
 Ø Nisan-Mayıs-Haziran 2014 / Sayı 5
 Ø www.batmanbarosu.org.tr

6

 باسم اإلنسانية

Bi-ismil 
însanîyye 
İnsaniyet namına

Bi navê însanîyetê
ب ناڤێ ئینسانییەتێ

In the name of humanity



6Bi-ismil însanîyye
8

 İdarenin
 Sorumluluğu 2577

 Sayılı Yasa mı?
 5233 Sayılı Yasa

?mı
12

 Yargıtay Kararları
Işığında

 Türk Ceza
 Kanunu’nda Meşru

Savunma

22
 Sayılı 6502
 Tüketicinin
 Korunması
 Hakkındaki

 Kanunun Getirdiği
Bazı Yenilikler 26 Avukatlar Haftası

 Etkinliklerle
Kutlandı 27

 Stajyer
 Avukatlarımız

 Karadeniz
Turu’ndaydı

27 Stajyer
Avukatlarımız 27 ÇAÇAV

 Seminerlerine
Katıldı 28 İstihdamda Kadına

 Yönelik Ayrımcılık
 ve CEDAW Semineri

Yapıldı

29 Tebligat Hukuku ve
 Uygulaması İle İlgili

 Seminer Programı
.Yapıldı 29

 Baromuz Stajyer
 Avukatları Türkiye

 Barolar Birliği
 Kurgusal Duruşma

Yarışması’na Katıldı 30
 Geçmişle Yüzleşme

 ve Cezasızlıkla
 Mücadelede

 Güçbirliği Toplantısı
Yapıldı



12 20Önyargı ve Hukuk

27

28

30
 Geçmişle Yüzleşme

 ve Cezasızlıkla
 Mücadelede

 Güçbirliği Toplantısı
Yapıldı 31

 Futbol
 Turnuvası’nda

 Şampiyon
Özkızılyıldız

5	 Yayın	Kurulundan

6	 Bi-ismil	însanîyye

8	 İdarenin	Sorumluluğu	2577	Sayılı	
Yasa	mı?	5233	Sayılı	Yasa	mı?

12	 Yargıtay	Kararları	Işığında	
Türk	Ceza	Kanunu’nda	Meşru	
Savunma	

20	 Önyargı	ve	Hukuk

22	 6502	Sayılı	Tüketicinin	Korunması	
Hakkındaki	Kanunun	Getirdiği	Bazı	
Yenilikler

26	 Avukatlar	Haftası	Etkinliklerle	
Kutlandı

27	 Stajyer	Avukatlarımız	Karadeniz	
Turu’ndaydı

27	 Stajyer	Avukatlarımız

27	 ÇAÇAV	Seminerlerine	Katıldı

28	 İstihdamda	Kadına	Yönelik	
Ayrımcılık	ve	CEDAW	Semineri	
Yapıldı

29	 Tebligat	Hukuku	ve	Uygulaması	
İle	İlgili	Seminer	Programı	Yapıldı.

29	 Baromuz	Stajyer	Avukatları	
Türkiye	Barolar	Birliği	Kurgusal	
Duruşma	Yarışması’na	Katıldı

30	 Geçmişle	Yüzleşme	ve	
Cezasızlıkla	Mücadelede	Güçbirliği	
Toplantısı	Yapıldı

31	 Futbol	Turnuvası’nda	Şampiyon	
Özkızılyıldız

31	 Lice’de	Yaşanan	Olaylara	İlişkin	
Basın	Açıklaması

32	 Doğu	ve	Güneydoğu	Bölge	
Baroları	Tunceli	Toplantısı	Sonuç	
Bildirisi

34	 Doğu	ve	Güneydoğu	Bölge	
Baroları	Şırnak	Toplantısı	Sonuç	
Bildirisi

36	 Zorunlu	Askerlik	Esnasında	
Yaşanan	Ölümlerle	İlgili	Basın	
Açıklaması

37	 Doğu	ve	Güneydoğu	Anadolu	
Bölge	Baroları	Ortak	Basın	
Açıklaması

38	 Danıştay’ın	146.	Kuruluş	
Yıldönümünde	Yaşananlarla	İlgili	
Basın	Açıklaması

38	 Ziyaretler

39	 Zorunlu	Bir	Açıklama



4 • Batman Barosu Yayın Organı 	|	Bülten	Sayı:	5	-	2014

Av. Veysi  ARI’yı 
Vefatının 2. Yılında Rahmet
ve Özlemle Anıyoruz.

Her ölüm bize ansız ve zamansız gelir. Bazı ölüm-
ler vardır; ardında çok iz bırakır, anlatacak çok şey 
olur, kelimeler kifayetsiz kalır, boğazınız düğüm-
lenir ve kalanlar derinden sarsılır. Dostum, mes-
lektaşım ve kardeşim Veysi Arı’nın vefatı ise bu 
yazdıklarımın çok daha ötesinde bir etkiye ne-
den oldu. Batman Barosu; genç, dinamik, güler 
yüzlü, umutlu, dürüst, samimi ve ahlaklı bir üye-
sini yitirdi. 

Veysi, Ankara’da stajını yapmış ve Batman’a yer-
leşme kararı almıştı. Veysi ile o dönem birlikte 
çalıştığım Faruk YILDIRIM vasıtası ile tanıştık. Ha-
yatımda gördüğüm en konuşkan, en girişken, en 
sempatik ve en esprili avukatlardan biriydi. Haya-
tı ciddiye almayışını ama aynı zamanda hayatla 
ilgili kurduğu hayalleri hayranlıkla dinledim. İlk 
konuşmamızın ardından beraber çalışma kararı 
aldık. Faruk’un, Veysi’nin rahatsızlığını söylemesi 
üzerine Veysi’ye olan saygım bin kat daha artmış-
tı. Hastaydı… hem de tedavisi çok zor/sıkıntılı ve 
pek mümkün olmayan bir hastalık. Rahatsızlığı 
ondan hiçbir şey alamamıştı, hayallerinden, yaşa-
ma sevincinden, meslek aşkından, mesleğe say-
gısından ve insanlara olan sevgisinden. Dimdik 
ayaktaydı. Hastalığını nasıl öğrendiğini gülerek 
anlatıyor, rahatsızlığı ile ilgili çok rahat espri yapa-
biliyordu. O kadar hayat doluydu ki tanıştırdığım 
herkes konuşkanlığı ile ilgili gülerek bir iki kelam 
ediyordu, rahatsızlığını öğrendikleri zaman ise 
saygıları artıyordu. Sevdiği bir meslektaşımız var-
dı, hayali onla evlenmekti. Hayaller kurardı, saat-
lerce anlatırdı bu hayallerini… Kısmet olmadı…. 
Hastalığı ile alakalı espriler yapardı, gülümserdim 
ama ölüm ile yaptığı espriler hep duraksatırdı 

beni… “Ciddiye alma bu kadar hepimiz ölece-
ğiz ben sadece daha çok hissediyorum” dediği 
zaman aslında hayatın bir gerçeğini söylemişti….

Rahatsızlığının ondan alamadığı en belirgin şey 
meslek aşkıydı. Mesleğini seviyordu, hem de çok 
seviyordu. Bir muhabbette “ben avukat olmak 
için doğmuşum” demişti.  Hastalığının en zor-sı-
kıntılı dönemlerinde bile mesleki ciddiyetinden 
ve mesleğe saygısından hiçbir şey kaybetme-
mişti. İşini ciddiye alıyor, dosyalarına çok sıkı ha-
zırlanıyordu. Veysi’den mesleki anlamda çok şey 
kazandım. Tanıma fırsatı bulamayan meslektaş-
larım,  çok çok iyi bir meslektaşı tanıma şansını 
kaçırdılar. Mesleğiyle uğraşmayı ve mesleğine 
zaman ayırmayı çok severdi. Kendi tabiriyle zor 
işlerin adamıydı. Yazılı yargılamaya tabi dosya-
lardan kaçınır, reaksiyon alabileceği dosyalarla 
ilgilenirdi. En sevdiği dosyalar, tutuklu ve uğra-
şabileceği dosyalardı. Yine kendi tabiriyle rahat 
para kazanmak ya da dilekçe yazıp sonucunu 
beklemek ona göre değildi.  Mesleğini ahlaklı bir 
biçimde yapar, müvekkillinin hukukunu her şe-
yin üstünde tutardı. Bir kez bile müvekkiline boş 
vaatlerde bulunduğuna şahit olmadım. Kaliteli 
nitelikli ve dürüst bir avukattı.

Veysi’yi bir mayıs ayında kaybettik. Vefatı sarsı-
cıydı. Ölüm bir son değil başlangıçtır. “Her nefis 
ölümü tadacaktır (Ankebut/57)” ayetini hatırıma 
getirdikçe kendime geliyorum. Üstad Necip Fa-
zıl KISAKÜREK’in de dediği gibi; “Ölüm güzel şey, 
budur perde ardından haber... Hiç güzel olma-
saydı ölür müydü peygamber?” 

Veysi’nin ardından yazmayacaktım, ne yazsam 
yarım kalacaktı, yarım kaldı…    

Bir Dostun Ardından...  Ø     Av. Mennan ÖNCÜ



Üç ayda bir yayımladığımız Baro Bülteninin 5. sayısı ile tekrar kar-
şınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Avukatlık Türkiye’de gittikçe zorlaşan bir meslek halini almaya 
başladı. Her üniversitede hukuk fakültesi kurulması, mevcut hu-
kuk fakültelerindeki kontenjanların arttırılması, mezunların ezici 
çoğunluğunun bir şey olmasam avukat olurum diye mesleğe 
yaklaşması gibi bir dizi sorun avukatlığın geleceği konusunda 
bizleri endişeye sevk etmektedir.

Bunun yanında özellikle son yıllarda Hükümetin çıkardığı torba 
yasalarla birbiriyle ilgisi olmayan onlarca kanunda yaptığı deği-
şiklikler de meslektaşlarımızın güncel mevzuatı takip etmesini 
zorlaştırmakta, bu durum ise çeşitli mağduriyetlere yol açabil-
mektedir.

Hükümetin üzerinde çalıştığı Avukatlık Kanunu tasarısı da çeşitli 
yönlerden sıkıntı yaratacak hükümler içermektedir. Sıkıntılı hü-
kümler ayrı bir yazı konusu olmayı hak etmekle beraber özellikle 
mevcut Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddelerinde düzen-
lenen "hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve ko-
rumak" görevi, şeklen yeni tasarıda muhafaza edilmekle birlikte, 
bu alanda çaba gösterilmesinin önü kapatılmaktadır. Tasarının 
128. maddesinde yapılan düzenleme ile Baroların bu hususta 
dava açma ve katılma yetkileri kaldırılmak istenerek Baroların in-
san hakları mücadelesinde şekli olarak yer alması amaçlanmak-
tadır. Baroların tasarı hakkındaki görüşlerine başvurulmadan, 
katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan tasarının bu haliyle geçme-
si halinde Barolar şoförler odası, fırıncılar odası gibi bir meslek 
kuruluşu haline getirilecektir.

Batman özeline dair bir şeyler söylemek gerekirse çözüm süreci 
genel olarak ölümlerin durması, Batman özeli açısından ise yurt-
taşların torba soruşturmalar ve toplu gözaltılara tabi tutulmadı-
ğı bir dönem olması açısından olumlu bir süreç olarak devam 
etmektedir. Ancak özellikle barışçıl gösteri ve yürüyüşlere 2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 
dolayı açılan soruşturma ve toplu davalar ifade ve toplantı öz-
gürlüğüne müdahale niteliğini taşımaktadır. Türkiye’nin taraf ol-
duğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi toplantı ve gösterileri ba-
rışçıl-şiddet içerikli olarak ayrıma tabi tutarken 2911 Sayılı Kanun 
ise yasal-yasal olmayan ayrımına tabi tutmaktadır. Bu durumda 
yargı makamlarından Anayasanın 90. Maddesi gereği Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ni esas almalarını istemek hakların top-
lu kullanımının engellenmesini önlemek bakımından önemlidir.

Önümüzdeki sayı tekrar görüşmek dileğiyle.

Saygı ve dostlukla.

Yayın Kurulundan
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İnsanlığın modernleşme tarihi, insanın diğer in-
sanlara, doğaya ve insan dışı canlılara karşı galip 
gelme, tarihidir. İslam’ın yaratılmışların en şereflisi 
(eşrefi mahlûkat) olarak nitelediği insan, aynı za-
manda zayıf, nankör, hırslı, aciz, inatçı, cimri hır-
sına düşkün ve kendi nefsine zulmeden olarak 
da vasıflandırılmış, bu nedenle Kur’an insanın ikili 
karakterine dikkat çekmiştir. Hırs, inat ve cimrilik 
aslında acziyetin bir ürünü ve koruma saikiyle 
ortaya çıkıyorken ama aynı zamanda aşırı olan 
insan, çoğu kez müdafaa sınırlarını aşarak sal-
dırganlaşmakta ve zulmün öznesi olmaktadır. O 
kadar ki, zulümde sınır tanımayan insan, “nefsine 
zulmeden” bir aciz dahi olabilmektedir.

Hırsıyla doğayı tahrip eden, cimriliğiyle tekel, zul-
müyle iktidar olabilen insanın, medeniyet müca-
delesi de daha çok kendisine karşı vermiş oldu-
ğu bu mücadelenin ürünüdür. Neredeyse bütün 
dinlerin, öğretilerin ideolojilerin amacı ya da iddi-
ası aslında insanı ve tabiatı insandan korumaktır. 

Tarih boyunca dinler ve inançlar ahlaki bir mü-
cadeleye beşiklik etmiş ama aynı zamanda fe-
sada uğratılmış dinlerin eliyle zulüm düzenleri 
kurulmuş, bunlara karşı ahlaki mücadele verilmiş, 
anlaşmalar, bildirgeler,  ahlak tartışmaları hep bu 
mücadelenin bir parçası olmuştur. 

Bi-ismil 
însanîyye

 Ø Kapak Konusu

Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı



7 • Batman Barosu Yayın Organı 	|	Bülten	Sayı:	5	-	2014

Tarihin bilinen en büyük yıkım hareketlerinden 
biri olan, hiç bir dini ve etnik ayırım gözetmeden 
bir bütün olarak insanı, insanın büyük bedellerle 
ödeyerek oluşturduğu yüzyıllara dayanan me-
deniyet birikimini darmadağın eden Moğal bar-
barlığının öncüsü Cengiz Han; “Macaristan’dan 
Pasifik’e altın taşıyan bakire bir kadın güven 
içinde gidebilmeli” demiştir. Pasifik Okyanu-
sundan Orta Avrupa’ya kadar hükmettiği bü-
tün topraklarda, zulüm, yıkım, barbarlıkla anılan 
Cengiz Han’ın bu cümlesinde dinlerin koruma ve 
güvence altına almaya çalıştığı değerleri korudu-
ğunu ve bir anlamda insanlık için güven tesis et-
tiğini iddia etmiştir. 

Yakın tarihte Nazi Almanya’sında, sadece Yahudi 
ve yabancılara karşı sistematik bir zulüm sistemi 
olmamış, hasta, yaşlı, engelli Almanlara kadar in-
sanlar bu yıkım çarkından geçirilmiş, belli fiziksel 
ve düşünsel nitelikteki “ideal toplum” dışında 
herkes hedef alınmıştır. Aslında Nazilerin askeri 
gücü ve şiddeti kadar tehlikeli olan bu şiddete 
kaynaklık eden sapkın düşünce ve inançtır. Öyle 
ki, Nazizm dönemin Avrupa’sında birçok üniver-
site kürsüsünde bu fikirler “bilim insanları” tara-
fından savunulmuştur, ayırımcılık ve buna dayalı 
şiddet “bilimsel” referanslara kavuşmuştur.  Özce-
si, büyük yıkımları, savaşları, tahribatları kazıyınca 
altından, erdem, mutluluk, özgürlük ve adalet id-
dialarının çıkması pek muhtemeldir. 

Bugün, hemen yanı başımızda,  katliam ve vah-
şet tarihine rağmen, “zayıf, nankör, hırslı, aciz, 
inatçı, cimri hırsına düşkün ve kendi nefsine 
zulmeden insan”  cennet beklentisi, erdem, 
mutluluk ve adalet iddiasıyla zalim atalarından 
devraldığı mirasa yeni zulüm araçları da ekleye-
rek, kaldığı yerden devam etmektedir. 

