü 
Tunçpınarı mevkiinde kain 1330 
parsel sayılı taşınmazın tapulama 
tespiti sırasında yarı hissesinin baş-
vurucular murisi Aziz Bolel adına 
tespitine karar verilmiştir.

8.       Orman Genel Müdürlüğü’ne 
izafeten Fethiye Orman İşletme 
Müdürlüğü tarafından taşınmazın 
tespit malikleri aleyhine Fethiye Ta-
pulama Mahkemesinin E.1957/466 
sayılı dosyasında tespite itiraz 
davası açılmıştır.

9.       Fethiye Tapulama Mahkeme-
sinde yapılan yargılama netice-
sinde Mahkemenin E.1957/466, 
K.1971/3 sayılı kararı ile taşınmazın 
tespit gibi, sunulan veraset ilamları 
uyarınca tespit maliklerinin miras-
çıları adına tapuya tesciline karar 
verilmiştir.

10.     Belirtilen taşınmaz hakkında 
Orman Genel Müdürlüğü’ne izafe-
ten Fethiye Orman İşletme Müdür-
lüğü tarafından taşınmaz malikleri 
aleyhine Fethiye 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin E.2002/175 ve 
E.2002/699 sayılı dosyaları ile tapu 
iptali ve tescil davaları açılmıştır.

11.     Açılan bu davalarda Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından, dava 
konusu parselin bulunduğu köyde 
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 
3302 sayılı Kanunla değişik 10. ve 
11. maddeleri ile Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılacak Yerler Hakkındaki 
Tüzük’ün 28. maddeleri uyarınca 
uygulama yapıldığı ve dava konusu 
parselin bir kısmının kesinleşen 
orman tahdidi sınırları içinde kaldığı 
ifade edilerek, belirtilen kısmın 
tapusunun iptaline ve orman 
vasfı ile hazine adına tapuya kayıt 
ve tesciline karar verilmesi talep 
edilmiştir.

12.     Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından açılan davalar Fethiye 
1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
E.2002/175 sayılı dosyası üzerinde 
birleştirilmiştir.

13.     Fethiye 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin E.2002/175 sayılı 
dosyasında devam eden yargı-
lama sırasında,Fethiye Kadastro 
Mahkemesince 27/12/2011 tarihli 
yazı ile dava konusu taşınmazın 
21/6/1987 tarih ve 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu’nun 22-A bendi 
uyarınca yapılan uygulama çalış-
malarında 251 ada 4 parsel sayılı 
taşınmaz olarak uygulamaya tabi 
tutulduğu ve tespit tutanaklarının 
Kadastro Mahkemesine gönderildi-
ği bildirilmiştir.

14.     Fethiye Kadastro Mahkemesi-
nin bahsedilen yazısı üzerine Fethi-
ye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
29/5/2012 tarih ve E.2002/175, 
K.2012/295 sayılı görevsizlik kararı 
ile dosyanın Fethiye Kadastro Mah-
kemesine gönderilmesine karar 
verilmiştir.

15.     Fethiye Kadastro Mahkeme-
sinin 22/4/2013 tarih ve 2013/223 
muhabere sayılı yazısında, Fethiye 
1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
E.2002/175 sayılı dosyasının 
henüz Fethiye Kadastro Mahkeme-
sine devredilmediği bildirilmiştir.

2. Esas İnceleme

32.     Başvurucular, murislerinden 
intikal eden taşınmaza ilişkin olarak 
Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkeme-
sinin E.2002/175 sayılı dosyasında 
yürütülen yargılamanın makul 
sürede tamamlanmayarak Anaya-
sa’nın 36. maddesinde tanımlanan 
adil yargılanma haklarının ihlal 
edildiğini iddia etmişlerdir.

39.     Somut başvurunun dayanağı-
nı oluşturan makul sürede yargı-
lanma hakkı da yukarıda belirtilen 
ilkeler uyarınca adil yargılanma 
hakkının kapsamına dâhil olup, 

Anayasa Mahkemesi’nin Makul Sürede 
Yargılama İlkesi Kararı
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ayrıca davaların en az giderle ve 
mümkün olan süratle sonuç-
landırılmasının yargının görevi 
olduğunu belirten Anayasa’nın 141. 
maddesinin de, Anayasa’nın bütün-
selliği ilkesi gereği, makul sürede 
yargılanma hakkının değerlendiril-
mesinde göz önünde bulundurul-
ması gerektiği açıktır.

40.     Makul sürede yargılanma 
hakkının amacı, tarafların uzun 
süren yargılama faaliyeti nedeniyle 
maruz kalacakları maddi ve manevi 
baskı ile sıkıntılardan korunmasıdır. 
Hukuki uyuşmazlıkların çözüm 
sürecini uzatarak çoğu zaman elde 
edilecek hükmün yararını ortadan 
kaldıran bir yargılama, adaletin 
yerine getirilmesindeki etkililiğe ve 
güvenliğe zarar verecektir. Ancak, 
makul sürede yargılanma hakkı 
bakımından uyuşmazlığa ilişkin 
yargılamanın kısa sürede sonuçlan-
dırılması önemli olmakla beraber, 
hukuki uyuşmazlığın çözümünde 
gerekli özenin gösterilmesi de 
büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle yargılama süresinin makul 
olup olmadığının her bir başvuru 
açısından münferiden değerlendi-
rilmesi gerekir.

43.     Hukuk sistemimiz açısından 
taraflarca hazırlanma ilkesi ve 
resen araştırma ilkesinin geçerli 
olduğu yargılamalar arasında taraf-
ların etkinliği noktasında farklılıklar 
bulunmakla beraber, genel olarak 
tarafların tutumunun yargılama 
sürecinin uzamasındaki etkisi, 
yargılama süresinin makul olma 
niteliğinin değerlendirilmesinde 
nazara alınması gereken önemli bir 
unsurdur. Zira tarafların yargılamayı 
uzatmaya yönelik davranışlardan 
kaçınması ve kendisine tanınmış 
olan usuli hakları kullanırken dikkat 
ve özen göstermesi gereklidir.

44.     Yargılama faaliyetinin süre-
sine ilişkin değerlendirmede göz 
önünde bulundurulması gereken 
bir diğer unsur ilgili makamların 

tutumudur. Bu kapsamda sadece 
yargı makamlarının tutumu dikkate 
alınmayıp, Devletin kamu gücü kul-
lanan tüm organlarına atfedilebilir 
bir gecikme olup olmadığı üzerinde 
durulmalıdır. Yetkili makamlara at-
fedilecek gecikmeler, yargılamanın 
süratle sonuçlandırılması husu-
sunda gerekli özenin gösterilme-
mesinden kaynaklanabileceği gibi, 
yapısal sorunlar ve organizasyon 
eksikliğinden de ileri gelebilir. Zira 
Anayasa’nın 36. maddesi ile Sözleş-
me’nin 6. maddesi, hukuk sistemi-
nin, mahkemelerin davaları makul 
bir süre içinde karara bağlama 
yükümlülüğü de dâhil olmak üzere 
adil yargılama koşullarını yerine ge-
tirebilecek biçimde düzenlenmesi 
sorumluluğunu yüklemektedir.

47.     Yargılama faaliyetinin makul 
sürede gerçekleşip gerçekleşme-
diğinin saptanması için, öncelikle 
uyuşmazlığın türüne göre değişe-
bilen, başlangıç ve bitiş tarihlerinin 
saptanması gereklidir.

48.     Başvuru konusu olayda, bir 
taşınmaz hakkında genel yetkili 
mahkemelerde açılan tapu iptal ve 
tescil davasının, taşınmaza ilişkin 
kadastro uygulama çalışmaları 
yapılması nedeniyle görevsizlik 
kararıyla kadastro mahkemesine 
devredilmesine karar verildiği ve 
başvuru tarihi itibariyle yargılama 
faaliyetinin halen devam etmekte 
olduğu anlaşılmaktadır.

53.     Başvuru konusu davada, baş-
vurucu Olcay Koç’un 27/11/2002 
havale tarihli dava dilekçesinde 
gösterilen davalılar arasında 
bulunduğu, başvurucular Güher 
Ergun ve Tosun Tayfun Ergun’un 
ise 6/12/2005 tarihli ara karara 
istinaden davada yer almayan tapu 
malikleri olarak yargılamaya dâhil 
edildikleri anlaşılmaktadır.

54.     Başvuruya konu yargılama sü-
recinin incelenmesinde, yargılama-
nın konusunun bir parsel taşınma-
za ait tapunun iptali ile orman vasfı 

belirtilerek hazine adına tapuya 
tesciline karar verilmesi ve taşınma-
za yapılan müdahalenin önlenmesi 
talebi olduğu anlaşılmaktadır. İlgili 
davanın bir davacısı ve başvurucu-
ların da aralarında yer aldığı dahili 
davalılarla beraber kırkbir davalısı 
bulunmaktadır. 27/11/2002 havale 
tarihli dilekçe ile yargılamasına 
başlanıldığı anlaşılan davanın 
tensip zaptının tanzimi sonrasında, 
görevsizlik kararı ile neticelenen 
yargılama diliminde toplam otuz 
dört duruşma yapılmıştır. Belirtilen 
celseler arasında iki ila dört aylık 
sürelerin bulunduğu ve yargılama 
süresince her yıl genel olarak üç, 
bazı seneler ise yılda toplam dört 
duruşma yapıldığı anlaşılmıştır.

55.     İlgili yargılama evrakının 
incelenmesinden, tensip duruş-
ması sonrasında yaklaşık on sekiz 
aylık bir süreyle ve toplamda dört 
celsede davacı tarafa, tebligat 
yapılamayan davalıların adresleri-
nin ve tebligat masraflarının ibrazı 
hususunda süre verildiği, sonra-
sında kamu kurumları vasıtasıyla 
adres tetkikine başlandığı görül-
mektedir. Devam eden yargılama 
sürecinde, bu defa vefat eden tapu 
maliklerinin veraset ilamlarının 
ibrazı hususunda davacı tarafa süre 
verilmiş ve belirtilen eksikliğin 
ikmali için yaklaşık on yedi aylık bir 
süre geçmiş, bu arada davacı taraf-
ça verilen mazeret dilekçeleri kabul 
edilmiştir. İlgili belgelerin ibrazı 
üzerine, taraf teşkilinin sağlanması 
amacıyla tapu maliki mirasçılarının 
davaya dâhil edilmesi hususunda 
davacı tarafa yeniden süre verile-
rek, bu işlemlerin tamamlanması 
için on beş aydan fazla bir süre 
geçtiği anlaşılmıştır. Taraf teşkilinin 
sağlanmasının ardından muhtelif 
tarihlerde üç defa keşif ara kararı 
verildiği, ancak keşiflerin müracaat 

NOT: Karar Metni Kısaltılarak Yayın-
lanmıştır. 
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yokluğu, hava koşulları ve dava-
cı vekilinin mazeret dilekçeleri 
gibi nedenlere dayalı olarak icra 
edilemediğine ilişkin keşif talik 
tutanakları tanzim edildiği görül-
mektedir. 28/11/2008 tarihinde 
icra edilen keşfin ardından bilirki-
şilerin raporlarını ibrazı hususunda 
keşif tutanağında verilen süreye 
aykırı şekilde dört aydan fazla bir 
süre beklenerek, raporlar duruşma-
da elden tebliğ edilmiş ve beyanda 
bulunmak üzere taraflara süre 
verilmiştir. Yapılan keşif sonrasında 
dosyada eksik evrak bulundu-
ğundan bahisle bunların temini 
hususunda tekrar çeşitli kamu 
kurumlarına müzekkereler yazıl-
mış, belirtilen eksiklikler yaklaşık 
on bir aylık bir sürede ikmal edilmiş, 
bu arada davacı vekili mazeretleri 
kabul olunarak, yeniden keşif ara 
kararı verilmiş, ancak bu karar ve 
daha sonra verilen iki adet keşif 
ara kararı, yetkili hakimin farklı bir 
mahkemede görevli olması, hava 
şartları ve bilirkişi temin edileme-
mesi gibi mazeretlerle yaklaşık on 
beş aylık süreçte icra edilmemiş-
tir. Sunulan müdahale talebinin 
değerlendirilmesi için dört aydan 
uzun bir süre daha yargılamanın er-
telenmesinden sonra, 16/12/2012 
tarihli celsede dava mahkemesi 
tarafından, Fethiye Kadastro 
Mahkemesince 27/12/2011 tarihli 
yazı ile, dava konusu taşınmazın 
21/6/1987 tarih ve 3402 sayılı Ka-
dastro Kanunu’nun 22 maddesinin 
(A) bendi uyarınca yapılan uygula-
ma çalışmalarında 251 ada 4 parsel 
sayılı taşınmaz olarak uygulamaya 
tabi tutulduğu ve tespit tutanak-
larının Kadastro Mahkemesine 
gönderildiğinin bildirildiği belirtile-
rek dosya incelemeye alınmış ve üç 
aydan uzun bir süre sonra yapılan 
duruşmada Fethiye Kadastro Mah-
kemesi lehine görevsizlik kararı 
verilmiştir.