Son birkaç ayın gündemi olan Gazze’de siville-
re yönelik katliam ve yine Rojava ve Şengal’de 
yaşanan katliamların failleri bütün farklılık ve 
karşıtlıklarına rağmen aslında aynı zalimlerin va-
risleridirler. “Kendini savunma hakkı”nın sınırları-
nı, kadın, çocuk, sivil, hastane, okul ibadethane 
bombalayacak kadar geniş tutan, İsrail zulmü, 
neredeyse uluslar arası koruma altına alınmıştır. 
Yine,  İslam’ın beş temel amacı olarak kabul gö-

ren, canın, malın, ırzın, dinin ve aklın korunması  
“İslam Sancağı” altında “ İslam Halife”si tarafından 
yerle bir edilmekte ve bu zulüm de “Müslüman 
toplumlarca” suskunlukla, ya da açıkça destek-
lenmektedir. Açıkça ilan edilmiş bir savaş sırasın-
da bile, sivillerin, kadınların, yaşlıların, çocukların, 
ibadethanelerin ve hatta ağaçların, tabiatın gü-
vence altında olması gerektiğini vazeden bir me-
deniyetin değerleri bugün yine mensuplarınca 
yerle bir edilmektedir. 

“Öldüreceğiniz kuduz bir köpek olsa ona işken-
ce etmeyiniz” ilkesinden, kafa kesmekten, diri 
diri yakmaya, kadınları alıkoymaktan, ibadetha-
neleri ve kutsal sayılan mekânları yıkmaya kadar 
uzaklaşan bir pratik çıkaran anlayış Cengiz Han’ın 
canın, malın, ırzın ve biyolojik olarak zayıflığın 
güvence altına alınarak seyahatini temin ettiğini 
düşündüğü düzenden farkı yoktur. İslam dini ve 
medeniyetinin yaşadığı en tahripkâr olaylardan 
biri olan Moğol istilası sırasında akıtılan kanlarla 
Dicle’nin günlerce kızıl, yakıp attıkları yüz binler-
ce kitaplar nedeniyle yine günlerce mürekkep 
renginde aktığı belirtilir. 1258 yılında Bağdat’ı 
Dicle ve havzasını istila eden Moğolların varisleri, 
bugün aynı topraklarda henüz insanlıkla ve me-
deniyetle görecekleri bir hesaplarının bitmediği-
ni hatırlatıyorlar. Güçlerini yaşattıkları vahşetten, 
dehşetten alıyorlar. 

Zulümle kan bağı kuran ve akraba olanlara, 
Allah’ın kendilerine “vaaddettiği topraklarda” 
“Öldürmeyeceksin” emrini hiçe sayanlara, Neo 
Moğallara karşı, Irak Parlamentosunda Ezidi mil-
letvekili Viyan Daxil’in tüm Ezidiler, Araplar, Me-
sihiler, Şiiler, Sunniler, Türkmenler, Kürtler adına 
yaptığı çağrıyı “Bi-ismil însanîyye” “insanlık adına” 
yaptığı çağrıyı, insanlığa, yine insanlığı koruma 
adına yaptığı çağrıyı hatırlatalım. Evet, bu çağrı-
ya, Gazzeye, Rojava’ya, Şengal’e kulak verelim,

“Bi-ismil însanîyye”.
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İdarenin Sorumluluğu  
2577 Sayılı Yasa mı? 
5233 Sayılı Yasa mı?

 Ø Av. Vedat Mutlu ÖZEVİN

Batman İli Merkez Demir-
bilek Köyü Golik Tepe 
bölgesinde TPAO’ ya ait 

petrol üretim kuyusunun bu-
lunduğu bölgede 31.07.2010 
günü saat 21.40 sıralarında 
kimliği belirsiz 3 PKK/Kong-
ra-Gel örgüt mensubu gele-
rek petrol üretim sahasında 
müteahhit firmaya ait koruma 
görevi icra eden 2 bekçinin 
ellerini bağlayarak etkisiz hale 
getirmiş, boş bekçi kulübesini 
ateşe vermişler müteakiben 
sahada bulunan 750 varil kapa-
siteli petrol depolama tankının 
vanasını açarak yaklaşık 10 va-
ril ham petrolü araziye akıtmış 
akabinde ham petrol tankına 
18–20 el ateş edilmesi olayı 
meydana gelmiştir. 

Batman Demirbilek Köyünde 
bulunan S.Ö, S.Ö, S.Ö ve S.Ö adlı 
4 vatandaş bölgede meydana 
gelen yangını elektrik direğin-
den çıktığını zannederek sön-
dürmek amacıyla 01/08/2010 
günü saat 00:05 sıralarında 72 
DY 441 plakalı araç ile olay böl-

gesine giderken Batman-Ha-
sankeyf karayolunda petrol 
depolama tesisine ayrılan sta-
bilize yol üzerinde olay böl-
gesine 400 metre kala eylemi 
gerçekleştiren örgüt mensup-
larının yola döşediği patlayıcı 
düzeneğine basmışlardır.

Bunun sonucunda S.Ö, S.Ö, S.Ö 
ve S.Ö’in ölüm olayı gerçekleş-
miştir.   Bu elim mayınlı saldırısı 
sonucu 12.12.1988 tarihinden 
beri Batman’ da serbest avukat 
olarak çalışan S.Ö vefat etmiş 
ve 72 DY 441 2010 model To-
yota marka araba kullanılamaz 
hale gelmiştir.

Batman Cumhuriyet Başsavcı-
lığının 2010/7476 Sor. Numaralı 
hazırlık dosyası ve Batman 1. 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafın-
dan verilen kararlarda olayın 
oluş şeklinin yukarıdaki gibi 
gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Yaşamını yitiren S.Ö, S.Ö, S.Ö 
ve S.Ö’nün TPAO’ ya ait petrol 
üretim kuyusunun bulundu-
ğu bölgede çıkan 

yangını söndürmek ve yardıma 
muhtaç olanlara yardım etmek 
için ulaşıma açık olan stabilize 
yolda 72 DY 441 plakalı araç 
ile yardıma giderken mayına 
çarpmış ve hayatlarını kaybet-
mişlerdir. 

Bu elim olay nedeniyle destek 
verenleri S.Ö yitirdikleri için mi-
rasçıları adına İçişleri Bakanlığı-
na 22.10.2010 tarihli dilekçe ile 
S.Ö’in eşi ve çocuklarına mane-
vi tazminat, anne ve kardeşleri-
ne maddi ve manevi tazminat 
ödenmesi talebinde bulunduk. 
Davalı bakanlık tarafından bu 
dilekçeye süresi içerisinde ce-
vap verilmemiştir

Bu elim olay nedeniyle destek 
verenleri S.Ö’yü yitirdikleri için 
mirasçıları adına İçişleri Bakan-
lığına 12.01.2011 tarihli dilekçe 
ile S.Ö’nün eşi ve çocukları-
na maddi tazminat ve 72 DY 
441 plakalı aracın kullanılamaz 
hale gelmesi nedeniyle mad-
di tazminat 



9 • Batman Barosu Yayın Organı 	|	Bülten	Sayı:	5	-	2014

ödenmesi talebinde bulunduk. 
Davalı bakanlık tarafından bu 
dilekçeye süresi içerisinde ce-
vap verilmemiştir.

Bu zımni ret kararı üzerine mü-
vekkiller adına İçişleri Bakanlı-
ğı aleyhine 22.03.2011  tarihli 
dilekçe ile Diyarbakır 3. İdare 
Mahkemesinde işlemin iptali 
ile maddi ve manevi tazminat 
talepli dava açtık.

Bu davanın yapılan yargılama-
sı sonucu Diyarbakır 3. İdare 
Mahkemesi tarafından veri-
len 2011/2198 E. ve 2011/260 
K. sayılı ilam ile "(…)Dosyanın 
incelenmesinden, davacılar ta-
rafından miras bırakanları olan 
S.Ö'in 01.08.2010 tarihinde için-
de bulunduğu 72 DY 441 pla-
kalı aracın Batman-Hasankeyf 
yolunda terör örgütü mensup-
larının yola döşediği mayına 
basması sonucu vefat etmesi 
nedeniyle uğradıklarını öne 
sürdükleri maddi ve manevi za-
rarların olay tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte 
tazmini istemiyle iş bu dava-
nın açıldığı anlaşılmaktadır.(…)
Bakılan davada, tazminat iste-
minin 5233 sayılı Yasa hüküm-
lerine göre olayın meydana 
geldiği yerin bağlı bulunduğu 
Batman Valiliği tarafından de-
ğerlendirilmesi gerekeceğin-
den, dosyanın anılan idareye 
tevdii edilmesi gerekmektedir. 
Açıklanan nedenlerle, bakılan 
davada idari mercii tecavüzün-
de bulunul-

duğundan, DAVA DİLEKÇESİ VE 
EKLERİNİN 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 15/1-
e maddesi uyarınca BATMAN 
VALİLİĞİ’NE TEVDİİNE” dair ka-
rar verilmiştir.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi-
nin 06.04.2011 gün 2011/2198 
E. ve 2011/260 K. sayılı ilamı 
müvekkiller adına tarafımızdan 
temyiz edilmiştir.

29.04.2011 tarihli temyiz dilek-
çemizde “5233 sayılı yasanın 
1.maddesinde açıkça vurgulan-
dığı üzere bu yasa terör eylem-
leri veya terörle mücadeleden 
doğan maddi zararları karşıla-
maya yönelik bir düzenleme-
dir. Oysa dava dilekçemizde 
manevi zararı da dava konusu 
yaptığımızdan ve 5233 sayılı 
yasada manevi zararları karşı-
lamaya yönelik bir düzenleme 
olmadığından mahkeme kara-
rı yasaya aykırıdır. Biz davamızı 
müvekkillerin desteğini yitir-
meleri nedeniyle 2577 sayılı 
yasanın 13.maddesi uyarınca 
maddi/manevi tazminat da-
vası şeklinde açtık. 5233 sayılı 
yasanın hesaplama kriterleri 
ile 2577 sayılı yasanın hesap-
lama kriterleri çok farklıdır. Mü-
vekkillerin 2577 sayılı yasanın 
13.maddesi uyarınca açtıkları 
bu maddi/manevi tazminat 
davasının mahkeme tarafından 
5233 sayılı yasa kapsamında 
değerlendirmesi 

kabul edilemezdir. Bu nedenle 
mahkeme kararı hatalı bir de-
ğerlendirmeye dayanmaktadır. 
Müvekkillerin maddi/manevi 
zararları 5233 sayılı yasa kapsa-
mında verilecek maddi tazmi-
nat ile giderilemez. Bu nedenle 
müvekkillerin zararının 5233 
sayılı yasa kapsamında değer-
lendirilmesi Danıştay içtihatları-
na da aykırıdır(…)” gerekçesiyle 
bozulması dileği ile temyiz et-
tik.

Bu temyiz dilekçemiz üzerine 
dosyayı inceleyen Danıştay 
15. Dairesi tarafından verilen 
28.11.2013 gün 2011/12976 E. 
ve 2013/9442 K. sayılı ilam ile 
“(…) İdare, kural olarak yürüt-
tüğü kamu hizmeti ile neden-
sellik bağı kurulabilen zararları 
tazminen yükümlü olup idari 
eylem ve/veya işlemlerden 
doğan zararlar idare hukuk ku-
ralları çerçevesinde hizmet ku-
suru veya kusursuz sorumluluk 
ilkeleri gereği tazmin edilmek-
tedir. Bununla birlikte bilimsel 
ve yargısal içtihatlarla gelişen 
sosyal risk ilkesiyle toplumun 
içinde bulunduğu koşullardan 
kaynaklanan, idarenin faali-
yet alanlarında meydana gel-
mekle birlikte yürütülen kamu 
hizmetinin doğrudan sonucu 
olmayan toplumsal nitelikli 
riskin gerçekleşmesi sonucu 
oluşan, 
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salt toplumun bireyi olunma-
sı nedeniyle uğranılan özel ve 
olağan dışı zararlarında top-
luma pay edilerek giderilmesi 
amaçlanmıştır. Belirtilen ni-
teliğine göre sosyal risk ilkesi 
uygulanabilmesi için olayın 
tüm toplumla ilgilendirilmesi 
ve zararın toplumsal nitelikli 
bir riskin gerçekleşmesi sonu-
cu meydana gelmesi yanında 
olay ve zararın yürütülen kamu 
hizmetinin doğrudan sonucu 
olmaması, başka bir değişle 
zarar ile idari eylem arasında 
bir nedensellik bağının da ku-
rulamaması gerekmektedir.(…) 
5277 sayılı İdari Yargılama Usu-
lü Kanununun 13. maddesin-
den idari eylemlerden hakları 
ihlal edilmiş olanların idari dava 
açmadan önce bu eylemleri 
yazılı bildirim üzerine veya baş-
ka suretle öğrendikleri tarihten 
itibaren 1 yıl ve herhalde eylem 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde 
ilgili idareye başvurarak hakla-
rının yerine getirilmesini iste-
meleri gerektiği, bu isteklerinin 
kısmen veya kanunen reddi 
halinde bu konudaki işlemin 
tebliğini izleyen günden itiba-
ren veya istek hakkında 60 gün 
içinde cevap verilmediği taktir-
de bu sürenin bittiği tarihten 
itibaren dava süresi içerisinde 
dava açılabileceği hükmüne 
bağlanmıştır. Görüldüğü üzere 
5233 sayılı yasa yargısal ve bi-
limsel içtihatlarla kabul edilen 
sosyal risk ilkesinin yasalaşmış 
halidir. Bu nedenle adı geçen 
yasanın uygulama alanı yalnız-
ca sosyal risk ilkesi uyarınca taz-
mini mümkün olan uyuşmaz-
lıklarla sınırlı bulunmaktadır. 
Başka bir ifade ile zarar ile idari 

eylem arasında nedensellik ku-
rulabildiği hallerde sosyal risk 
ilkesinin uygulanmasına olanak 
bulunmadığından idare hukuk 
kuralları çerçevesinde öncelik-
le hizmet kusurunun bulunup 
bulunmadığının araştırılması, 
hizmet kusuru yoksa kusur-
suz sorumluluk ilkesine göre 
zararın tazmin edilip edileme-
yeceğinin belirlenmesi, dolayı-
sıyla idari eylemlerden doğan 
zararın hizmet kusuru veya 
kusursuz sorumluluk ilkeleri 
uyarınca tazmini gereken da-
valarda 2577 sayılı yasanın 13. 
maddesinin uygulanması ge-
rekmektedir.(…) Bu durumda 
idare mahkemesince davacılar 
murisinin yaşamını yitirmesi 
ile idarenin eylemi arasında 
nedensellik bağının varlığının 
dolayısı ile öncelikle hizmet 
kusurunun bulunup bulunma-
dığının araştırılması, hizmet ku-
suru yoksa kusursuz sorumlu-
luk ilkesine göre zararın tazmin 
edilip edilmeyeceğinin belir-
lenmesi gerekirken belirtilen 
yönde herhangi bir irdeleme 
yapılmaksızın olayın 5233 sayılı 
yasa kapsamında değerlendi-
rilmesi suretiyle dava dilekçe-
sinin merciine tevdii yolunda 
verilen mahkeme kararında 
hukuki isabet görülmemiştir.” 
gerekçesiyle mahkeme karanı-
nın bozulmasına dair karar ve-
rilmiştir.

Danıştay 15. Dairesi bu bozma 
kararından sonra yukarıda be-
lirtilen bozma ilamı doğrultu-
sunda araştırma yapması ge-
rekmektedir.

Gerek Batman Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yapılan 

hazırlık soruşturması sırasında 
gerekse Batman 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen 
kararlarda TPAO’ ya ait petrol 
üretim kuyusunun bulundu-
ğu bölgede 31.07.2010 günü 
saat 21.40 sıralarında kimli-
ği belirsiz 3 PKK/Kongra-Gel 
örgütü mensubunun petrol 
üretim sahasında müteahhit 
firmaya ait koruma görevi icra 
eden 2 bekçinin ellerini bağ-
layarak etkisiz hale getirdikle-
ri, boş bekçi kulübesini ateşe 
verdikleri, müteakiben sahada 
bulunan 750 varil kapasiteli 
petrol depolama tankının va-
nasını açarak yaklaşık 10 varil 
ham petrolü araziye akıttıkları 
akabinde ham petrol tankına 
18–20 el ateş ettikleri, Batman 
Demirbilek Köyünde bulunan 
S.Ö, S.Ö, S.Ö ve S.Ö adlı 4 vatan-
daşın bölgede meydana gelen 
yangını elektrik direğinden çık-
tığını zannederek söndürmek 
amacıyla 01/08/2010 günü saat 
00:05 sıralarında 72 DY 441 
plakalı araç ile olay bölgesine 
giderken Batman-Hasankeyf 
karayolunda petrol depolama 
tesisine ayrılan stabilize yol 
üzerinde olay bölgesine 400 
metre kala eylemi gerçekleşti-
ren örgüt mensuplarının yola 
döşediği patlayıcı düzeneğine 
bastıkları ve hayatlarını kaybet-
tikleri açıkça tespit edilmiştir. 