56.     Başvurunun değerlendi-
rilmesi neticesinde, başvuruya 

konu yargılamanın bir taşınmazın 
mülkiyetine ilişkin bir uyuşmaz-
lık olduğu, davanın taraflarında 
toplam kırk iki kişinin bulunduğu, 
yargılamanın özellikle vefat eden 
tapu maliki mirasçılarının dava-
ya dâhil edilerek taraf teşkilinin 
sağlanması ve taşınmazın aynına 
ilişkin bir ihtilaf olması nedeniyle, 
keşif ve bilirkişi incelemesi gibi usul 
işlemlerini gerektirmesine bağlı 
olarak karmaşık bir niteliğe sahip 
olduğu, ancak yargılama sürecin-
deki gecikme periyotları ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde duruşmalar 
arasında geçen sürelerin oldukça 
uzun tutularak yılda ortalama üç 
duruşma yapıldığı ve verilen ara 
kararların birçoğunda davacı tarafa 
eksikliklerin ikmali hususunda usul 
hükümlerine aykırı şekilde süreler 
verildiği anlaşılmaktadır.

58.     Her ne kadar belirtilen usul 
hükümlerine tabi olan somut yargı-
lama açısından dava malzemesinin 
taraflarca hazırlanması ilkesinin 
geçerli olması yargılama faaliye-
tinin makul sürede neticelendiril-
memesinin sonuçlarına tarafların 
katlanması düşüncesini destekler 
nitelikte olsa da, bu ilkeler yargı-
lama makamlarını davayı gerekli 
süratle yürütme yükümlülüğün-
den kurtarmaz.

59.     Yargılama sürecinde başvu-
rucular dışındaki tarafların yargıla-
mayı geciktirici yöndeki işlem ve 
davranışları kural olarak, yargılama-
nın uzamasında taraf kusuru olarak 
kabul edilmekte ise de, yargılama 
makamlarının ilgili usuli imkânları 
kullanmak suretiyle bu girişimleri 
engelleme sorumluluğu bulun-
maktadır.

60.     Somut yargılama açısından, 
davacı tarafa defalarca ve kesin 
sürelere ilişkin hükümlere aykırı 
mahiyette, bir kısım eksikliklerin 
ikmali hususunda süreler verildiği, 
ara karar gereklerinin yerine getiril-
memesi karşısında usul kanunun-

da yer alan kesin sürelere ilişkin 
müeyyidelerin uygulanmadığı, 
defalarca verilen keşif ara kararla-
rının özellikle müracaat yokluğu 
nedeniyle yerine getirilmediği, ara 
kararı gereklerinin yerine getiril-
mediği ve keşiflerin icra edilmediği 
süreçlerde davacı vekili mazeret-
lerinin bir çok kez kabul edildiği, 
ancak yine kesin süreye riayet 
edilmemesinin müeyyidelerinin ve 
celse harcı tayini gibi usuli imkan-
ların yargılama makamlarınca kul-
lanılmadığı anlaşılmaktadır (1086 
sayılı Kanun md. 163, 271, 278/son, 
282, 414; 6100 sayılı Kanun md. 94, 
114/1-g, 115/2, 120, 253, 269, 280; 
2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar 
Kanunu md.12).

61.     Yukarıda belirtilen hususların 
yanı sıra, taşınmaza ilişkin uygula-
ma çalışmaları yapıldığını bildirir 
27/12/2011 tarihli Fethiye Kadast-
ro Mahkemesi yazısının 16/2/2012 
tarihli celsede dosya içine alındığı, 
aynı celsede dosyanın incelemeye 
alınarak üç aydan uzun bir süre 
sonra 29/5/2012 tarihinde görev-
sizlik kararı verildiği ve dosyanın 
görevli Mahkemesine 22/4/2013 
tarihi itibariyle yaklaşık on bir aylık 
süreçte devredilmemiş olduğu 
görülmektedir.

62.     Başvurucuların tutumunun 
yargılamanın uzamasına özellikle 
bir etkisi olduğu tespit edilmemiş-
tir.

63.     Davada yer alan kişi sayısı 
ve davanın mahiyeti nedeniyle 
icrası gereken usul işlemlerinin 
niteliği başvuruya konu yargıla-
manın karmaşık olduğunu ortaya 
koymakla birlikte, davaya bütün 
olarak bakıldığında makul olmayan 
bir gecikmenin olduğu sonucuna 
varılmıştır.

64.     Belirtilen nedenlerle, başvu-
rucuların Anayasa’nın 36. madde-
sinde güvence altına alınan makul 
sürede yargılanma haklarının ihlal 
edildiğine karar verilmesi gerekir.

MakalelerAYM Kararı
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3. 6216 Sayılı Kanunun 50. Maddesi 
Yönünden

65.     Başvurucular, taşınmazlarını 
uzun süren yargılama boyunca 
kullanamadıklarını belirterek, yargı-
lama süresi itibariyle taşınmazdaki 
hisseleri nazara alınarak bilirkişi ma-
rifetiyle tespit edilmesini istedikleri 
zararın karşılığının maddi tazminat 
olarak hüküm altına alınmasını ve 
uzun yargılama nedeniyle maruz 
kaldıkları manevi zararın giderilme-
si için manevi tazminata hükmedil-
mesini talep etmişlerdir.

66.     Adalet Bakanlığı görüşün-
de, her ne kadar başvurucular 
tarafından dava konusu taşınmaz 
üzerine ilk derece mahkemesince 
ihtiyati tedbir şerhi konulduğu ve 
bu nedenle yargılama süresince 
taşınmazdan yararlanamadıkları 
belirtilmiş ise de, taşınmaz üze-
rinde somut yargılama nedeniyle 
herhangi bir tedbir kararı bulunma-
dığı, yalnızca taşınmaza ilişkin tapu 
kaydında ilgili taşınmazın kadastro 
mahkemesinin 2011/75 esas sayılı 
dosyasında davalı olduğu bilgisinin 
bulunduğu bildirilmiştir.

67.     6216 sayılı Kanun’un “Karar-
lar” kenar başlıklı 50. maddesinin 
(2) numaralı fıkrası şöyledir:

“Tespit edilen ihlal bir mahkeme 
kararından kaynaklanmışsa, ihlali 
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak 
için yeniden yargılama yapmak 
üzere dosya ilgili mahkemeye 
gönderilir. Yeniden yargılama yapıl-
masında hukuki yarar bulunmayan 
hâllerde başvurucu lehine tazmi-
nata hükmedilebilir veya genel 
mahkemelerde dava açılması yolu 
gösterilebilir. Yeniden yargılama 
yapmakla yükümlü mahkeme, 
Anayasa Mahkemesinin ihlal kara-
rında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını 
ortadan kaldıracak şekilde müm-
künse dosya üzerinden karar verir.”

68.     Başvurucular tarafından 
taşınmazın tapu kaydı üzerine 
ihtiyati tedbir şerhi konulduğu ve 

bu şekilde taşınmaz üzerindeki 
tasarruf yetkilerinin engellendiği 
iddia edilmiş olmakla beraber, 
taşınmazın tapu kaydının beyanlar 
hanesinde mevcut uyuşmazlıkla 
ilgili “taşınmazın 22461.25 m2’si 
orman sınırları içinde” ve “Kadastro 
Mahkemesi 2011/175” ifadesini 
içeren iki adet kaydın yer aldığı ve 
beyan niteliğindeki bu kayıtların 
başvurucuların taşınmaz üzerin-
deki tasarruf yetkilerini kısıtlar 
nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. 
Mevcut başvuruda Anayasa’nın 
36. maddesinin ihlal edildiği tespit 
edilmiş olmakla beraber, tespit 
edilen ihlalle iddia edilen maddi 
zarar arasında illiyet bağı bulunma-
dığı anlaşıldığından, başvurucuların 
maddi tazminat taleplerinin reddi-
ne karar verilmesi gerekir.

69.     Başvurucular Güher Ergun 
ve Tosun Tayfun Ergun açısından 
yaklaşık sekiz, başvurucu Olcay Koç 
açısından ise yaklaşık on bir yıllık 
yargılama süreleri nazara alındı-
ğında, başvurucuların yargılama 
faaliyetinin uzunluğu sebebiyle, 
yalnızca ihlal tespitiyle giderileme-
yecek olan manevi zararları karşılı-
ğında takdiren başvurucular Güher 
Ergun ve Tosun Tayfun Ergun’ a ayrı 
ayrı 5.200,00 TL, başvurucu Olcay 
Koç’a 8.300,00 TL manevi tazminat 
ödenmesine karar verilmesi gerekir.

70.     Başvurucular tarafından 
yapılan ve dosyadaki belgeler uya-
rınca tespit edilen 172,50 harç ve 
2.640,00 TL vekâlet ücretinden olu-
şan toplam 2.812,50 TL yargılama 
giderinin başvuruculara ödenmesi-
ne karar verilmesi gerekir.

71.     Başvuruya konu yargılamanın 
yaklaşık on bir yıl sürdüğü ve bu 
hususun makul sürede yargılanma 
hakkını ihlal ettiği gözetilerek, 
anayasal bir hakkın ihlal edildiği 
açık olan bir yargılama dosyasında, 
hukuka, adalete ve mahkemeye 
güven ilkesinin gördüğü zararın 
devam etmesinin önlenmesi ama-

cıyla, yargılamanın mümkün olan 
en kısa sürede sonuçlandırılmasını 
teminen, kararın bir örneğinin ilgili 
mahkemesine gönderilmesine 
karar verilmesi gerekir.

V.  HÜKÜM

Açıklanan nedenlerle;

A.Başvurunun KABUL EDİLEBİLİR 
OLDUĞUNA,

B. Anayasa’nın 36. maddesinde 
güvence altına alınan makul sürede 
yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİ-
ĞİNE,

C.  Başvurucular Güher Ergun ve 
Tosun Tayfun Ergun’a ayrı ayrı 
5.200,00 TL, başvurucu Olcay Koç’a 
8.300,00 TL manevi TAZMİNAT 
ÖDENMESİNE,

D.Başvurucuların tazminata ilişkin 
diğer taleplerinin REDDİNE,

E. Başvurucular tarafından yapılan 
172,50 TL harç ve 2.640,00 TL 
vekâlet ücretinden oluşan toplam 
2.812,50 TL yargılama giderinin 
BAŞVURUCULARA ÖDENMESİNE,

F.  Ödemelerin, kararın tebliğini 
takiben başvurucuların Maliye 
Hazinesine başvuru tarihinden 
itibaren dört ay içinde yapılmasına; 
ödemede gecikme olması halinde, 
bu sürenin sona erdiği tarihten 
ödeme tarihine kadar geçen süre 
için yasal faiz uygulanmasına,

G.Kararın bir örneğinin ilgili mahke-
mesine gönderilmesine,

 2/7/2013 tarihinde OY BİRLİĞİY-
LE karar verildi. Başkan

Serruh KALELİ Üye

Burhan ÜSTÜN Üye

Nuri NECİPOĞLU  Üye

Hicabi DURSUN Üye

Erdal TERCAN
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MakalelerBasın Açıklamaları

BASINA VE KAMUOYUNA  
 28.06.2013 günü Diyarbakır ili Lice 
ilçesinde karakol yapımına yönelik 
protestolarda güvenlik kuvvetle-
rince göstericilere ateş açılmış, bir 
kişi yaşamını yitirirken, 9 gösterici 
de yaralanmıştır. Bir kişinin yaşa-
mını yitirmesi ve 9 kişinin de yine 
ateşli silahla yaralanmış olması bile  
“arbede”, “kaza”  gibi olayı örtmeyi 
amaçlayan açıklamaları tekzip eder 
niteliktedir.  