Somut olay bu şekilde ortaya 
koyulduktan sonra olayda hiz-
met kusurunun bulunup bu-
lunmadığı yönünden değer-
lendirme yapılırsa:

Batman Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından yapılan hazırlık 
soruşturması sırasında olayın 
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saat 
21.40 sırala-
rında gerçekleştiği, mey-
dana gelen yangına jandarma 
ve itfaiye tarafından müdaha-
le edilmediği, olayı gören S.Ö, 
S.Ö, S.Ö ve S.Ö adlı 4 vatanda-
şın bölgede meydana gelen 
yangını elektrik direğinden çık-
tığını zannederek söndürmek 
amacı ile saat 00.05 sıralarında  
72 DY 441 plakalı araç ile olay 
bölgesine gittikleri ve yola dö-
şenen patlayıcı düzeneğine 
bastıkları ve hayatlarını kaybet-
tikleri göz önüne alındığında; 
olayın gerçekleştiği yerin he-
men yanı başında bulunan Su-
çeken Jandarma Karakolunun 
ve Batman Merkez Jandarma 
Karakolunun olay yerine he-
men intikal etmemesi, çevre 
güvenliğini almaması, yangını 
söndürmek için itfaiyenin gel-
memesi, yangını söndürmek 
için idarenin hiçbir eylemde 
bulunmaması idarenin kusurlu 
olduğunun göstergesidir. Bu 
nedenle meydana gelen zarar-
da idarenin kusurlu olduğu ka-
bul edilerek davacıların maddi 
ve manevi tazminat talepleri-
nin giderilmesi gerekmektedir.

Şayet idarenin hizmet kusuru-
nun bulunmadığı kabul edilse 
bile kusursuz sorumluluk ilkesi 
uyarınca da idare tarafından 
zararın tazmin edilmesi gerek-
mektedir.

İdare hukukunun kusursuz so-
rumluluk ilkelerinden biri 
de risk ilkesi ya 

da 
hasar il-
kesidir. Bu ilkeye göre 
idare hiçbir kusuru olmasa bile 
yürüttüğü tehlikeli faaliyetler 
veya kullandığı tehlikeli araçlar 
nedeniyle ortaya çıkan zararı 
tazmin etmekle yükümlüdür.  
Kamu hizmetinin yürütülme-
sine bazen kamu personeli dı-
şında kişilerde katılır. Bu şahıslar 
kamu hizmetinin yürütülmesi-
ne kamu makamlarının isteği 
üzerine veya kendiliklerinden 
ücret karşılığında veya ücretsiz 
olarak ama daima arzi olarak 
yani kısa bir süre için katılırlar. 
(Mahallelerde çıkan yangının 
söndürülmesine yardım eden 
kişinin zarar görmesi gibi.) Bu 
nedenle meydana gelen zarar-
da idarenin kusursuz sorumlu-
luğunun olduğu kabul edile-
rek dahi davacıların maddi ve 
manevi tazminat taleplerinin 
giderilmesi gerekmektedir.

İdarenin 2577 sayılı yasanın 13. 
Maddesi uyarınca sorumlulu-
ğunun kabul edilmesi halinde 
davacıların maddi zararının 
müteveffanın gelir düzeyi ve 
yaşı dikkate alınarak hesaplana-
cağından ve manevi tazminata 
da karar verileceğinden dava-
cıların zararının bir nebze olsun 
karşılanacağı açıktır.

5233 

sa-
yılı yasada 
kişinin yaşı ve gelir düze-
yi dikkate alınmaksızın maktu 
bir ölüm tazminatı verilmekte, 
manevi tazminata ise yasada 
bu konuda hüküm olmadığın-
dan karar verilmemektedir.

Sonuç olarak Danıştay 15. Da-
iresi 2577 sayılı yasanın 13. 
maddesi uyarınca idarenin so-
rumluluğu için önce hizmet 
kusurunun, hizmet kusurunun 
bulunmadığı durumlarda ise 
kusursuz sorumluluk ilkesine 
göre zararın tazmin edilmesi 
gerektiği,

Mahkeme tarafından yapılan 
değerlendirme sonucu somut 
olayda idarenin hizmet kusuru 
veya kusursuz sorumluluğu-
nun olmadığının kabul edilme-
si halinde ise 5233 sayılı yasa 
uyarınca sosyal risk ilkesi uy-
gulanarak idarenin sorumlulu-
ğu yönüne gidilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.



Yargıtay Kararları Işığında 
Türk Ceza 
Kanunu’nda 
Meşru Savunma 
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 Ø Av. Erkan Şenses

 N Giriş

Suç, ceza normunun yasakla-
dığı, tipe uygun, kasten veya 
taksirle gerçekleştirilen hukuka 
aykırı haksız bir fiildir . Bir su-
çun oluşabilmesi için, suç tanı-
mında yer alan tüm unsurların 
söz konusu fiilde var olması 
gerekir. Aksi durumda ise suç 
oluşmaz ve fiili gerçekleştirenin 
ceza sorumluluğuna gidilmez. 
İşte meşru savunma  da, suçun 
unsurlarından biri olan hukuka 
aykırılığı ortadan kaldırıp fiili 
hukuka uygun hale getiren, 
bu sayede fiili gerçekleştirenin 
muhakeme sonunda beraat 
etmesini  sağlayan bir hukuka 
uygunluk sebebidir. Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu da verdiği 
bir kararda, “Bir eylemin hukuk 
düzeni tarafından cezalandırıl-
ması ancak onu hukuka uygun 

kılan bir nedenin bulunma-
masına bağlıdır”  diyerek 
hukuka uygunluk se-
beplerinin her du-
rumda gözetilen 
bir durum oldu-
ğunu belirtmiştir.

Bu yazı çerçe-
vesinde, meşru 
savunmanın Türk 
Hukuku’ nda gelişi-
mi, geçmiş ve şimdiki 
yasalarda ele alınışı, hukuk 
sistemimizin hangi durumlar-
da meşru savunmayı kabul 
ettiği sorusuna öğretideki kimi 
görüşler ile Yargıtay içtihatları 
karşısında yanıt aranacaktır.
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 N I.Meşru Savunma

A. Tanım

Meşru savunma ile ilgili sözlük-
lerde çeşitli tanımlar yapılmıştır; 
“uğranılan bir saldırı karşısında 
kişinin kendisini korumak için 
başvurduğu yol” , “bir kimse-
nin, kendisine veya başkasına 
veya mallarına yönelen, halen 
mevcut bir haksız taarruzdan 
doğacak zararları önlemek 
üzere, yapmak zorunda kaldığı 
karşılık eylem”  olarak tanımla-
nan meşru savunma, TCK’ da 
da tanımlanmıştır. Bu tanıma 
göre meşru savunma “gerek 
kendisine ve gerek başkasına 
ait bir hakka yönelmiş, gerçek-
leşen, gerçekleşmesi veya tek-
rarı muhakkak olan haksız bir 
saldırıyı o anda hal ve koşullara 
göre saldırı ile orantılı biçim-
de defetmek zorunluluğu ile 
işlenen fiiller…” dir. Yargıtay’a 
göre “yasal savunma; bir kim-
senin kendisine veya başkasına 
yöneltilen haksız bir saldırıyı 
uzaklaştırmak için gösterdiği 
zorunlu bir tepkidir. Hukuka 
uygunluk nedenlerinden birini 
oluşturan yasal savunma, hu-
kuka aykırılığı ortadan kaldırıp, 
eylemi hukukun meşru saydı-
ğı bir fiil haline getirmektedir. 
Çünkü, hukuk düzeni hakkın ve 
haklının saldırıya uğramasına 
izin vermez”. 

Özcesi, meşru savunma, bire-
yin kendini savunmasıdır .

B. Meşru Savunmanın 
Osmanlı-Türk Hukuku’nda 
Gelişimi

Esasen İslam Hukuku’ nun 
hüküm sürdüğü Osmanlı’ da, 

özellikle II. Mahmut dönemiy-
le girişilen“Islahat Hareketleri”  
sonucu, bir kanunlaşma döne-
mi de başlamıştır. Bu kanun-
lardan ilk Ceza Kanunu olan 
1840(1256) Ceza Kanunname-
si’ nde meşru savunmaya iliş-
kin bir hüküm bulunmamakla 
birlikte 1858(1274) tarihli Ceza 
Kanunname-i Hümayunu’ nun 
186 ıncı maddesinde; “Müda-
faa muhafaza-i nefis ve ırz için 
vuku bulan katl ve cerh fiilleri 
muaftır” hükmü yer almıştır. 
Bu düzenlemeyle kanun, meş-
ru savunmayı sadece nefse 
ve ırza yönelik saldırılara karşı 
kabul etmiştir . Bunda mehaz 
kanun olan 1810 Fransız Ceza 
Kanunu’ nun meşru savunmayı 
sadece insan öldürme ile mü-
essir fiil açısından uygulaması 
da etkili olmuştur. Bu durum 
1327 tarihli Kanun ile değiştiril-
miş olup, bu değişiklikle mala 
karşı da meşru savunma kabul 
edilmiştir .

Cumhuriyet ile birlikte yeni bir 
hukuk düzenine geçen Türkiye, 
kanunlarını da rejimine uygun 
bir şekilde değiştirmek iste-
miş ve mehaz olarak Avrupa 
kanunlarından faydalanmıştır. 
1926 yılında İtalyan mehazlı 
1889 Zanardelli Kanunu kabul 
edilerek, 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu adı ile uygulama alanı 
bulmuştur. Kanunun 49 uncu 
maddesinde düzenleme ko-
nusu olan ve “Gerek kendisi-
nin gerek başkasının nefsine 
veya ırzına vuku bulan haksız 
bir taarruzu fili hal defi zarure-
tinin bais olduğu mecburiyetle 

... işlenen fiillerden dolayı faile 
ceza verilmez.” hükmünü içe-
ren bu düzenleme ile meşru 
savunma, sadece nefse ve ırza 
yönelik saldırılara karşı kabul 
edilmiştir.

C. 5237 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu’ nda Meşru 
Savunma 

Anayasamızın 17, İnsan Hakla-
rı Avrupa Sözleşmesi’ nin ise 
2 nci maddelerinde yaşam 
hakkına müdahalenin yasak-
lılık hallerine istisna getirildiği 
ve bu istisnalardan birinin de 
meşru savunma olduğu gö-
rülmektedir. Ancak konumuz 
gereği meşru savunmayı Türk 
Ceza Kanunu çerçevesinde ele 
almayı uygun görmekteyiz. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ 
nun genel hükümler bahsinde, 
birinci kitap ikinci kısım ikinci 
bölümünde “Ceza Sorumlu-
luğunu Kaldıran veya Azaltan 
Nedenler” başlığı ile 25 inci 
maddesinde düzenleme ko-
nusu edilen meşru savunma; 
“gerek kendisine ve gerek baş-
kasına ait bir hakka yönelmiş, 
gerçekleşen, gerçekleşmesi 
veya tekrarı muhakkak olan 
haksız bir saldırıyı o anda hal ve 
koşullara göre saldırı ile orantılı 
biçimde defetmek zorunlulu-
ğu ile işlenen fiiller… ceza ve-
rilmez” hükmünü içermektedir.

765 Sayılı TCK’ da yer alan “ne-
fis ve ırz” şartı, 5237 TCK’ da 
“hak” şartına  dönüşmüş, böy-
lece meşru savunmanın uy-
gulama alanı da Türk Hukuku’ 
nda genişlemiştir. Uygulama 
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alanının genişlemesinin sebe-
bi ise madde gerekçesinde de 
sözedildiği üzere, zaten çeşitli 
kanunların  mala karşı saldırı-
larda meşru savunmayı kabul 

eden anlayışıdır. Yeni düzen-
lemeyle birlikte artık, mülkiyet 
hakkı, konut dokunulmazlığı, 
yerleşme ve seyahat özgürlü-
ğü, çalışma hakkı gibi kişi hak 

ve özgürlüklerinin de meşru 
savunma kapsamında olduğu 
kabul edilebilir .

 N 1. Meşru Savunmanın Şartları

Meşru savunma, yasal tanım-
dan da anlaşılacağı üzere saldı-
rıya ve savunmaya ilişkin şart-
ların mevcudiyetinin arandığı 
bir hukuka uygunluk sebebidir. 
Yargıtay ’ın verdiği kararlarda 
da sayıldığı üzere meşru sa-
vunmanın şartları vardır ve her 
olayda bu şartların varlığı göze-
tilerek meşru savunmayla ilgili 
bir hüküm kurulabilir.

a) Saldırıya İlişkin Şartlar

aa) Halen Bir Saldırının 
Mevcut Bulunması Şartı

Saldırı, hukuk tarafından ko-
runan haklara karşı zarar veya 
tehlike yaratacak icrai ya da 
ihmali insan davranışı olarak 
tanımlanabilir. Saldırı maddi 
bir fiil olup tehdit ve şiddet 
anlamına gelir . Saldırının mut-
laka bir insandan kaynaklan-
ması gerekir. Zaten, haksız bir 
davranış olan tecavüzden söz 
edebilmek için bunun mutlaka 
bir insanla ilişkilendirilmesi ge-
rekir. Bir hayvana izafe edilen 
davranış, haksızlık olarak nite-
lendirilemez. Saldırı anlam iti-
bariyle iradi bir fiil olduğundan 
bu niteliği taşımayan hayvan 
saldırılarına karşı yapılan fiiller 
meşru savunma kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. Hay-
van saldırılarında saldırıya ma-
ruz kalan kişi açısından tehlike 
arz eden bir durum olduğun-
dan, diğer bir hukuka uygunluk 

nedeni olan zorunluluk halin-
den bahsedilecektir .

Bir kimsenin savunma hareke-
tinin haklı olabilmesi için, her 
şeyden önce hukuken koru-
nan bir hakkına yönelik “ger-
çekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız 
bir saldırı”nın bulunması ge-
rekir. Bu şartın bulunmaması 
halinde fiilin meşru savunma 
kapsamı içerisinde kabul gör-
meyeceği açıktır. Bir saldırıdan 
söz edebilmek için –bu saldı-
rı aynı zamanda bir suç teşkil 
ediyorsa- icra hareketleri baş-
lamış olmalıdır . Bunun yanın-
da savunmanın saldırı ile aynı 
zamanda olması gerekmekte 
ise de gerek yasal tanımındaki 
“… gerçekleşmesi veya tekrarı 
muhakkak olan haksız bir sal-
dırı” koşulu ve gerekse de Yar-
gıtay uygulaması  gerçekleş-
mesi muhakkak olan saldırılara 
karşı fiilleri de meşru savunma 
kapsamında kabul etmektedir. 
Saldırı başlamadan veya saldırı 
tamamlandıktan sonra yapılan 
savunma meşru savunma kap-
samında değerlendirilemez. 
Saldırı başlamadan yapılacak 
hareketler bizzat saldırı teşkil 
ederler ve bu saldırılara karşı 
meşru savunma hakkı doğar .

bb) Saldırının Haksızlığı

Yasakoyucu meşru savunmayı 
her türlü saldırıya değil, sadece 

haksız saldırılara karşı kabul et-
miştir. Bu haksızlığı “hukuka ay-
kırı” anlamında kullanmak ge-
rekir . Fiilin hukuka aykırı olması 
yeterli olup, hukuka aykırılığın 
ceza kanunundaki tariflerden 
birisine uygun olması veya suç 
teşkil etmesi gerekmemektedir 
. Dolayısıyla ortada bir saldırı 
varsa dahi, saldırıyı gerçekleşti-
renin fiili hukuka aykırı değilse, 
fiile karşı meşru savunma hak-
kından söz edilemeyecektir. 
Örneğin, eve gelip haciz işlemi 
yapmak isteyen icra memuru-
na karşı konutuna saldırı var 
diye ev sahibi meşru savunma 
iddiasında bulumaz. Zira bura-
da kanun hükmünü icra gereği 
icra memurunun faydalandığı 
bir hukuka uygunluk sebebi 
bulunmaktadır. Bunun yanında 
hukuka aykırı olmayan ancak 
örf ve adete, ahlaka aykırı olan 
fiil meşru savunmanın sebebi 
olamaz.

cc) Saldırının Bir Hakka 
Yönelik Olması

765 Sayılı TCK’ daki “nefis ve ırz” 
şartının 5237 sayılı TCK ile “hak” 
şartına dönüştüğü ve böyle-
ce meşru savunma hakkının 
genişlediğinden söz etmiştik. 
Böylece kişi “gerek kendisine 
ve gerek başkasına ait bir hakka 
yönelmiş, gerçekleşen, gerçek-
leşmesi veya tekrarı muhakkak 
olan haksız bir saldırı” var ise 
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meşru savunma hakkından 
faydalanabilecektir.

dd) Saldırının Gerçekleşmiş 
veya Gerçekleşmesi 
Muhakkak Olması

Yasal tanımda da söz edildiği 
üzere meşru savunmada “…
haksız bir saldırıyı… defetmek 
zorunluluğu…” bulunması ge-
rektiğinden saldırı ile savunma 
aynı anda olmalıdır.

Artuk/Gökcen/Yenidünya’ya 
göre muhtemel bir saldırıya 
karşı savunma, meşru sayılmaz. 
Bununla birlikte başlamamış fa-
kat başlaması muhakkak olup 
da başladığı zaman savunmayı 
imkansız ya da çok güç hale 
getirecek bir saldırıya karşı ya-
pılan savunma meşrudur .

765 Sayılı yasa düzenlemesin-
de, başlayıp bitmiş olmasına 
rağmen hayatın olağan akışı 
nazara alındığında tekrar baş-
laması öngörülen, tekrar baş-
lamasından korkulan saldırı 
henüz sona ermemiş olan sal-
dırılar konusunda açık bir hü-
küm bulunmamakla beraber 
bu tip saldırıların henüz sona 
ermemiş olduğu konusunda 
öğretide ve uygulamada fikir 
birliği oluşmuştu. 5237 Sayılı 
yasa düzenlemesinde ise bu 
husus yoruma yer bırakmaya-
cak şekilde açık olarak madde 
ve gerekçesinde ifade edilmiş-
tir.

Yasa başlaması muhtemel sal-
dırıların ilgili kolluğa, mercie 
yapılacak bildirim veya şikayet-
le önlenebileceğinden bahisle 
bu alandaki savunmaları meşru 
saymamıştır. Yargıtay’ da verdi-

ği çeşitli kararlarda saldırının 
halen varlığını geniş manada 
yorumlamak gerektiğini belirt-
miştir   .

a) Savunmaya İlişkin Şartlar

aa) Savunmada Zorunluluk 
Olması

Yasal savunmanın en önemli 
koşulu olan savunmada zorun-
luluk koşulu ile yasa başka türlü 
savunma imkanının olmaması 
durumlarını kabul etmektedir. 
Saldırıya, savunma yapılmaksı-
zın başka şekilde karşılık verme 
imkanının olduğu durumlarda 
artık meşru savunmadan söz 
edilemez.  Ancak yasa kimse-
yi kahramanlığa, kabadayılığa 
veya şerefsiz ya da alçak bir 
şekilde hareket etmeye zorla-
yamaz. Yargıtay’ın bu gerek-
çeyle kaçma imkanı varken, 
kaçmayıp karşılık veren kim-
senin meşru savunma halinde 
bulunduğunu kabul ettiği ka-
rarları vardır .

bb) Savunmanın 
Saldırıyla Orantılı 
Olması

Meşru savunma sal-
dırıyla orantılı olmak 
zorundadır. Yasa bu du-
rumu “…haksız bir saldı-
rıyı o anda hal ve koşullara 
göre saldırı ile orantılı biçim-
de defetmek zorunluluğu…” 
biçiminde tarif ederek oran-
tı koşulunu aramıştır. Madde 
gerekçesinde “…Savunmanın 
“saldırı ile orantılı biçimde” ol-
ması, yani saldırıyı defedecek 
ölçüde olması, meşru savun-
manın temel koşullarından 
birisi olarak kabul edilmiştir. 

Saldırıya uğrayan kişi, 
ancak bu saldırıyı etki-
siz kılacak ölçüde bir 
davranış gerçekleş-
tirdiği taktirde, meş-
ru savunma hukuka 
uygunluk nedenin-
den yararlanacak-
tır” denilmiştir. Aksi 
durumda TCK’nın 
27 nci maddesinde 
düzenlenen meşru 
savunmada sınırın 
aşılması sorumlu-
luğuna gidilebi-
lecektir.

Savunma ile 
saldırı arasın-
da iki ba-
kımdan 
denge 
aran-



maktadır. Öncelikle sa-
vunmada kullanılan 
araçlar ile saldırıda 
kullanılan araçlar ara-
sında denge bulun-
ması gereklidir. İkinci 
olarak da saldırıya 
uğrayan hak ile zarar 
verilen hak arasında 
oran bulunmalıdır .

Bir kimsenin malına 
yönelen saldırıda 
saldırganın kul-
landığı araçlar ile 
müdafaa halinde 
bulunan kim-
senin kullan-

dığı araçlar 
aynı olmak 

zorunda 
değildir. 

Sa-

vunmada bulunan kimse o 
anda elinde bulunan araç ile 
savunma yapacaktır. Savunma-
da bulunan kimsenin elindeki 
araç daha etkin ancak yeterli 
ölçüde kullanılmış ise denge-
nin aşıldığı söylenemez. Örne-
ğin, bıçakla saldıran saldırgana 
karşı, sadece bir silaha sahip 
olan saldırıya uğrayan, saldı-
rıyı, havaya ateş etmek veya 
saldırganı kolundan yaralamak 
suretiyle uzaklaştırmışsa, farklı 
araç olmasına rağmen ölçülü 
kullanıldığından meşru savun-
ma hali vardır. Burada saldırıya 
uğrayan farklı bir aracı kullan-
mış olmakla birlikte aracı amacı 
doğrultusunda kullanmıştır .

Saldırılan hak ile savunulan hak 
arasındaki dengede ise örne-
ğin mülkiyet hakkı ile hayat 
hakkı arasında denge bulun-
duğu söylenemez. Bu bakım-

dan bir kimse malını savunur-
ken diğer bir kimsenin hayat 
hakkını sonlandıramaz . 

Yargıtay’ da çeşitli kararların-
da savunmanın orantılı olma-
sı kararını aramış ve orantısız 
savunmalarda meşru savun-
madan söz edilemeyeceğini 
belirtmiştir . Ancak Yargıtay bir 
kararında “silahsız da olsa sal-
dırgan kişilikleri oldukları anla-
şılan maktullerin yoğun saldırısı 
yasal savunma hakkı doğurur” 
diyerek, savunmanın orantılı 
olması şartıyla ilgili farklı bir ka-
rar vermiştir .

cc) Savunmanın Saldırıya ve 
Saldırana Karşı Yapılması

Meşru savunma açısından sa-
vunmanın, saldırının bir so-
nucu olması ve saldırana karşı 
yapılması gerekmektedir . Bu 
sebeple saldırıyı yapanın da 
belli olması gerekir.

 N 2. Meşru Savunmada Sınırın Aşılması

TCK’nın 27 nci maddesi 
meşru savunmada sınırın 
aşılması konusunu dü-
zenlemiştir. Buna göre 
“Ceza sorumluluğunu 
kaldıran nedenlerde sı-

nırın kast olmaksızın aşıl-
ması halinde, fiil taksirle 

işlendiğinde de cezalandırı-
lıyorsa, taksirli suç için kanunda 
yazılı cezanın altıda birinden 
üçte birine kadarı indirilerek 
hükmolunur.” Madde metnin-
den de anlaşılacağı üzere sı-
nırın kasten aşılması hali 26 
ncı maddedeki korunmadan 
faydalanmayı getirmez aksine 
ceza sorumluluğunu günde-
me getirir. 

Yargıtay da verdiği kararlarda 
meşru savunma sınırını tayin 
etmiştir. Yargıtay konuyla ilgi 
verdiği bir kararda, sınırı tayin 
ederken kullandığı ölçütler sa-
yılmıştır. Buna göre “TCY.nın 50. 
maddesinde düzenlenen, ya-
sal savunmada zaruret sınırının 
aşılmasından sözedilebilmesi 
için, failin iradesinin savunma-
ya yönelik olması ve kendisini 
veya üçüncü kişileri savunma 
zaruretinde bulunması gerekir. 
Örneğin, failin karşılaştığı koşul-
larla uygun olmayan araçlarla 
kendisini savunması veya saldı-
rıyı etkisiz hale getirdikten son-
ra da savunma ve tepkilerinde 
ısrar etmek suretiyle aşırılığa 
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kaçarak  zaruret sınırının aşıl-
ması hali gibi... Zaruret sınırının 
aşılıp, aşılmadığı belirlenirken, 
failin o anda içinde bulunduğu 
ruh halinin gözönünde bulun-
durulması gerekmektedir”.

Ancak Yargıtay’ın bu ölçütlere 
çoğu kararda    uyarken bazı 
kararlarında uymadığı görül-
mektedir .

TCK’nın 27 nci maddesinin 2 
nci fıkrası ise, meşru savun-
mada sınırın aşılmasının ma-
zur görülebilecek bir heyecan, 

korku veya telaştan ileri geldiği 
durumlarda failin meşru savun-
ma hukuka uygunluk sebebin-
den faydalanacağı hükmünü 
düzenlemiştir. Yargıtay konuyla 
ilgili verdiği bir kararda “Meşru 
müdafaada sınırın aşılması ko-
nusunda failin o anda içinde 
bulunduğu ruh halini adil bir 
tarzda göz önünde tutmak la-
zımdır. Hakimin, failin zaruret 
sınırını aşma derecesini doğru 
olarak takdir edebilmesi için, 
kendisini, tecavüze uğrayan ve 

o anda ruh hali değişmesi icap 
eden failin yerine koyması ge-
rekir. Zaruret sınırını aşma dere-
cesi ve cezadan yapılacak indir-
me nisbeti, böyle bir inceleme 
ile tayin ve takdir olunmalıdır. 
Failin niyeti, fiilin icra tarzına ve 
ruh haline göre ciddi bir teh-
likenin def’inden ziyade, kin 
duygusunu tatmine matuf ise, 
‘zaruret sınırını’ aşma değil; an-
cak tahrik bahse konu olur…” .

 N  Sonuç

Meşru savunma tarihsel süreç-
ten bugüne uygulanagelen bir 
hukuka uygunluk sebebi olup, 
şartları döneme, koşullara ve 
devletlere göre değişebilmiştir. 
Gelinen noktada ülkemizdeki 
uygulama alanı ise, 765 sayılı 
yasadaki uygulama alanından 
daha geniş bir alana sahip olup 
‘ırz ve nefs’ şartları yerini ‘hak’ 
şartına bırakmıştır.

Yasa hükmü yerinde olmakla 
birlikte savunmada sınırın aşıl-
masıyla ilgili 27 nci maddenin 
uygulanmasının beraberinde 
pek çok güçlüğü de getirdiği 
görülmektedir. Savunmada 

sınırın aşılması ile sınırın aşıl-
masının mazur görülebilecek 
korku, telaştan kaynaklandığı 
durumların tayini çok güçtür. 
Bu durum yukarıda da değinil-
diği gibi bazen haksız kararlara 
da yol açarak yargı kararlarına 
duyulan güveni zedeleyebile-
cektir.

Sınırın aşılmasının tayinine ya-
rayacak ölçütlerin psikolojik 
tahlilleri gerektirdiği ve bazen 
suçların sadece fail ve mak-
tulün bulunduğu ortamlarda 
gerçekleştiği düşünüldüğün-
de sınırın aşıldığının tespiti bir 
yana meşru savunma koşulları-

nın tespiti bile zordur.

Meşru savunmada sınırın kas-
ten aşılması suretiyle insan 
öldürmelerde eğer TCK 27/2  
durumu yoksa fail hakkında 
taksirle adam öldürmeye ya-
pılan yollama, ‘bilinçli taksir’ 
ile ‘olası kast’ın kabul edildiği 
sistemimizde yeterince açık 
değildir. Bunun yerine kararın 
hükmü verecek mercie bırakıl-
ması daha doğru olurdu. Yargı 
kararları ile konunun daha da 
açıklığa kavuşacağı kanaatin-
deyiz. 
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ce kurumun, bazen anlamsız ve sosyal gereklere aykırı düşecek 
derecede dar tutulmasının önüne geçilmek istenmiştir. Esasen, 



kanunlarımızda mala karşı saldırılarda da meşru savunmayı kabul 
eden hükümlere yer verilmiş olması kurumun bu şekilde düzen-
lenmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca, şu husus da belirtilmelidir 
ki, kişileri suç işlemekten caydıracak en etkin araçlardan birisi, 
suç işlediklerinde karşılık görebilecekleri endişesi olduğundan, 
meşru savunma hakkının böylece genişletilmesi, kriminolojik 
yönden caydırıcı etki de yapabilecektir.” 

•	  4721 sayılı TMK’ nın “Savunma Hakkı” kenar başlıklı 981 inci mad-
desine göre ; “Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kulla-
narak defedebilir. Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi 
taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında 
veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. 
Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kul-
lanmaktan kaçınmak zorundadır.”; 818 sayılı Borçlar Kanunu’ nun 
52/1 maddesine göre ise “Meşru müdafaa halinde mütecavizin 
şahsına veya mallarına yapılan zarardan dolayı tazminat lazım 
gelmez.”

•	  Ersan, Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I, İstanbul 2006, 
s.68.

•	  “Bir savunmanın yasal ( meşru ) sayılabilmesi bazı koşulların ger-
çekleşmesine bağlıdır. Bu koşullar iki grupta toplanabilir. 1-Saldı-
rıya İlişkin Koşullar: Nefse ya da ırza yönelmiş bir saldırı olmalıdır. 
Yasada da somut bir saldırının varolması gerektiği belirtilmiştir. 
O halde saldırı ile savunma aynı anda olmalıdır. Muhtemel bir 
saldırıya karşı savunma meşru sayılamaz. Sona ermiş bir saldırıya 
karşı girişilecek hareket de savunma değildir. Bununla birlikte, 
başlamamış ve fakat başlaması muhakkak olan ve başladığında 
savunmayı olanaksız kılacak veya çok zor durumda bırakacak 
bir saldırıya karşı savunma yasal sayılmalıdır. Öte yandan, sona 
ermiş olmakla beraber, yenilenmesi her an beklenen saldırının 
da bitmemiş sayılması gerekir. Bu saldırının haksız olması, onun 
mutlaka suç sayılmasını gerektirmez. Önemli olan hukuk düze-
nine aykırılığıdır. Haksız saldırı nefis ya da ırza yönelik olmalıdır. 
2-Savunmaya İlişkin Koşullar: Saldırıdan kurtulmak için savunma 
zorunlu olmalıdır. Faile kaçmak yükümlülüğü yüklenemez. Bu 
itibarla, kaçması olanaklı iken kaçmayarak kendisini savunan 
fail yasal savunma hükmünden yararlanır. 3-Saldırı ile Savunma 
Arasındaki Oran: Saldırıya uğrayan hak ile savunma arasında 
denge aranmalıdır. Kendisini bir sopa ile döven kimseyi taban-
casını ateşleyerek öldüren failin davranışı arasında dengenin 
bulunduğu söylenemez. Bu denge saldırı ve savunmada kul-
lanılan araçlar bakımından aranmalıysa da, bunu araçların öz-
deşliği bakımından anlamamak gerekir. Bu itibarla saldırganın 
kullandığından daha etkili bir aracı, saldırıyı önleyecek biçimde 
kullanan failin, denge koşuluna aykırı davrandığı söylenemez.” 
YCGK 06.02.1995, E.1994/1-341, K.1995/6 www.kazanci.com (Eri-
şim Tarihi:08.05.2013)

•	 Özbek, s. 188.
•	 İzzet, Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 2. B., Ankara 2005, s. 

371; Kaynar, s. 70.
•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 540; “ Olaydan tahminen 10 gün ka-

dar önce maktulün oğlu sanık Hasan ile sanık Yunis’in amcasının 
oğlu Aziz tartışmaları esnasında sanık Yunis’in Hasan’ı kolundan 
tutarak evlerine doğru itelemesi ve birbirlerine karşılıklı olarak 
küfretmeleri nedeniyle, olay günü yolda karşılaştıklarında maktul 
Feyzullah’ın oğlu olan Hasan’a (Devir şu …..ettiğimi) diyerek oğ-
luna ateş etmesini söylediği, Hasan’ın da 5-6 metre kadar kaçmış 
bulunan sanık Yunis’e av tüfeği ile iki el ateş ettiği, Hasan’ın tü-
feğinden çıkan saçmaların H.K’nin duvar köşesine ve Hüseyin’in 
duvarına isabet ettiği, sanık Yunis’in isabet almadığını gören 
maktul Feyzullah’ın tüfeği oğlu Hasan’ın elinden alarak doldurup 
Yunis’e tevcihle ateş etmek istediği, kapsül yandığından dolayı 
tüfeğin ateş almadığı, maktülün tüfeği sanığa tevcihle ona ateş 
etmek istediği anda sanığın tabancasıyla maktule ateş ederek 

onu öldürdüğü hükme dayanak alınan delillerle anlaşılmış ve 
oluş mahkemece de bu şekilde kabul edilmiş bulunmasına göre, 
sanık Yunis’in öldürme suçunu nefsine vaki haksız bir taarruzu 
filhal defi zaruretinin bais olduğu mecburiyetle ve TCK’nın 49/2. 
Maddesi çerçevesinde tamamen meşru savunma koşulları altın-
da işlediğinin kabulü gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyeti cihe-
tine gidilmesi;” Yarg.1. CD, E.1982/1948, K.1982/3108, T.16.07.1982, 
www.kazanci.com (Erişim Tarihi:08.05.2013). 