Bir hakkın kullanımı sırasında, bu 
hakkın yasal sınırları aşılmış olsa 
bile, kolluk kuvvetlerinin müdahale 
şekli ve araçları bellidir ve meşru 
sınırlar içinde olmalıdır. Hiçbir ge-
rekçe kamu gücünü kullananların 
hukuksuzluğunu meşrulaştırmaz. 

Unutulmamalıdır ki, bölgemizde 
yıllarca meşru eylemlere karşı ya-
şam hakkından gösteri özgürlüğü-
ne kadar birçok hak ve özgürlüğün 
ihlali ile sonuçlanan müdahaleler 
olmuş, bu ihlaller konusunda etkili 
soruşturma yapılmamış ve sorum-
lular yargıdan bağışık tutulmuş, 
korunmuştur. Maalesef bu tutum 
sorunu derinleştirmiş ve büyüt-
müştür. 

 Kamu gücünü kullananlar, gösteri 
ve yürüyüş hakkı ile ortaya konan 
tepkilerin aynı zamanda düşünce 
ve ifade özgürlüğü kapsamında 
olduğunu kabul etmeli, hastalıklı 
pratiklerden, anlayışlardan sıyrıl-
malıdır. Dün Lice’de meydana ge-
len hukuksuzlukla, yakın zamanda 
meydana gelen toplumsal olaylar-

dan ders çıkarılmadığı anlaşılmak-
tadır.  

Toplumun barışa dair güçlü iradesi 
ve beklentisine uygun bir soruş-
turma beklentisinin altını çizerek, 
meşru bir hakkın kullanımının bu 
denli bir hukuksuzluk ve şiddetle 
engellenmesi karşısında ortaya 
konacak iradenin toplum nezdinde 
barışa dair samimiyetin ölçüsü 
olacağını hatırlatmak istiyoruz. 

Batman Barosu olarak Lice’de, 
kamu eliyle yaşam hakkına, vücut 
bütünlüğüne ve gösteri ve yürüyüş 
hakkına yönelik saldırıları kınıyo-
ruz.29.06.2013

Batman Barosu Başkanlığı 

BASINA VE KAMUOYUNA  
 Uluslararası güçlerin, bölgedeki 
siyasi aktörlerin, iktidar ve müca-
dele alanı haline gelen Suriye’deki 
iç savaş, tüm savaşlar gibi en ağır 
bedeli sivillere ödetmeye devam 
ediyor. Suriye’de ne pahasına 
olursa olsun Baas rejiminin korun-
masından yana olan güçler ve yine 
ne pahasına olursa olsun rejimi 
yıkılmasın yönünde kurulan siyaset 
ve destek maalesef Suriye halkları 
için kör bir şiddet üretmiştir.

Savaşın başladığı günden bugüne 
masum sivil halk, başta Suriye’ye 
komşu ülkeler olmaz üzere dört 
bir yanına dağılmış ve bu mazlum 
insanlar en temel haklarından 
yoksun bilinmez bir gelecek ile 
bizlerin de günlük yaşamının bir 
parçası haline gelmiştir. Ancak 
rejimin rengi ve şekli ile ilgilenen 
uluslararası aktörler ve bölgesel 
güçler sivil halkın yaşadıklarına 
kayıtsız kalarak ve bir toplumu 
kaderine terk etmişlerdir.   Suriye 
Kürtleri ise, yaşadıkları bölgeleri, 
savaşın yıkıcılığından ve çatışmalar-
dan uzak tutma çaba ve siyasetleri 

ile Suriye geneline nazaran daha 
güvenli koşullarda bir yaşamı tesis 
etmişlerdir. Kürt bölgesi Suriye’deki 
çatışmalı bölgelerden kaçıp göç 
eden insanlar için de daha güvenli 
bir alan olmuştur. Bu haliyle Rojava 
sadece Kürtler için değil, yoksul-
luktan ve imkânsızlıktan ülke dışına 
kaçamayan tüm Suriye halkları için 
sivil yaşamın mümkün olabildiği bir 
bölge olmuştur. Bu anlamda Rojava 
siyasal anlamından çok insani bir 
anlam ifade etmektedir. 

  Ancak son günlerde rejim mu-
halifli kimi gruplarca Kürtlerin 
siyasal örgütlenmelerine yönelik 
tehditler, yaşanan çatışmalar, sivil 
kayıpları ve rehin alma olayları ile 
Kürt siyasetçiye yapılan suikast ile 
görece güvenlik tehlikeye düşmüş 
sivil halk için yeni bir tehdit alanı 
oluşmuştur. Sınırın Türkiye tarafın-
da dahi günlük yaşamı çekilmez 
hale getiren ve can kayıplarına 
sebebiyet veren çatışmalar düşü-
nüldüğünde sınırın Suriye tarafın-
daki sivil insanların karşı karşıya 
bulunduğu tehdidin büyüklüğü 
ortadadır. Bu noktada, elbette 
siyasal anlamından da soyutlana-

mayacak olan Rojava’da, meydana 
gelen çatışmaların durdurulması 
ve sivil hayat için bir nefes alma 
imkanı olan bu bölgede sükûnetin 
korunması konusunda çaba sarf 
etmek gerekmektedir. 