•	 “sanığın babası, ölen Bahattin … tarafından av tüfeği ile vurul-
muş, sanık av tüfeğinin sesi üzerine kahvehanenin dışına çıktı-
ğında bu durumla karşı karşıya kalmıştır. Ölen Bahattin …. elin-
de av tüfeği bulunmaktadır. Babası henüz vurulmuştur. Ölenin 
sanığın babasına yönelik saldırısı henüz bitmediği gibi, taraflar 
arasında 15 yıl öncesine dayalı husumet nedeniyle bu saldırı yön 
değiştirerek, pek muhtemel biçimde kendisine de yönelebilecek 
bir durumdadır. Sanığın saldırıya karşı savunmada bulunmak zo-
runluluğu doğmuştur. Saldırı nefse yönelik olup, saldırıyla savun-
ma arasında da kabul edilebilir bir orantı mevcuttur. Bu itibarla 
sanığın üzerine yüklenen suçu yasal savunma koşulları içerisinde 
işlediğini ve savunmada aşırılığa kaçmadığını kabulde zorunlu-
luk bulunmaktadır.” YCGK, 24.10.1995, 1-263/306, (Hakan, Hakeri, 
Kasten Öldürme Suçları, 2.Bası, Ankara 2007, s. 47).

•	 Mehmet, Şahin, “Yasal (Meşru) Savunma” , Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Sayı 75, Ankara Mart-Nisan 2008, s. 284-332, s. 315.

•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 542.
•	 Kaynar, s. 69.
•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 544.
•	 “…Saldırı başlamadan önce savunmaya geçilmesi haklı sayıla-

mayacağı gibi, saldırı bittikten sonra savunmada bulunulması 
da meşru sayılamaz. Ancak, “saldırının halen varlığını” geniş 
manada anlamak ve başlayacağı muhakkak olan ve başladığı 
taktirde savunmayı olanaksız kılacak veya güç hale getirecek 
bir saldırıyı başlamış, keza bitmiş olmasına rağmen “tekrarından 
korkulan” bir saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunlu-
dur…” YCGK, 15.04.2003, 1-83/103; www.kazanci.com (Erişim 
Tarihi:26.04.2013).

•	 “Sanığın adam öldürme eylemi hakkında yapılan incelemede, 
Olayın kendisine haber verilmesi ile koşarak olay yerine gelen sa-
nığın maktulün "hepinizi öldüreceğim" diyerek annesi Satıa'nın 
başına tabanca dayamış bir halde sürüklediğini ve yere çöktür-
düğünü görmesi üzerine tabanca ile 1 el ateş ederek maktulü 
başından vurup öldürdüğünün delillerden anlaşılmasına, mah-
kemece de oluşan bu şekilde vuku bulunduğunun kabul edil-
mesine göre, sanığın öldürme eylemini TCK. 49/2. maddesinde 
öngörülen yasal savunma şartları dahilinde işlediğine hükmo-
lunarak "ceza tertibine yer olmadığına ve beraatine" karar veril-
mesi gerekirken maktulün o ana kadar ateş etmemiş olmasının 
bundan sonra da ateş etmeyeceğinin garantisi sayılıp sanığın da 
bunu bilecek durumda olduğu varsayılarak bu oluş karşısında 
geçerli olmayan düşünce ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü 
tesisi…”Y. 1 CD. 13.02.2002, E.2001/4811, K.2002/500, www.ka-
zanci.com (Erişim Tarihi:08.05.2013).

•	 Şahin, s. 320.
•	 “…Yasal savunmada hiçbir zaman ve hiçbir ahvalde sanığa kaç-

ma mükellefiyeti tahmil edilemez ve kaçarak kurtulması iste-
nemez veya bu halin yani kaçma olanağının varolup olmadığı 
yasal savunma saptanırken asla gözetilmez…” YCGK. 26.11.1990, 
1-275/300, www.kazanci.com ; Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 546.

•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 548.
•	 Kaynar, s. 112.
•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 548.
•	 “…Saldırıya uğrayan hak ile savunma arasında denge aranma-

lıdır. Kendisini bir sopa ile döven kimseyi tabancasını ateşleye-
rek öldüren failin davranışı arasında dengenin bulunduğundan 
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söylenemez. Bu denge saldırı ve savunmada kullanılan araçlar 
bakımından aranmalıysa da, bunu araçların özdeşliği biçiminde 
anlamamak gerekir. Bu itibarla saldırganın kullandığından daha 
etkili bir aracı, saldırıyı önleyecek biçimde kullanmış olan failin, 
denge (nispet) koşuluna aykırı davrandığı söylenemez. O halde, 
yasal savunma; failin ağır ve haksız bir saldırıyı kendisinden veya 
başkasından uzaklaştırmak amacıyla gösterdiği zorunlu tepkidir” 
YCGK. 06.02.1995, E. 1994/1-341, K. 1995/6; www.kazanci.com , 
(Erişim Tarihi:26.04.2013).

•	 “Olay günü mesai sonu, arkadaşı Ramazan A. ile karşılaşan sanı-
ğın, adı geçen kişi ile Avcılar’da bulunan Seyisoğlu adı ile bilinen 
lokantaya gittiği, bir masaya oturup sipariş verdikleri, daha önce 
bu lokantaya gelmiş maktül ve arkadaşlarının bir başka masada 
oturdukları sırada, maktüllerden Kemal K.’nın ses sanatkarından 
mikrofonu alarak Kürtçe şarkı söylediği, şarkının bitiminden son-
ra bir ara Kemal K.’nın sanığın masasına giderek, sanığın da men-
subu bulunduğu Emniyet Teşkilatına küfrettiği ve hakaretamiz 
sözler sarfettiği, sanığın hadise çıkmaması için maktüllerin masa-
sında oturan Hüseyin C.’den, Kemal K.’yı almasını rica ettiği, müş-
terilerin de araya girip doğan tatsız havayı yatıştırmak istediği 
sırada, maktül Ali Haydar A.’nın bıçakla sanığın masasına yürüdü-
ğü, diğer maktül Kemal K’nın da sandalye ile sanığa vurup, onu 
yere düşürdüğü, kalkmak isterken darbelerin devam etmesi so-
nucu silahı ile ateş etmeye başladığı, önce sandalye ile vurmakta 
olan maktül Kemal’e, ateş edip kaçmak isterken, diğer maktülün 
de sandalye ile üzerine gelmekte olduğunu görünce ateş edip 
onu da öldürdüğünün” kabul edilmesi; maktüller ve arkadaşla-
rının dosya içeriğinden açıklıkla anlaşılan saldırgan kişilikleri, sa-
nığın birden çok kişinin aynı anda bıçaklı ve sandalyeli saldırısına 
muhatap olması, uğradığı saldırının yoğunluğu karşısında hedef 
seçerek ateş ettiğinin kesinlikle belirlenememesi, ateş etmeye 
başlamasına rağmen maktüllerin saldırılarına devam ettiğini 
görünce ardı ardına ateş etmesinin doğal karşılanması gerektiği 
gözönünde tutulduğunda, sanığın yasal savunma şartları içinde 
hareket ettiği ve savunmada aşırılığa kaçmadığının kabulünde 
zorunluluk bulun…” Yargıtay 1. CD., 23.12.1992, 2807/2966, ( Vu-
ral, Savaş /Sadık, Mollamahmutoğlu, Türk Ceza Kanununun Yo-
rumu, Ankara 1999, s. 946).

•	 Artuk/Gökcen/Yenidünya, s. 547.
•	 “Sanık ve maktulün olay gecesi alkol alarak sohbet ettikleri sı-

rada sebebi belli olmayacak şekilde aralarında çıkan tartışma 
sırasında, maktulün tabancasını çekip sanığa ateş ederek sağ 
kol ve sol göğüs cilt altından yaraladığı, yaralanıp yere düşen 

sanığın da kendi üstündeki silahı çekip maktule doğru 6 el ateş 
ederek maktulü öldürmesiyle sonuçlanan olayda; sanığın ken-
dine yönelik saldırıya karşı savunmada bulunurken daha az bir 
atışla yetinmesi yerine, çok sayıda ateş ederek savunma sınırını 
kastı olmaksızın aşması nedeniyle 5237 sayılı Yasanın 27/1, 22/3. 
Maddesi delaletiyle 85. Maddesinden mahkumiyeti yerine, yazılı 
şekilde hüküm kurulması..” Y. 1 CD E. 2006/5834, K. 2007/4280, 
T.30.05.2007, www.kazanci.com (Erişim Tarihi:12.05.2013).

•	 “olaydan önceki tarihlerde sanığın İzmir’deki işyerinde kısa bir 
süre çalışan ölen Gündüz Güler’in, sanığın Ankara’daki tesisinde 
gasp yapmayı düşündüğü, diğer sanıklar Remzi Kılıç ve Reşat 
Kaya’ya bu tesislerde iş bulacağını söyleyerek, onları Ankara’ya 
gitmeye razı ettiği, sanık Murat Bağlam’ın ticari otosu ile Erzu-
rum’dan Ankara’ya gitmek üzere 2.500.000 liraya anlaştıkları, olay 
günü sabahleyin sanık Recep Kızılırmak’ın tesislerine geldikleri, 
sanık Murat’a dışarıda beklemesini söyleyip, ölen Gündüz Güler 
ve iki arkadaşı Recep Kılıç ve Reşat Kaya’nın sanık Recep’in büro-
suna girdikleri, sanık Recep’in öleni kucaklayıp öptüğü, ve neden 
geldiğini sorduğu, ölenin özel olarak görüşmek istediğini söyle-
mesi üzerine, işçisi tanık Yasin Yıldız’ı dışarı çıkardığı, bunun üze-
rine ölen Gündüz’ün, sanık Recep Kızılırmak’a beni öldürtecek-
mişsin diyerek bıçak çektiği ve kalçasına dayadığı; sanık Recep’in 
böyle bir şey olmadığını söylemesine rağmen, kasada ne kadar 
para var diyerek, kasayı açmasını istediği, bunun üzerine sanık 
Recep’in kasayı açarak, aldığı ruhsatlı tabancası ile rastgele yere 
doğru ateş etmeye başladığı, bu sırada, bir merminin Gündüz 
Güler’in karnına isabeti sonucu ölümüne sebep olduğu, sanık 
Recep Kızılırmak’ın olay sırasındaki ruhi durumu, ölenin yanında 
tanımadığı iki kişi bulunduğu halde, kendisine yönelik bıçaklı sal-
dırısı sırasında, bu saldırının boyutunun ne olabileceğini öngöre-
bilecek bir durumda olmaması beraat eden sanıkların beyanına 
göre isteseydi üçünü de öldürebilecek durumda iken böyle bir 
sonucu gerçekleştirmemiş olması nedeniyle sanığın savunmada 
zaruret sınırını aştığı kabul edilmeyeceğinden, hakkında TCY’nın 
49.maddesinin uygulanmasına yönelik Özel Daire bozma kararı 
yerinde bulunmaktadır. Bu itibarla itirazın reddine karar verilme-
lidir.” YCGK, E.1994/1-341, K.1995/6, T.06.02.1995, www.kazanci.
com, (Erişim Tarihi:12.05.2013).

•	 Bk. 32 nci dipnot.
•	 YCGK., 03.06.1985, 185/331 (Özgenç, s. 407).
•	 “Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir he-

yecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez”
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Sağlıklı iletişime engel olan mevcut bir sorunu 
çözümlemede kazalara yol açan yanlış anlama-
ya yol açabilecek düşünsel anlamda takıntı di-
yebileceğimiz ÖNYARGI…

Önyargılar sosyal ilişkilerin gelişimini engelleyen, yalnızlaştıran, 
kendince haklı bakmasına neden olan ruhsal buhranlara yol açan, 
insanın başarısını engelleyen ve maalesef toplumun her alanını 
sarmış bir çelik kasa gibi içinden çıkılması çok zor olan bir düşün-
ce biçimidir. Önyargılarımızın oluşmasına engel olmak 
veya önyargılarımızdan kurtulmak için ne ya-
pabiliriz; gördüğümüz, okuduğumuz, 
duyduğumuz herşeye inanırız. 
Kendimizden başlayalım 
her gördüğümüz, duy-
duğumuz, okuduğu-
muza inanmayarak 
bunları sorgulamak 
bizi oluşabilecek yeni 
önyargılarımızdan 
kurtaracaktır. Hepimi-
zin olmasa da çoğumu-
zun hayatında olmuştur. 
Seni yanlış anladım, böyle 
dediler, öyle duydum, öyle 
yazıyordu gibi aslı olmayan duy-
duğumuz sözler, okuduğumuz yazı-
lar yüzünden kırmadık mı çok sevdiğimiz 
birini veya çok güvendiğimiz birini. Olayları ve 
insanları maalesef olduğu gibi değil de çoğunluk-
la “olduğumuz gibi” görürüz. Bu alışkanlık bizi bazen 
de gerçek olmayan uzak inançlara sürükleyebiliyor. 

Önyargı ve 
Hukuk

Önyargının 
egemen olduğu 

bir ortamda 
hakkınızda 

oluşmuş olan 
önyargının aksini 
ispat etseniz bile 

değişen hiçbir 
şey olmayacaktır; 
çünkü bilinçaltına 

yerleşmiş, o öyle 
biliniyor ve öyle 
yanlış bilinmeye 

devam edilecektir. 
Kati kanaatleri 

bir anda ortadan 
kaldırmak silmek 
o kadar da kolay 

olmayacaktır. 

 Ø Av. Veysi Altun
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Uzaklarda bir köyde hamile bir 
kadın ve kocası yaşarmış. Koca-
sı çocuğu doğmadan ölmüş. 
Tek başına yaşamaya devam 
eden hamile kadın kendisine 
arkadaş olması için dağda ya-
ralı olarak bulduğu bir gelin-
ciği evinde beslemeye başlar. 
Gelincik kadının yanından bir 
an bile ayrılmaz. Her ne kadar 
evcil bir hayvan olmasa da, ol-
dukça uy-
sal-

laşır. Birkaç ay sonra kadının 
çocuğu doğar. Tek başına tüm 
zorluklara göğüs germek ve 
yavrusuna bakmak zorunda-
dır. Günler geçer ve kadın bir-
gün birkaç saatliğine de olsa 
evden ayrılmak ve yavrusunu 
evde bırakmak zorunda kalır. 
Gelincikle bebek evde yalnız 
kalmışlardır, aradan biraz za-
man geçer ve anne eve gelir. 
Gelinciği ve kanlı ağzını görür. 

Anne çıldırmışçasına gelinci-
ğe saldırır ve oracıkta öl-

dürür gelinciği. Tam 
o sırada odadan 

bir bebek sesi 
duyulur. Anne 
odaya yönelir 
ve odada be-
şiği, beşiğin 

içindeki bebe-
ği ve bebeğin 

yanında duran 
parçalanmış bir 
yılan görür.
İsterseniz biraz 
da hukuk dün-

yasına gidelim. 
Hukuk dünyasında 

önyargının egemen 
olduğu bir toplumda 

adaletin de hakkaniyet-
le yerine getirildiği şüpheli 

olacaktır. Hukuk dünyası 
içerisinde adaleti yerine 

getirmekle yükümlü 
olanlar da insan-

dır, ve tabi ki 
on-

lar da toplumda hüküm süren 
çelik kasa gibi içinden çıkılama-
yan önyargıdan etkilenecekler-
dir. Evet; adalet mekanizması 
da yanlış kararlar verebilir, an-
cak bunların düzeltilmesi za-
manla sabırla olabilecektir, 
ama içinden çıkılamayacak ka-
dar beynimizi sarmış önyargı-
dan kurtulmak şartıyla.
Önyargının egemen olduğu bir 
ortamda hakkınızda oluşmuş 
olan önyargının aksini ispat 
etseniz bile değişen hiçbir şey 
olmayacaktır; çünkü bilinçaltı-
na yerleşmiş, o öyle biliniyor ve 
öyle yanlış bilinmeye devam 
edilecektir. Kati kanaatleri bir 
anda ortadan kaldırmak silmek 
o kadar da kolay olmayacak-
tır. Önyargılarımızdan arınmak 
için hemen şimdi çalışmaya 
başlayalım. Önyargılarımızdan 
kurtulalım, gerçek olmayan 
cümleleri atalım, gerçek olan-
ları zihnimize yerleştirelim, bu 
da bizi gerçek olmayan düşün-
celerin esaretinden kurtarıp, 
bizim için sorun olan şeylerin 
sorun olmaktan çıktığını göre-
ceğiz.
Hukukun egemen olduğu bir 
sosyal toplumda adaletin sim-
gesi olan şaşmaz terazinin hiç-
bir zaman şaşmaması ve top-
lumda hoşgörünün egemen 
olması temennisiyle…
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6502	Sayılı	Tüketicinin	
Korunması	Hakkındaki	
Kanunun	Getirdiği		 

Bazı Yenilikler
Bilindiği üzere 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki yasa 25.08.2014 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 6502 sayılı yasa ile tüketici kavramı ile ayıplı 
mallar,ayıplı hizmet, mesafeli sözleşmeler ,tüketici kredileri,konut finansma-
nı sözleşmeleri vb. konularda önemli değişiklikler yapmıştır.Bu çalışmamızda 
6502 sayılı yasayı genel bir değerlendirmeye  ve özellikle bazı önemli buldu-
ğumuz noktalarına değinmeye çalışacağız.

6502 sayılı yasada hiç şüp-
hesiz en esaslı değişiklik 
tüketici kavramının kap-

samının genişletilmesi olmuş-
tur. Tüketici kavramı kanunun 
3. Maddesinin l bendinde :Mal 
veya hizmet piyasalarında 
kamu tüzel kişileri de dâhil ol-
mak üzere ticari veya mesleki 
amaçlarla hareket eden veya 
onun adına ya da hesabına 
hareket eden gerçek veya tü-
zel kişiler ile tüketiciler arasında 
kurulan, eser, taşıma, simsarlık, 
sigorta, vekâlet, bankacılık ve 
benzeri sözleşmeler de dâhil 
olmak üzere her türlü sözleş-
me ve hukuki işlem şeklinde 
tanımlanmıştır.Böylece önceki 
yasada bulunmayan eser söz-
leşmesi, sigorta sözleşmesi,taşı-

macılık ve simsarlık sözleşmele-
ri içinde artık tüketici sorunları 
hakem heyetine başvurulabile-
cektir.

6502 sayılı yasanın 4.maddesin-
de kamuoyunda daha çok kart 
aidatı şeklinde bilinen hususu  
da düzenlemektedir. Madde-
nin 3.fıkrasında : Bankalar, tüke-
tici kredisi veren finansal kuru-
luşlar ve kart çıkaran kuruluşlar 
tarafından tüketiciye sunulan 
ürün veya hizmetlerde ise tü-
keticiden faiz dışında alınacak 
her türlü ücret, komisyon ve 
masraf türleri ile bunlara iliş-
kin usul ve esaslar Bakanlığın 
görüşü alınarak bu Kanunun 
ruhuna uygun olarak ve tüke-
ticiyi koruyacak şekilde Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından belirlenir. 
İlgili düzenlemeye göre artık 
bankalar tip sözleşmeler, çok 
kapsamlı ve anlaşılması zor  
sözleşmeler ile tüketiciler ta-
rafından fark edilmesi zor olan 
ve mağduriyetlere yol açan 
hususlar denetim altına alınmış 
olacaktır. Ayrıca bu Kanunda 
düzenlenen sözleşmelere isti-
naden tüketiciden talep edile-
cek her türlü ücret ve masrafa 
ilişkin bilgilerin, sözleşmenin 
eki olarak kâğıt üzerinde yazılı 
şekilde tüketiciye verilmesi zo-
runlu hale getirilmiştir.

Yeni kanun Borçlar kanununa 
paralel  olarak haksız şartı ön-
ceki 4077 sayılı kanundakin-
den farklı bir şekilde yeniden 
5. Madde de düzenlemiştir. 

 Ø Stj. Av. Mehmet Şirin KELEŞ
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Sözleşmedeki haksız şartlara 
ilişkin madde hükümleri ,ticari 
veya mesleki amaçlarla hareket 
eden veya onun adına ya da 
hesabına hareket edenlerin da-
yatması sonucu tek taraflı ola-
rak sözleşmeye konulan ,üze-
rinde pazarlık dahi edilmeden  
ve çoğunlukla da okunmadan 
kabul edilmek zorunda kalınan 
tüketicinin aleyhine olan söz-
leşme şartlarına karşı tüketici-
yi korumayı amaçlamaktadır. 
Nitekim kanunda :Tüketiciyle 
akdedilen sözleşmelerde yer 
alan haksız şartlar kesin olarak 
hükümsüzdür. İbaresi yer al-
maktadır.

Yeni Tüketici kanunu mülga 
kanundaki 30 günlük süreden 
farklı olarak ayıplı malın söz 
konusu olması durumunda 6 
ay boyunca sorunsuz çalışması 
,hayatın olağan akışına uygun 
olarak kabul edilmiş ve bu süre 
içinde mal yine de bozulmuşsa 
kaynağından yani teslim anın-
da var olan bir ayıbın yattığı 
sonucuna varmakla tüketici le-
hine bir ispat kuralı getirmiştir. 
Buna göre 6 ay içinde ortaya 
çıkan ayıpların malın teslimi 
anında olmadığının ispatı sa-
tıcıya ait olacaktır. Ayıpla ilgili 
zamanaşımı süresinin  ne za-
man başlayacağı hususu da 
kanunun 12. Maddesinde dü-
zenlenmiştir. Maddeye göre :  
Kanunlarda veya taraflar arasın-
daki sözleşmede daha uzun bir 
süre belirlenmediği takdirde, 
ayıplı maldan sorumluluk, ayıp 
daha sonra ortaya çıkmış olsa 
bile, malın tüketiciye teslim ta-
rihinden itibaren iki yıllık zama-
naşımına tabidir. Bu süre konut 

veya tatil amaçlı taşınmaz mal-
larda taşınmazın teslim tarihin-
den itibaren beş yıldır.

Bu Kanunun 10 uncu madde-
sinin üçüncü fıkrası saklı olmak 
üzere ikinci el satışlarda satıcı-
nın ayıplı maldan sorumlulu-
ğu bir yıldan, konut veya tatil 
amaçlı taşınmaz mallarda ise 
üç yıldan az olamaz. Ayıp, ağır 
kusur ya da hile ile gizlenmişse 
zamanaşımı hükümleri     uy-
gulanmaz. Yasakoyucunun 
2.fıkrada düzenlediği ikinci el 
satışlarda da satıcının ayıptan 
sorumluluğuna ilişkin hüküm 
kanunun getirdiği yenilikler-
dendir

6502 sayılı yasada taksitler sa-
tışlar ve tüketici kredileri gibi 
hususlarda da değişiklikler ve 
yenilikler yapılmıştır. Kanunun 
17.maddesinde taksitli satışın 
tanımı yapılmış ve finansal söz-
leşmelerde de açıkça taksitle 
satış sözleşmesi kapsamına 
alınmıştır. Ayrıca 4077 sayılı ka-
nunda yer almayan cayma hak-
kı da hükme bağlanmıştır. Buna 
tüketici herhangi bir neden be-
lirtmeksizin ve cezai şart öde-
meden yedi gün içinde cayma 
hakkını kullanabilecektir.Ayrıca 
kanun taksitli satışın anca yazılı 
şekil şartına bağlı olarak yapıla-
cağını hükme bağlamıştır. Yeni 
yasa ile tüketici kredilerinin de 
kapsamını genişletmiştir. Tü-
ketici kredi sözleşmelerinde 
‘sözleşme öncesi bilgi formu’ 
verilmesi zorunlu hale getiril-
miştir. Yeni yasanın 27. Maddesi 
gereğince de Tüketici, vadesi 
gelmemiş bir veya birden çok 
taksit ödemesinde bulunabilir 
veya kredi borcunun tamamını 

erken ödeyebilir. Bu hâllerde 
kredi veren, erken ödenen mik-
tara göre gerekli tüm faiz ve di-
ğer maliyet unsurlarına ilişkin 
indirim yapmakla yükümlüdür. 
Tüketicinin kredi sözleşmesini 
feshetmesi için haklı bir sebe-
bin varlığı aranmamasındaki 
amaç tüketicinin eline geçen 
parayla borcunu hemen kapa-
tıp borç sarmalından çıkmasını 
sağlamaktır. Yine 4077 sayılı ka-
nunda tüketici kredisi kısmında 
yer almayan cayma hakkı ,6502 
sayılı kanunun 24.maddesinde 
yer almış ve tüketicilere on dört 
günlük süre içinde düşünüp 
duruma göre cayma hakkını 
kullanma imkanı verilmiş ;kul-
lanma usülü düzenlenmiştir. 
Kredi veren ,tüketiciye cayma 
hakkının bulunduğunu bildir-
mekle yükümlüdür. 

6502 sayılı yasanın getirdiği 
kapsamlı değişikliklerden bir 
tanesi de mülga kanunda yer 
almayan belirli süreli kredilerin 
bağlı olduğu hesaplardan he-
sap işletim ücreti gibi masraf-
ların alınamayacağı ve aidatsız 
kredi kartı kullanma zorunlulu-
ğudur. Bilindiği gibi  5464 sayılı 
Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanununun 13. maddesinin 
ikinci fıkrası ve 24. maddesinin 
dördüncü fıkrası bankaların 
kredi kartlarından yıllık üyelik 
ücretleri almalarına imkân ta-
nımaktadır. Bununla birlikte 
uygulamada bankaların dü-
zenledikleri sözleşmelerde yıllık 
üyelik ücreti tutarını açıkça be-
lirtmedikleri veya ilgili bölümü 
boş bıraktıkları görülmektedir. 
Bu durum da tüketici mağdu-
riyetlerine sebep olmaktadır. 



Nitekim binlerce tüketicinin tü-
ketici hakem heyetlerine ve tü-
ketici mahkemelerine başvur-
duğu bilinmektedir. Bankaların 
bu uygulamasına yapılan itiraz-
lar neticesinde konuya ilişkin 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
2.5.2008 tarihli 2008/4345 esas 
ve 2008/6088 karar sayılı Kara-
rında üyelik ücretine ilişkin söz-
leşme şartı haksız şart olarak 
değerlendirilmiş ve tüketiciden 
üyelik ücreti alınamayacağına 
hükmedilmiştir. Buradan hare-
ketle, 6502 sayılı Kanun’un 31. 
Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca; 
kart çıkaran kuruluşların, tü-
keticilere yıllık üyelik aidatı ve 
benzeri isim altında ücret tahsil 
etmedikleri bir kredi kartı türü 
sunmaları zorunlu hale getiril-
miştir.

6502 sayılı yasanın 32. maddesi 
konut finansmanı sözleşme-
sini düzenlemektedir. Konut 
finansmanı sözleşmesi, konut 
edinmeleri amacıyla; tüketicile-
re kredi kullandırılması, konut-
ların finansal kiralama yoluyla 
tüketicilere kiralanması, sahip 
oldukları konutların teminatı 
altında tüketicilere kredi kul-
landırılması ve bu kredilerin 
yeniden finansmanı amacıyla 
kredi kullandırılmasına yönelik 
sözleşmedir. Yine bu sözleşme 
de taksitli satışlardaki gibi yazılı 
şekil şartı zorunluluğu düzenle-
miştir. Ayrıca konut finansmanı 
sağlayan kuruluşlar önceden 
tüketicilere bilgi vermesi ve 
sözleşme koşullarını içeren bil-
gi formlarının tüketiciye veril-
mesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Yine konut finansmanı kredi-
lerinde tüketicinin açık talebi 

olmadıkça kredi ile ilgili sigorta 
yapılamayacağı veya tüketi-
cinin dilediği sigorta şirketine 
sigorta yapılabileceği hususları 
düzenlenmiştir. Ayrıca kanun, 
erken ödemenin akdi faiz ora-
nının sabit olduğu bir dönem 
içinde gerçekleşmesi koşuluyla 
konut finansman kuruluşunun 
erken ödeme tazminatı talep 
edebileceği yönünde düzen-
leme yapılmıştır. Ancak bu 
tazminat,  gerekli faiz indirimi 
yapılarak hesaplanan ve tüketi-
ci tarafından konut finansmanı 
kuruluşuna erken ödenen tuta-
rın kalan vadesi 36 ayı aşmayan 
kredilerde %1’ini, kalan vade-
si 36 ayını aşan kredilerde ise 
%2’sini geçemeyecektir. Hük-
mün son cümlesinde ise akdi 
faiz oranının değişken olduğu 
bir dönemde erken ödeme ya-
pılması durumunda herhangi 
bir tazminat talep edilemeye-
ceğini düzenlemiştir.

6502 sayılı yasanın getirdiği 
önemli bir değişiklik de kanu-
nun 40 ve 45. Maddeleri ara-
sında düzenlenen Ön ödemeli 
konut satışıyla ilgili düzenleme-
lerdir. Kanun Ön ödemeli konut 
satış sözleşmesini, tüketicinin 
konut amaçlı bir taşınmazın 
satış bedelini önceden peşin 
veya taksitle ödemeyi, satıcı-
nın da bedelin tamamen veya 
kısmen ödenmesinden sonra 
taşınmazı tüketiciye devir veya 
teslim etmeyi üstlendiği söz-
leşme şeklinde tanımlamıştır. 
Piyasa maketten veya katalog 
üzerinden satış şeklinde göste-
rilip henüz ortada konut olma-
dan tüketici tarafından yapılan 
ödemeler nedeniyle hassasiyet 

ve tehlike içermesi dolayısıyla 
yasakoyucu tarafından detaylı 
bir düzenlemeye ve sıkı şekil 
şartlarına tabi tutulmuştur.Tü-
keticilere sözleşmenin kurul-
masından en az bir gün önce , 
bakanlıkça belirlenen hususları 
içeren ön bilgilendirme formu 
verilmek zorunludur. Ayrıca 
belediyelerden yapı ruhsa-
tı alınmadan tüketicilerle ön 
ödemeli konut satış sözleşme-
sinin yapılamayacağı hususu 
da getirilen önemli yenilikler 
arasındadır. Ön ödemeli satış 
sözleşmeleri satıcılar tarafın-
dan tüketici mağduriyetine yol 
açılmaması için sıkı şekil şartına 
tabi tutulmuştur. 6502 sayılı 
yasanın 41.maddesince : Ön 
ödemeli konut satışının tapu 
siciline tescil edilmesi, satış va-
adi sözleşmesinin ise noterde 
düzenleme şeklinde yapılması 
zorunludur. Aksi hâlde satıcı, 
sonradan sözleşmenin geçer-
sizliğini tüketicinin aleyhine 
olacak şekilde ileri süremez.

Satıcı, geçerli bir sözleşme ya-
pılmış olmadıkça tüketiciden 
herhangi bir isim altında öde-
me yapmasını veya tüketiciyi 
borç altına sokan herhangi bir 
belge vermesini isteyemez. Tü-
ketici bu yasağa rağmen öde-
me yapmışsa her zaman öde-
melerini geri isteme hakkına 
sahip olacaktır.

Ön ödemeli satış sözleşmele-
rinde tüketiciyi korumaya yö-
nelik bir diğer yenilik de cayma 
hakkıdır. Tüketici 43.madde 
gereğince on dört gün içinde 
herhangi bir gerekçe göster-
meksizin ve cezai şart ödemek-
sizin ön ödemeli konut satış 

24 • Batman Barosu Yayın Organı 	|	Bülten	Sayı:	5	-	2014



25 • Batman Barosu Yayın Organı 	|	Bülten	Sayı:	5	-	2014

sözleşmesinden cayma hak-
kına sahiptir. Cayma hakkının 
kullanıldığına dair bildirimin bu 
süre içinde satıcıya yöneltilmiş 
olması yeterlidir. Satıcı, cayma 
hakkı konusunda tüketicinin 
bilgilendirildiğini ispat etmekle 
yükümlüdür.

6502 yasa gereğince ön öde-
meli satışlarda konutun teslimi 
içinde yasakoyucu azami bir 
sınır belirlemiştir. 44.maddeye 
göre devir veya teslim süresi 
sözleşme tarihinden itibaren 
otuz altı ayı geçemez. Kat irtifa-
kının tüketici adına tapu siciline 
tescil edilmesiyle birlikte zilyet-
liğin devri hâlinde de devir ve 
teslim yapılmış sayılır.