Bizler aşağıda imzası bulunan Böl-
ge Baroları olarak, Suriye’deki Kürt 
bölgesinde yaşayan tüm etnik ve 
dini grupların aynı zamanda Türki-
ye vatandaşları ile akraba ve kardeş 
oldukları gerçeğini ve Türkiye’nin 
aradığı iç barışın gereği olduğunu 
da hatırlatarak, sivil yaşamın devam 
ettiği Rojava’da yaşam ve güvenlik 
hakkının korunması konusunda 
politik tutum belirlenmesi, sınır 
kapılarının her türlü insani yardıma 
açık tutulması ve sınırın diğer tara-
fına da insani yardım götürülmesi 
çağrısını yapıyoruz. 

Doğu ve Güneydoğu Baroları Dö-
nem Sözcüsü

Şanlıurfa Barosu Başkanı 

Av. Ali Fuat Bucak
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BASINA VE KAMUOYUNA  
 Mısır halkı neredeyse tüm diğer 
Ortadoğu halkları gibi modern 
tarihinde sürekli baskıcı rejimlerle 
yönetilmiş ve “Arap Baharı” olarak 
nitelenen toplumsal olaylar netice-
sinde bir demokrasi tecrübesi yaşa-
mıştır. Mısır halkı tarafından seçilen 
meşru devlet başkanı Muhammed 
Mursi’nin askeri darbe sonucunda 
tutuklanması, gayrimeşru askeri 
otoritenin yönetimi ele geçirme-
si ile yeniden başlayan, barışçıl, 
şiddet içermeyen gösterilerde halk 
yüzlerce ölü ve binlerce yaralanma 
ile sonuçlanan saldırılara uğramış-

tır.  Mısır askeri yönetiminin; halkın 
meşru temsilcilerini tutuklamak, 
insan hak ve özgürlüklerini askıya 
almak ve cari anayasal düzeni 
ortadan kaldırmakla sonuçlanan 
darbesi ve neticesinde yaşanan kat-
liamlar, maalesef kimi Arap ülkele-
rince açıkça desteklenmiş, finanse 
edilmiş ve dünyanın büyük ço-
ğunluğunca katliamlar sessizlikle 
geçiştirilmiştir.  Yeterince demokrat 
olmadığı iddia edilen bir siyasi 
hareket ve siyasetçiye karşı askerin 
ve şiddetin gölgesine sığınanları, 
yaşanan darbe ve katliama sessiz 
kalanları, kendi “ahlakına” uyma-

yanları ve putlarını yemede bir beis 
görmeyenleri insanlık affetmeye-
cektir. Mısır halkının çoğulculuğu 
ve bir arada yaşama kültürünü esas 
alan ve kendi tarihsel geçmişine 
uygun bir çözümle sorunlarını 
gidermesi, askeri diktanın yönetimi 
sivillere bırakmasıyla mümkün ola-
caktır. Mısır’ın Adeviye Meydanında 
ve diğer alanlarında askeri dikta-
ya karşı direnen mazlum halkın 
yanında olduğumuzu beyan ediyor, 
bu savunmasız bırakılmış insanlara 
yönelen katliamları lanetliyoruz, kı-
nıyoruz. 28.07.2013Batman Barosu 
Başkanlığı 

BASINA VE KAMUOYUNA  
Türkiye’nin 100 yıllık ve en ağır 
sorunu olan Kürt sorununda her 
zamandan daha fazla çözüme 
yakın olduğumuz bir dönemdeyiz. 
Bu ağır sorununun çözümü konu-
sunda başat rol oynayan, güçlü 
ve samimi bir irade ortaya koyan 
Sn. Abdullah Öcalan’ın ciddi sağlık 
sorunları olduğu gerek BDP Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş aracı-
lığı ile gerekse kardeşi vasıtası ile 
kamuoyuna duyurmuş ve tarafsız 
bağımsız bir sağlık heyetini talep 
etmiştir.   Sayın Öcalan’ın Kürt so-
runun da ve buna bağlı toplumsal 
sorunların çözümünde oynadığı 
rol 2012 yılında herkesin yüreğini 
ağzına getiren süresiz dönüşüm-
süz açlık grevlerin bitirilmesi ile 
bir kez daha anlaşılmıştır. 21 Mart 
2013 Newrozun da Demokratik 
Çözüm Özgür Yaşam şiarı ile ve 
Sn. Başbakan’ın da ifadesi ile 
başlatılan çözüm sürecinde önemli 
bir eşikte olduğumuz bir dönemde 
doğal olarak Sayın Öcalan’ın sağlık 
durumu, tüm Türkiye kamuoyunu 
ciddi anlamda ilgilendirmekte ve 
kaygılandırmaktadır.  Bu sebeple 
toplumsal rolü ve milyonlar üzerin-
deki etkisi de dikkate alındığında 
İmralı koşulları ve sağlık sorunları 
konusuna daha ciddi yaklaşılmasını 

ve hükümetin daha sorumluca dav-
ranıp sorunu bir an önce çözmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda Av-
rupa İnsan hakları sözleşmesine ve 
Türkiye ceza infaz yasasının hasta 
tutuklu ve hükümlülerin tarafsız ve 
bağımsız hekim talep etme hükmü 
de göz önünde bulundurularak 
hükümettin gereğini hemen yap-
masını zorunlu kılmaktadır.  

 14 yılı aşkındır nemli ada havasının 
ve tek kişilik tecrit koşullarının başlı 

başına ciddi sağlık sorunları yarata-
cağı bir gerçektir. Kendisinin basına 
yansıyan şikâyetleri göz önünde 
bulundurularak şikâyetlerin lokal 
değil sistemik bir hastalığın belirti-
leri olabileceği ihtimalini güçlendir-
mektedir. Bu sebepten aşağıda ki 
bileşenlerden oluşan Batman Barış 
Meclisi olarak hükümete ve Sn. 
Başbakana çağrımız Sn. Öcalan’ın 

sağlık sorunlarının yerinde görül-
mesi ve çözümü için bir an önce 
tarafsız bağımsız bir sağlık heye-
tinin gönderilmesidir. Yapılması 
gereken bu girişimin, başlatılan 
sürecin akamete uğramaması ve 
kamuoyundaki kaygılı bekleyişi de 
gidereceğinden bir kat daha zorun-
lu hale getirmektedir.  