Ön ödemeli satış sözleşmele-
rine getirilen diğer bir önemli 
yenilik kanunun 45.madde-
sinde düzenlenen tüketicinin 
sözleşmeden dönebilmesi 
hükmüdür. Ön ödemeli konut 
satışında, devir veya teslim tari-
hine kadar tüketicinin herhangi 
bir gerekçe göstermeden söz-
leşmeden dönme hakkı vardır. 
Sözleşmeden dönülmesi du-
rumunda satıcı; konutun satı-
şı veya satış vaadi sözleşmesi 
nedeniyle oluşan vergi, harç 
ve benzeri yasal yükümlülük-
lerden doğan masraflar ile söz-

leşme bedelinin yüzde ikisine 
kadar tazminatın ödenmesini 
isteyebilir. Bu tazminatın  istis-
naları da 45.maddenin 2.fıkra-
sında düzenlemiştir. Hükme 
göre: Satıcı, yükümlülüklerini 
hiç ya da gereği gibi yerine ge-
tirmezse tüketiciden herhangi 
bir bedel talep edemez. Tüke-
ticinin ölmesi veya kazanç elde 
etmekten sürekli olarak yoksun 
kalması sebebiyle ön ödeme-
leri yapamayacak duruma düş-
mesi ya da sözleşmenin yerine 
olağan koşullarla yapılacak 
bir taksitle satış sözleşmesinin 
konulmasına ilişkin önerisinin 
satıcı tarafından kabul edilme-
mesi yüzünden sözleşmeden 
dönülmesi hâllerinde tüketici-
den herhangi bir bedel talep 
edilemez.

Son olarak ele alacağımız abo-
nelik sözleşmeleri de 6502 
sayılı yasanın 52.maddesinde 
düzenlemiştir.  Abonelik sözleş-
mesi, tüketicinin, belirli bir mal 
veya hizmeti sürekli veya dü-
zenli aralıklarla edinmesini sağ-
layan sözleşmelerdir.Bu sözleş-
menin bir nüshasının tüketiciye 
verilmesi zorunlu tutulmuştur. 
Ayrıca belirli süreli abonelik 
sözleşmelerine sözleşmenin 
belirlenen süre kadar uzaya-
cağına ilişkin hükümler konu-

lamaz; ancak abonelik sözleş-
mesinin kurulmasından sonra, 
sözleşmenin sona ereceği ta-
rihe kadar tüketicinin talepte 
bulunması veya onay vermesi 
hâlinde abonelik sözleşmesi 
uzatılabilir. Tüketici, belirsiz sü-
reli veya süresi bir yıldan daha 
uzun olan belirli süreli abonelik 
sözleşmesini herhangi bir ge-
rekçe göstermeksizin ve cezai 
şart ödemeksizin istediği za-
man feshetme hakkına sahiptir. 
Süresi bir yıldan az olan belirli 
süreli abonelik sözleşmesinde 
satıcı veya sağlayıcı tarafından 
sözleşme koşullarında değişik-
lik yapılması hâlinde de tüketici 
sözleşmeyi feshedebilir.

SONUÇ: Genel olarak yeni ka-
nunla beraber tüketici lehine 
yeni düzenlemelerin olduğu 
ve hak arama noktasında ko-
laylık sağladığı ve mülga ka-
nunun ilgili bazı maddelerinde 
iyileştirme yaptığı görüyoruz. 
Sosyal yaşamda tüm bireylerin 
aynı zamanda birer tüketici ol-
duğu göz önünde tutulduğun-
da yeni kanunun  olumlu bir 
gelişme olduğu söylenebilir. 
Ancak bilindiği üzere yasanın 
yapılması değil ;uygulanması 
esastır. 

 
KAYNAKÇA
1 -6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Gerekçesi
2 -4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Gerekçesi
3 -Yeni TKHK ilişkin açıklamalar-Hayati Yazıcı (Gümrük veTicaret Bakanı)
4 - Tüketici Sözleşmelerinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile yapılan değişiklikler ve 4077 sayılı yasa ile karşılaştırma- 
Ali Rıza ATAER
5-Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun- Ferman KAYA
6-Tüketici Hukuku- İlhan KARA
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Avukatlar	Haftası 
Etkinliklerle 
Kutlandı
5 Nisan Avukatlar Günü kap-
samında Baromuzda bir hafta 
boyunca çeşitli etkinlikler dü-
zenlendi.  

Etkinlikler kapsamında 3 Nisan 2014 tarihinde 
Adliye ön girişinde karikatür sergisi açıldı. 
Yargı mensupları ve yurttaşların ilgiyle gez-

diği sergi üç gün boyunca açık tutuldu.

5 Nisan 2014 tarihinde ise TPAO Kristal Park'ta Ba-
romuzca düzenlenen gecede sanatçılar Agit ve 
Burhan Berken'in sahne aldığı kutlama organi-
zasyonu düzenlendi. Geceye meslektaşlarımızın 
yanı sıra Batman Valisi Yılmaz Arslan, Belediye Eş 
Başkanı Sabri Özdemir, Batman Cumhuriyet Baş-
savcısı Muhammet Emre Ejder, Batman Adalet 
Komisyonu Başkanı Bekir Çağlar, Batman İdare 
Mahkemesi Başkanı Yasin Karababa, İl Emniyet 
Müdürü Necati Denizci ve Batman Adli Yargı 
çevresi Hakim ve Savcıları katıldı.

8 Nisan 2014 tarihinde ise BatmanPark AVM’de 
bowling turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 70 yarış-
macının katıldığı ve eleme usulü yapılan turnuva 
neticesinde meslektaşımız Av. Rıdvan Osmanoğ-
lu şampiyon olmuştur. Meslektaşımızı bir kez 

daha kutlarız.

12 Nisan 2014 tarihinde ise Diyarbakır’ın Silvan 
İlçesi Malabadi mevkisinde yer alan DSİ tesisle-
rinde Baromuz üyesi avukatlar ve ailelerinin ka-
tıldığı piknik organizasyonu yapıldı. Gerçekleşti-
rilen pikniğe çok sayıda meslektaşımız aileleri ile 
birlikte katıldı.
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Stajyer	
Avukatlarımız
ÇAÇAV 
Seminerlerine 
Katıldı

Stajyer	
Avukatlarımız	
Karadeniz 
Turu’ndaydı

Baromuz Stajyer Avukatlarından İlyas 
Turan ve Necmi Acar 6, 7 ve 8 Ha-
ziran 2104 tarihlerinde Çocuk Ala-

nında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) ve 
Gündem Çocuk Derneği’nin Mersin’de 
düzenlemiş olduğu eğitim seminerine 
katıldı. Programın ilk günü kapsamında 
Gündem Çocuk Derneği’nin düzenle-
miş olduğu ve Mersin’deki sivil toplum 
örgütlerinin katılımıyla, Mersin’de yaşa-
yan çocukların sorunları, bu sorunların 
giderilmesine yönelik görüşler ve çocuk 
hak ihlallerinin stratejik haritalaması ile 
veri toplama konularında çalışma yapıldı. 
Programın ikinci günü ise ÇAÇAV Koordi-
nasyon Kurulu olarak “çocuklara yönelik 
ticari cinsel sömürünün önüne geçilme-
sine yönelik tedbirler görüşülmüştür.” 
ÇAÇAV Koordinasyon üyeleri ve Baromu-
zun da katıldığı bu seminerde uluslarara-
sı kuruluşlarca da desteklenen “çocuklara 
yönelik ticari cinsel sömürüyü durdurun” 
kampanyası başlatılmıştır. 

Baromuzca stajyer avukatlara yönelik Kara-
deniz Turu düzenlendi. Düzenlenen tura 

Baromuza kayıtlı stajyer avukatlarımızın yanı 
sıra Baromuz Saymanı Av. Tayyar Ekmen ile 
Av. Ömer Fırat Ocakhan da katıldı. Tur kap-
samında meslektaşlarımız Rize-Ayder Yaylası, 
Trabzon-Uzungöl, Sürmene Manastırı ve Rize 
Kalesi gibi tarihi ve turistik mekanları gezme 
fırsatı buldular. 
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İstihdamda 

Kadına Yönelik 
Ayrımcılık 
ve CEDAW Semineri Yapıldı

Seminer kapsamında; Bilgi 
Üniversitesinden Uzman Araştırmacı 

Gökçeçiçek Ayat eşitlik ve ayrımcılık 
yasağı; Bilgi Üniversitesinden Öğretim 
Görevlisi Sevinç Eryılmaz Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW) 'ni, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Profesör Dr. Kadriye 
Bakırcı ise çalışma yaşamında cinsiyete 
dayalı ayrımcılık yasağı ve eşitlik  
konuları hakkında sunum yaptı. 

26 Nisan 2014 Tarihinde 
Av. Veysi Arı CMK 
Uygulama Merkezinde  
Batman Barosu, 
KEİG ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesinin 
ortak çalışması olan 
"İstihdamda Kadına 
Yönelik Ayrımcılık 
Ve Cedaw Semineri" 
yapıldı.
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Baromuz bünyesinde 10 Mayıs 2014 Batman 
Üniversitesi Konferans Salonunda Hasan Kal-
yoncu Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Ahmet Cemal Ruhi tarafından “Tebligat 
Kanunu ve Uygulaması” konulu seminer verildi. 
Seminere meslektaşlarımızın yanı sıra PTT Bat-
man Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürü 
ve posta dağıtım memurlarının yoğun bir katılımı 
oldu. 

Tebligat 
Hukuku ve 

Uygulaması 
İle İlgili Seminer 

Programı 
Yapıldı.

Baromuz Stajyer Avukatları 
Türkiye Barolar Birliği Kurgusal 
Duruşma Yarışması’na Katıldı
Baromuz bünyesinde 10 Mayıs 2014 

Batman Üniversitesi Konferans Salonunda 
Hasan Kalyoncu Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal Ruhi 
tarafından “Tebligat Kanunu ve Uygulaması” 

konulu seminer verildi. Seminere 
meslektaşlarımızın yanı sıra PTT Batman 
Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürü 
ve posta dağıtım memurlarının yoğun bir 
katılımı oldu. 
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Geçmişle Yüzleşme 
ve	Cezasızlıkla	Mücadelede	
Güçbirliği	Toplantısı	Yapıldı
Baromuz, TESEV Demokratikleşme Programı ve İnsan Hakları Ortak 
Platformu (İHOP) tarafından düzenlenen “Geçmişle Yüzleşme ve Cezasızlıkla 
Mücadelede Güçbirliği Toplantısı” 19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da 
yapıldı.

Baromuzu temsilen Baro 
Başkanı Av. Ahmet Sevim’in 

yanı sıra Faili Meçhul Davalar 
konusunda çalışma yürüten 
komisyon üyeleri Av. Nuri 
Mehmetoğlu, Av. Derya Onatlı 
ve Av. Leyla Orak’ın katıldığı 
toplantıya, Diyarbakır, Bitlis, 
Muş, Siirt, Van Baroları, TESEV, 
İHOP, İHD, Human Right Wat-
ch, Ankara Üniversitesi İnsan 
Hakarı Merkezi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Kerem Altıparmak, Van Yü-

züncü Yıl Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi  Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Murat Aytaç, Uluslararası Af 
Örgütü, Adli Tıp Uzmanları 
Derneği, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı, İnsan Hakları Günde-
mi Derneği, Hafıza Merkezi, 
Av. Hülya Üçpınar, Av. Erkan 
Şenses, Av. Gülçin Avşar ve Av. 
Veysel Vesek katıldı.

 Faili meçhuller ve kayıplarda 
cezasızlıkla mücadele, zama-
naşımı, dava nakilleri, özel 

yetkili mahkemelerin kapatıl-
ması sonucu illere dağıtılan 
davaların akibeti gibi konuların 
tartışıldığı toplantıda, kurum-
lar ve avukatlar arası ortak 
ve stratejik  işbirliği sorunları 
konuşuldu. Toplantı sonunda 
alt çalışma grupları oluşturu-
larak toplantılarda tartışılan 
konularda çalışmalar yapılması 
kararı alındı.
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Futbol Turnuvası’nda 
Şampiyon Özkızılyıldız
Baromuzun organizasyonunda yapı-
lan ve gelenekselleşen futbol turnuva-
sı bu yıl da meslektaşlarımız arasında 
kıran kırana mücadeleye sahne olan 
maçlara ev sahipliği yaptı.

İki hafta süren turnuvada Özkızılyıldız 
ve İluhspor finale çıkan takımlar oldu. 
Yapılan final karşılaşmasında Özkızılyıl-
dız İluhsporu 10-1 skorla yenerek şam-
piyon oldu.

Özkızılyıldızspor’u bir kez de buradan 
kutlarız.

Lice’de Yaşanan Olaylara İlişkin 
Basın Açıklaması
Barış süreci ile başlayan çatışmasızlık dönemi 

toplumunun her kesiminden ciddi destek 
bulmuş, ancak bu sürecin devamı için gerekli 
adımların atılması konusunda da beklentiler her 
platformda dile getirilmişti. Bu beklenti ve talep-
lerin başında da kalekol yapımının durdurulması 
bölgenin tamamında yüksek sesle dile getiril-
mişti. Akil İnsanlar Komisyonunun hazırlamış ol-
duğu raporlara da konu olmasına ve bu konuda 
toplumdaki yüksek hassasiyete rağmen kalekol-
ların yapımına devam edilmiş ve  barış sürecinin 
ruhuna aykırı davranılmıştır.

Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere, yak-
laşık iki haftadır Diyarbakır Lice ilçesinde kalekol 
yapımını protesto gösterileri ve devamında ya-
şanan olaylarda  07.06.2014 tarihinde maalesef 
iki sivil vatandaşımız askerlerin açtığı ateş sonu-
cu sırtından vurularak  hayatını kaybetmiştir. Her 

şeyden önce yaşam hakkının ihlaline dönük bu 
eylemleri kınıyoruz. Protesto gösterileri sırasın-
da göstericilerin suç işlemesi durumunda bile, 
kamu gücünü kullanan güvenlik kuvvetlerinin 
suç işlemeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. 
Nihai anlamda çatışmaları ve ölümleri sonlandır-
maya dönük barış sürecinde toplumsal olaylara 
ve eylemlere klasik ve alışılagelen devlet refleksi 
ile cevap vererek orantısız bir şekilde müdahale 
de bulunmasının sorunları daha da derinleştire-
ceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle, yaşam hakkına dönük bu saldırılar 
konusunda etkili bir soruşturma yapılarak so-
rumluların cezalandırılması ve toplumsal gergin-
liklere sebebiyet verecek tutum ve davranışlar-
dan başta kamu gücünü kullananlar olmak üzere 
kaçınılması çağrısı yapıyoruz.

 Ø Batman Barosu Başkanlığı



Doğu ve Güneydoğu 
Bölge Baroları 
Tunceli Toplantısı 
Sonuç Bildirisi
Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları 28.06.2014 tarihinde 
Tunceli’de toplanarak, gündemdeki toplumsal, hukuki ve 
mesleki sorunlara ilişkin aşağıdaki konularda görüş birliğine 
varmışlardır.
1) Çözüm sürecinin başlama-
sından bu yana yapılan gö-
rüşmelerin yasal güvenceye 
kavuşturulması talepleri yük-
sek sesle dile getirilmişti. Niha-
yet “Terörün Sona Erdirilmesi 
ve Toplumsal Bütünleşmenin 
Güçlendirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı” TBMM’ye sunulmuş-
tur. Gelinen noktada görüş-
melerin yasal güvenceye ka-
vuşturulması ve çözüm süreci 
aktörlerinin daha cesur ve etkili 
çalışma yapmasını sağlayacak 
tasarının önemli olduğu açıktır.  
Görevlendirilecek kamu görev-
lilerinin cezai, hukuki ve idari 
soruşturma baskısı hissetme-
den çalışma yapacak olmasının 
düzenlenmesi önemli bir adım 
olmakla birlikte, kamu görevlisi 
olmayıp sürece katılacak sivil 
toplum temsilcisi ve diğer siyasi 
kesimler için de yasal bir gü-
vence oluşturulması yönüyle 
eksik kalmıştır.

Aynı yasanın isminde, gerek-
çesinde ve amaç kısmında be-
lirtildiği üzere yasanın amacı 
toplumsal bütünleşmeyi sağ-
lamaktır. Bu nedenle hukuki, 
siyasi, ekonomik ve toplumsal 
yönleri gibi birçok boyutu olan 
bir sorunun salt “terör sorunu” 
olarak isimlendirmenin yasanın 
ve sürecin ruhuna aykırı oldu-
ğunun altını çizmek gerekmiş-
tir.

Sürecin ivme kazanıp başarı-
ya ulaşabilmesi için sürecin en 
önemli aktörlerinden Sayın Ab-
dullah Öcalan’ın içinde bulun-
duğu koşulların iyileştirilmesi 
suretiyle sürece doğrudan katkı 
sağlanmasının önü açılmalıdır.