İmzacı Kurumlar:

Batman Barosu,  Tabip Odası,  İHD,  
Mazlum Der, Eczacılar 
odası, Ticaret ve Sanayi 
Odası,    Petrol İş Sendi-
kası, Eğitim Sen,  SES,  
Tüm Bel Sen,  Haber 
Sen,  BES,  Enerji Yapı 
Yol Sen,  Kültür Sanat 
Sen,  ESM,  Tarım Orkam 
Sen,  DiVES,  BTS, Genel 
İŞ,  Haber İş,  Yol İş Sağlık 
İş,  Tes İş,  Esnaf sanat-
karlar Odası,  Göç Der,  
Bahar Kültür Merkezi,  

Kahveciler Odası,   Minibüsçüler 
Odası,  esnaf Odaları Birliği,  TM-
MOP,  Meya-Der,  Kürdi Der,  Esnaf 
Kefalet Kooperatifi,  Özgür Der,  BÖ-
DER,  Diyader,   Hasankeyf yaşatma 
Derneği,  Emekliler Der,  Midyatlılar 
Der,  Ahmede Xane Der,  Batman 
Turizm ve Tanıtım Der, Batman 
Kültür Sanat Der, Batman Çevre 
Gönüllüleri Der, Gül Vakfı, SELİS  
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MakalelerKültür Sanat

Ercan Kesal özellikle başarılı 
sinema oyunculuğu ile tanınan bir 
sanatçı. En son 21 Eylül 2013’de 
Adana Altın Koza Film Festivali’nde 
“Yozgat Blues” filmindeki rolü ile 
“En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne 
layık görüldü. Aynı rolüyle bu sene 
yapılan 32. Uluslararası İstanbul 
Film Festivali’nde de “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödülüne layık görülen 
Kesal’in “Peri Gazozu” kitabı 
otobiyografik özellikler taşıyan bir 

deneme kitabı. Aslında bir tıp dok-
toru olan ve uzun yıllar Ankara’nın 
ilçelerinde “Hükümet Tabipliği” 
yapan Kesal kitapta Nevşehir-Ava-
nos’taki çocukluğunu, aile, toplum 
ilişkilerini, doktorluk yaptığı İç 
Anadolu kasabalarındaki hayatı 
keskin gözlemiyle kitaba çok iyi bir 
biçimde aktarmış.  Ercan Kesal aynı 
zamanda Nuri Bilge Ceylan’in bol 
ödüllü “Bir Zamanlar Anadolu’da” 
filminin de hem senaristlerinden 
hem de oyuncularından. Kesal’in, 
senaryoyu görev yaptığı Keskin ve 
Bala ilçelerinde yaşadığı deneyim 
ve edindiği gözlemler sonucu 
yazdığını belirtmek gerekir.  “İstan-
bul’dayım. Cumartesi Annelerinin 
buluşmalarını izliyorum. Yine bir 
cumartesi günü omzumda Poyraz, 
konuşma yapan bir anneyi dinli-
yorum. Hüseyin Morsümbül’ün 
annesi Fatma Morsümbül’den söz 

ediyor. Hüseyin, daha lise öğrenci-
siyken, Bingöl’de yaşadığı ev polis-
ler ve askerlece basılarak gözaltına 
alınmış.

Ailesi oğullarına ne olduğunu öğ-
renmek için otuz bir yıl uğraşmışlar. 
Fatma annenin otuz bir yıl boyunca 
verdiği dilekçeler işleme konulma-
yarak imha edilmiş.

Hüseyin’in annesi:

‘Oğlumun kemiklerini bulsam, 
omzumda taşıyacağım. Çünkü 
kokusunu çok özledim,’ diyormuş 
sürekli. Halimden utandım. Yavaşça 
indirdim Poyraz’ı omzumdan…” 

Adı:Peri Gazozu

Fiyat:15,50 TL

Dizi : Çağdaş Türkçe Edebiyat - 270 
Sayfa:  198 Baskı  :5.Baskı Ağustos 
2013, İstanbul (1.Baskı Temmuz 
2013, İstanbul) Yazar :Ercan Kesal

Peri Gazozu

Türkiye’de son yedi yılda “terör 
suçu”, iktidar bloğuna karşı her 
eylemi, her muhalif kimliği içine 
alacak şekilde genişletildi. Polis 
fezlekeleri adeta yasaların yerine 
geçerken; özel yetkili mahkemeler, 

“düşman” ilan edilen kesimlere kar-
şı kahredici bir mekanizma olarak 
kullanılıyor. Çoğulcu demokrasiyi, 
örgütlü toplumu, özgür bireyi ve 
eleştirel aklı hedef alan “devlet 
aygıtı” eliyle, yasal hakları kullan-
mak bile terör suçu sayılıyor. Sonuç 
ortada: ÖYM’lerde yargılanan sekiz 
bini tutuklu yetmiş bin sanıkla 
Türkiye, 12 Eylül mahkemelerinin 
rekorunu bile geride bıraktı. İsmail 
Saymaz, 30 ayrı dava dosyasını 
incelediği bu kitapta; annesiyle 
beraber cezaevinde volta atan 
iki yaşındaki Şana’nın, taş atan 
çocuk Berivan’ın, “parasız eğitim” 
pankartı açan Berna ve Ferhat’ın, 
oğlunu andığı için yargılanan Ayşe 
Karakaya’nın, Kürt sanılıp linç 

edilen Balgün Ailesi’nin, katılmadığı 
cinayetten müebbet alan yazar Do-
ğan Akhanlı’nın, İbrahim Tatlıses’i 
vurdurmakla suçlanan avukatın, 
askeri casusluk örgütünün lideri 
denilen bir genç kadının ve daha 
onlarca “sözde terörist”in hikâyesi-
ne ışık tutuyor.

Kitabın Adı: Sözde Terörist 

Yazar: İsmail Saymaz

Yayınevi: İletişim Yayınevi

Fiyatı:19,00 TL

Türkçe (Orijinal Dili:Türkçe) 264 s. 
2. Hamur-- Ciltsiz -- 13 x 19 cm 
İstanbul, 2013

Sözde Terorist
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Kırmızı Pazartesi

KIRMIZI PAZARTESİ

GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

İŞLENECEĞİNİ HERKESİN BİLDİĞİ 
BİR CİNAYETİN ÖYKÜSÜ

“Bana bir önyargı verin,dünyayı 
yerinden oynatayım.”

 Kırmızı Pazartesi ;Gabriel  Garcia 
Marquez’in 1981 yılında  yayım-
lamasının ardından 1982 yılında 
Nobel Edebiyat Ödülü aldığı 
romanıdır.

Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı 
Pazartesi adlı romanı; Kolombi-
ya’nın bir kasabasında  işleneceğini 
herkesin bildiği ancak engel olmak 
için kimsenin bir şey yapmadığı 
bir cinayetin öyküsüdür.Kırmızı 
Pazartesi, yalnızca bir cinayetin 
arka planını değil,bir halkın ortak 
davranış biçimlerinin portresini de 
çiziyor.

Yazar romanı röportaj tekniğiyle 
yazmıştır.Bu teknikle  hem birey-
sel değerlerin farklılığına dikkat 
çekmekte hem de toplumsal değer 

yargılarına eleştirel yaklaşmaktadır.
Yazar bu yolla toplumsal değer-
lerin bireyler üzerinde yarattığı 
baskıyı ve bu baskının sonuçlarını 
gözler önüne sermektedir.

Romanda önyargılarla örülen 
duvarlar arasına sıkışmış bir gencin  
göz göre göre öldürülmesine, bir 
halkın yaşadığı akıl tutulmasına 
tanık oluyorsunuz .Romanı   okur-
ken“neden kimse bir şey yapmı-
yor”  diye isyan etme noktasına  
geliyorsunuz.

Duyarsızlaşma, yabancılaşma,-
kayıtsızlık,önyargı,kader kavram-
larının öne çıktığı sürükleyici  bir 
roman.

Yazarın Yaşam Öyküsü:

1928′de Kuzey Kolombiya’da küçük 
bir şehir olan Aracataca’da doğdu. 
Marquez 12 yaşında kazandığı bir 
burs sonucu başkent Bogota’nın 30 
km kuzeyindeki Zipaquira şehrinde 
Compañía de Jesús ‘da eğitim gör-
dü.Küçük yaşlardayken ebeveynle-
ri bir başka kente taşınır,Gabriel Gar-
cia Marquez’i anneannesi ve dedesi 
büyütür.Çevresinden saygı gören 
entelektüel bir asker olan dedesi ve 
özellikle kendisine çocukluk yılla-
rında unutulmaz hikayeler anlatan 
ninesi,Gabriel Garcia Marquez’in 
hayatını şekillendirmesinde önemli 
rol oynarlar.1946 yılında ebevey-
nlerinin isteği üzerine Kolombiya 
Ulusal Üniversitesi’nde hukuk 
eğitimi almaya başladı.Hukuk eği-
timinden sıkıldığından 1950 yılında 
okulu yarım bırakan Marquez, şiir 
ve edebiyatla ilgilenmeye başladı. 
Özellikle ilgilendiği eserler Ernest 
Hemingway, James Joyce, Virginia 
Woolf ve William Faulkner ‘a ait 
olanlardı. Ama yazarın üzerinde 
en fazla etkiye sahip yazar Franz 

Kafka ve onun öyküsü “Dönüşüm” 
olmuştur.Ve bunu şöyle anlatmış-
tır:”1947 yılıydı.On dokuz yaşın-
daydım.Hukuk fakültesinin birinci 
sınıfında öğrenciydim…İlk sayfadaki 
giriş cümlesini hatırlıyorum,şöyle 
diyordu:”Bir sabah sıkıntılı rüya-
larından uyanan Gregor Samsa 
kendisini yatağın içinde devasa bir 
böceğe dönüşümüş bulur.”…Lanet 
olsun!Okurken böyle mırıldandım 
kendi kendime,”Bu doğru olamaz!-
Kimse böyle bir şeyin yapılabile-
ceğini bana söylemedi!Demek 
olabiliyormuş!Öyleyse ben de 
yapabilirim!Lanet olsun!Benim 
büyükannem de böyle anlatırdı 
hikayelerini…”

Gabria Garcia Marquez 20.yüzyıl 
edebiyatına damgasını vuran büyü-
lü gerçekçilik akımının en önemli 
yazarıdır.

Kitabın Künyesi

Kitap adı  :Kırmızı Pazartesi

Özgün adı: Crônica de una Muerte 
Anunciada

Yazar :Gabriel García Márquez

Çeviren: İnci Kut

Özgün dili: İspanyolca

Kitap türü:Roman

Yayınevi :Can Yayınları

Sayfa sayısı:108

Baskı:30

Roman ilk olarak 1 Mayıs 1981′de 
İspanya, Meksika, Kolombiya ve 
Arjantin’de yayımlandı.
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Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız

13-09-2013 
Av. Emrah Yeni

13-09-2013 
Av. Esra Savga
 

06-09-2013
Av.Serdar Numan Başaran

06-09-2013
Av. Yusuf Rüzgar

Ziyaretler

Baro Başkanı Av. Ahmet Sevin’in
TBB Ziyareti

Bitlis Baro Başkanı Av.Enis Gül ve 
Bitlis Barosu Bşk Yrd. Av.Mimar 
Önal’ın Baromuzun Ziyareti 

İHD Heyetini Baromuza Ziyareti

Batman Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
heyetinin Baromuzu ziyareti.
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•	 Dahiliye
•	 Genel Cerrahi
•	 Kadın Doğum
•	 Çocuk Hastalıkları
•	 KBB
•	 Ortopedi
•	 Üroloji
•	 Cildiye
•	 Diyetisyen
•	 Lazer Epilasyon
•	 Acil Servis

Yenilenen Hekim ve Yönetim  Kadrosuyla 
Sağlığınız Güvence Altında

Sizin Hastaneniz...

Turgut Özal Blv. No: 26 - BATMAN
info@farabimhastanesi.com
www.farabimhastanesi.com

Tel: 0488 215 60 64