2) Suriye’deki iç savaşın başla-
masından hemen sonra, Suriye 
dışından gelen radikal unsur-
ların sadeceKürtler için değil 
aynı zamanda Suriye içlerinden 
göç eden tüm halklar için gö-
rece güvenli ve insani bir bölge 

haline gelen Rojava’ya yönelik 
saldırıları olmuştu. Söz konusu 
radikal grupların kendi siyasi 
ve mezhepsel kimlikleri dışında 
hemen her gruba yönelik bu 
saldırıları yakın zamanda Irak’a 
da sıçramış ve yapılan katliam-
larla Irak’ta da iç göçle oluşan 
ağır toplumsal sorunlar yaşan-
mıştır. Mezhebi taassup ve siya-
si karşıtlıkla toplumsal sorunları 
daha da derinleştiren IŞİD ve 
benzeri bu akımlar karşısında 
insani ve demokratik değerleri 
savunmak gerektiği tartışma-
sızdır. Irak ve Suriye’de yaşa-
yan hemen her etnik, dini ve 
mezhepsel grubun Türkiye’de 
de olduğu unutulmamalıdır. 
Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugüne kadar devletin özellikle 
Kürtler ve Aleviler üzerinde sis-
tematik asimilasyon çabaları bu 
toplumları Ortadoğu’da yaşa-
nan sürece karşı daha da hassas 
hale getirmiştir. Bu nedenle ya-
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şanan kırılgan süreçte iç ve dış 
politikanın bu hassasiyetler ve 
demokratik/insani değerler gö-
zetilerek sürdürülmesinin öne-
mi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

3) Irak ve Suriye’deki çatışma-
lı ortamdan kaçmak zorunda 
olan ve çoğunlukla Türkiye 
toplumu ile akrabalık bağı olan 
insanların yaşam koşulları ko-
nusunda toplumsal hassasiyete 
uygun insani ve sosyal politika 
yürütülmesi gerekmektedir. 
Özellikle yakın zamanda sınırı 
geçmek zorunda kalan çoğun-
luğu çocuk ve kadın olan sivil-
lere yönelik müdahaleler ve bu 
müdahaleler sonucunda yaşa-
nan ölümler toplumda ciddi bir 
infiale sebebiyet vermiştir. 

4) Çözüm sürecinin başlama-
sından bu yana, cezaevlerinde 
hasta tutuklu ve hükümlülerin 
salıverilmesi konusunda cid-
di bir toplumsal hassasiyet ve 
beklenti oluşmuştur. Hasta tu-
tuklu ve hükümlülerin tahliyesi 
konusunda ağır bürokratik ve 
idari prosedürlerin esnetilmesi 
konusundaki çağrı ve çabalar 
maalesef bu güne kadar karşı-
lık bulmamıştır. Bu nedenle bu 
konuda acil bir şekilde bağım-
sız ve tarafsız Adli Tıp uzmanları 
ve Tabip Odalarından müteşek-
kil heyetler aracılığı ile rapor 
hazırlanmasına imkân verecek 
düzenleme yapılması gerektiği 

konusunda fikir birliğine varıl-
mıştır.

5) Özel Yetkili Ağır Ceza Mahke-
melerince verilen kararlar konu-
sunda Anayasa Mahkemesince 
“hakihlali”ne ilişkin kararlar, 
sadece somut yargılamalara 
değil aynı zamanda bu mahke-
melerin yapısal sorunlarına ve 
yargılama usullerinin bir bütün 
olarak sorunlu olduğuna işaret 
etmektedir. Ayrıca siyasi iktida-
rın sözkonusu mahkemelerin 
kaldırılması konusundaki ge-
rekçeleri de dikkate alındığında, 
Özel Yetkili Mahkemelerce veri-
len kararların toplumsal hiçbir 
meşruiyeti kalmadığı ortadadır. 
Bu nedenle, bu mahkemeler 
eliyle verilmişmahkûmiyet ka-
rarlarının tamamında yeniden 
yargılama yolunun açılması ge-
rekmektedir.

6) Mesleki ihtiyaçları karşıla-
maktan uzak olan Avukatlık 
Yasa’sının değiştirilmesi konu-
sunda genel bir kabul olma-
sına rağmen, yeni bir yasanın 
yapılması ertelenmiştir. Ancak 
özellikle staja ve mesleğe kabul 
sınavına ilişkin düzenlemenin 
ciddi ve acil bir ihtiyaç olduğu 
gözetilerek, Türkiye Barolar Birli-
ği  tarafından çıkarılarak yayım-
lanan yönetmeliğin geçersiz 
kalması için çıkarılmak istenen 
yasal düzenlemeden vazgeçil-
mesi, staja ve mesleğe kabul 

sınavının  çıkarılan yönetmelik 
hükümlerince Barolar Birliği 
eliyle yapılması gerektiğini de-
ğerlendirmekteyiz.

7) Gövde baraj ve HES projeleri 
ile başta Dersim olmak üzere 
bölgenin birçok ilinde yoğunla-
şan doğa katliamının bölgenin 
insansızlaştırlması ve kültürel 
mirası da yok edeceği açıktır. 
Daha önce İdare Mahkeme-
since iptal edilmesine rağmen 
“üstün kamu yararı” gerekçe-
siyle yeniden yapılmak iste-
nen barajlar ile bölgenin hem 
sosyal hem de doğal dokusu 
bozulacaktır. Barış ve çatışma-
sızlık süreci devam ederken 
kalekolların yapılması toplum-
da yeniden çatışmalı döneme 
dönüleceği konusunda tedir-
ginliğe sebebiyet vermektedir. 
Bölge halkının hassasiyetleri 
de gözetilerek bu projelerden 
derhal vazgeçilmesi çağrısını 
yapıyoruz.

 Ø Ağrı Barosu
 Ø Batman Barosu
 Ø Bingöl Barosu     
 Ø Bitlis Barosu
 Ø Diyarbakır Barosu

 Ø Erzurum Barosu
 Ø Hakkari Barosu
 Ø Kars Barosu
 Ø Mardin Barosu
 Ø Muş Barosu

 Ø Siirt Barosu
 Ø Şanlıurfa Barosu
 Ø Şırnak Barosu
 Ø Tunceli Barosu
 Ø Van Barosu 
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Doğu ve Güneydoğu 
Bölge Baroları 
Şırnak Toplantısı 
Sonuç Bildirisi
03.05.2014 Tarihinde Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları 
Şırnak’ta yapmış olduğu toplantıda güncel ve mesleki sorunları 
tartışmış ve aşağıdaki değerlendirme ve kararlarda mutabık 
kalmıştır.
1) Yürürlükteki Avukatlık Ya-
sası’nın, Baroların üzerinde 
vesayete yol açan hükümler 
nedeniyle bağımsızlığını zede-
lediği ve mesleğin ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak olduğu, bu 
nedenle yeni bir yasaya ihtiyaç 
olduğu konusunda görüş birli-
ğine varılmıştır. Ancak; Avukat-
lık Yasası Tasarısı Taslağı, mes-
leğin ihtiyaçlarını gidermediği 
gibi, mevcut yasadan da geriye 
götürecek düzenlemeler içer-
mektedir. Taslakta özellikle;

•	 Mesleğe kabul, sınav, soruş-
turma ve baroların işleyişi ile 
ilgili Bakanlık vesayeti arttırıl-
mıştır.

•	 Baro kurullarında görev ala-
cak avukatlara maaş ve ücret 
adı altında ödeme yapılma-
sını öngörmesi alınacak gö-
revin doğasına ve mesleğin 
bağımsızlığına halel getire-
cek niteliktedir.

•	 Mevcut delegasyon sistemi-
nin adil olmadığı bilinen bir 
gerçektir. Ancak, yeni düzen-
leme yapılırken, tüm barola-
rın dengeli ve temsilde ada-
let ilkesine uygun bir şekilde 
temsili sağlanmalıdır.

•	 Taslağın Avukatlığa Kabulde 
engeller başlıklı 5-1 a ve c fık-
raları ile yapılması öngörülen 
düzenlemeler, hukuka aykırı-
dır.  Ceza Kanunlarında bile 
düzenlemeyen yeni yasaklar 
bu taslakla ihdas edilmiştir. 
Bu düzenleme, çalışma hür-
riyetine de aykırılık teşkil et-
mektedir.

•	 Mevcut yasadan önce Baro-
ların ve meslektaşlarımızın 
emek ve çabası ile kazanılmış 
olan “insan haklarının korun-
ması ve kollanması” görev 
ve yetkisi, mevcut taslakla 
ortadan kaldırılmakta, baro-
lar adeta dernek statüsünde 
meslek kuruluşuna dönüştü-

rülmektedir.

•	 Vali ve Cumhuriyet Savcısının 
talebi ile baroların kapatılabi-
leceği bir düzenleme olağa-
nüstü dönemlerin yasakçı 
zihniyetinin günümüzdeki 
tezahürüdür.

•	 Yabancı hukuk bürolarının ya 
da Türkiye’de faaliyet yürü-
ten hukuk bürolarının birden 
fazla yerde şube açabilmesi 
meslekte kartelleşmeye git-
menin yolunu açacak ve 
genç avukatların büro açma-
sını zorlaştıracak, emekleri-
nin sömürülmesinin yolunu 
açacaktır.

•	 “Uzman Avukatlık”   düzen-
lemesiyle haksız rekabetin 
yolu açılacak, eşit şartlarda 
mesleği icra etmek imkânsız 
hale gelecektir. Yapılan çalış-
ma ile Avukatlık Mesleğine 
ticari bir nitelik atfedilmiş 
ve adeta meslek faaliyetleri  
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“piyasa koşullarına” indirgen-
miştir.

2) Daha önceki açıklamalarda 
da ifade ettiğimiz üzere Barış 
ve çözüm sürecinin devamını 
desteklemekteyiz. Ancak, süre-
cin başında toplumda oluşan 
heyecan ve beklenti, ateşkes 
dışında gerekli olan patrik ve 
somut adımların atılmaması ve 
gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmaması nedeniyle yerini 
kaygıya bırakmıştır. Bu nedenle,

•	 Barış sürecinde mesafe kat 
edilebilmesi için başta hasta 
tutsakların bir an önce ser-
best bırakılması,

•	 Geçmişle yüzleşme ve ha-
kikatin ortaya çıkarılması ve 
suçların etkin kovuşturulma-
sı bakımından sanıkları kamu 
görevlisi olan dosyaların na-
killerine son verilmesi, faili 
meçhul suçların ve kayıpların 
insanlığa karşı suç kapsa-
mında değerlendirilmesi yö-
nünde yasal düzenleme ya-
pılması, Roboski failleri yargı 
önüne çıkarılması 

•	  Toplumun hiçbir kesiminde 
meşruluğu kalmamış olan 
Özel Yetkili Mahkemeler eliy-
le verilen kararların sonuçla-
rının ortadan kaldırılması için 
siyasi genel af veya benzer 
bir yasal düzenleme konu-

sunda çalışmalara başlanma-
sı,

•	 Toplumda yeniden çatışmalı 
sürecin başlaması konusun-
da algı ve korkuya sebebiyet 
veren karakolların yapımının 
durdurulması,

•	 Yerel yönetimlerin güçlendi-
rilmesi bağlamında AB Yerel 
Özerklik Şartına konan çekin-
celerin kaldırılması,

•	 Kamusal bir hizmet olması 
nedeni ile Anadilinde eğitim 
hakkının kamu okullarında 
da yapılabilmesi için anaya-
sal ve yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.  

3) Kamuoyunda “MİT Yasası” 
olarak bilinen ve yürürlüğe gi-
ren yasa günlük siyasi kaygılarla 
hazırlanmıştır. Bu yasa hukuk 
güvenliğine aykırı olduğu gibi, 
özel yaşam hakkını da ihlal 
etmektedir.  MİT görevlilerini 
yargıdan bağışık tutan yasanın, 
hukuk dışı oluşum ve faaliyet-
lere zemin hazırlayacağından 
kaygılıyız. Temel hak ve hürri-
yetleri, örgütlenme özgürlüğü-
nü tehdit eden bu yasa ile hu-
kuk devleti istihbarat devletine 
dönüştürecektir.

4) İdam cezası, yaşam hakkının 
kutsallığına aykırı ve modern 
ceza hukukunda kabul görme-
yen bir infaz biçimidir. Bugün 

hala İran’da ve yakın zamanda 
Mısır’da idam cezalarının veril-
mesini ve uygulanması kabul 
edilemez buluyoruz. Özellikle 
siyasi suçlara verilen bu cezaları 
kınıyor ve bir an önce son bul-
ması çağrısını yapıyoruz.

5) Rojava’ya insani ve kardeşlik 
temelinde yaklaşılarak hukuki, 
ekonomik ve ticari ilişkiler güç-
lendirilmelidir.

6) 30 Mart yerel seçimlerinde, 
seçim sonuçları üzerinde yaşa-
nan tartışma ve itirazlar kamu-
oyunda seçimin güvenirliğine 
ilişkin şüpheler yaratmıştır. Bu 
tartışmalar ile iptal edilen ve 1 
Haziran’da Ağrı ve Güroymak’ta 
yenilenecek olan seçimlerin 
demokratik ve adil bir şekilde 
yapılması konusunda bölge 
baroları olarak gözlemci ola-
cağımızı kamuoyuna saygı ile 
sunuyoruz.

 Ø Ağrı Barosu
 Ø Batman Barosu
 Ø Bingöl Barosu     
 Ø Bitlis Barosu
 Ø Diyarbakır Barosu

 Ø Erzurum Barosu
 Ø Hakkari Barosu
 Ø Kars Barosu
 Ø Mardin Barosu
 Ø Muş Barosu

 Ø Siirt Barosu
 Ø Şanlıurfa Barosu
 Ø Şırnak Barosu
 Ø Tunceli Barosu
 Ø Van Barosu 
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Zorunlu Askerlik Esnasında 
Yaşanan Ölümlerle İlgili 
Basın Açıklaması
Türkiye’nin ciddi bir sorunu olan kışlada şüpheli 
ölümler maalesef yeterince dikkat çekmemekte 
ve yeterli ve etkili soruşturmalara konu olma-
maktadır. İnsan Hakları Derneğinin Asker Hakla-
rına ilişkin yapmış olduğu çalışma sonucu elde 
edilen verilerine göre 1991 ve 2011 yılları arasın-
da kışlalarda 1342 şüpheli ölüm gerçekleşmiştir. 
Bir taburun 800-900 kişiden oluştuğu dikkate 
alındığında bu döneme ilişkin rakamlarla 20 yılda 
2 tabura yakın askerin ‘intihar’ ve ‘şüpheli ölüm’ 
sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. 

Yine bu rapora göre, hak ihlalleri askerde yay-
gın olarak hakaret, dayak, aşırı fiziksel aktiviteye 
zorlama, yeterli sağlık hizmeti alamama, tehdit, 
orantısız cezalar, şahsi işine koşturma, uykusuz 
bırakma ve devrecilik olarak sıralanmıştır.

 Bugün bu ağır soruna kamuoyunun da bildiği 
üzere yakın zamanda Batman’lı üç genç askerde 
şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş, ölüm gerek-
çeleri de intihar olarak açıklanmış olması ve bu 
şüpheli ölümler konusunda yeterli ve etkili bir 
soruşturma ve yargılama yapılmaması nedeniyle 
gündemimize aldık.

  Aileler bu konuda ciddi bir mücadele başlat-
mış, benzer olaylarda yaşandığı gibi gerek idari 
gerekse de yargısal mekanizmalarda ciddi bir 
direnç ile karşılaşmışlardır. Bu konuda yaptıkları 
bütün girişimler sonuçsuz kalmış, müteveffa Ab-
durrahman Çiftçi’nin ailesinin hukuki mücade-
lesinde bütün deliller göz ardı edilerek suçlular 
ortaya çıkarılmamış ve şahsın ölümüne direkt ya 
da dolaylı sorumluluğu olabilecek komutanlar, 
ölüm olayı ile hiçbir ilişki kurulmadan “Asta mü-

essir fiil” “emre itaatsizlikte ısrar” gibibasit cezalar 
ile cezalandırılmışlardır.

Her şeyden önce bu tür olaylarda emir komuta 
sistemi içinde Askeri Mahkemelerce adil bir yar-
gılama yapılmayacağı şüphesizdir.

Bu tür vakalarda gerçeğin ortaya çıkarılmasında 
etkili olabilecek diğer tüm kişi ve personel aynı 
hiyerarşik yapı içinde yer aldığından soruşturma 
ya da yargılama sırasında gerçeği gizlemek zo-
runda kalmakta ya da bırakılmaktadırlar.

“Kurumların yıpranması” adına kurumların kut-
sanması ve bireysel hak ve özgürlüklere tercih 
edilmesi yine bu vakalarda gerçeğin ortaya çıka-
rılmasının önündeki bir başka engeldir.

Ancak bizler, yaşam hakkının ve kişi onurunun 
her şeyin üstünde olduğunu, askerde şüpheli bir 
şekilde hayatını kaybeden kişilerin sorumluları-
nın etkili bir soruşturma ve yargılama ile ortaya 
çıkarılmasının, gerek geride kalan ailelerin huku-
ku, gerekse de toplumsal barış için zorunlu oldu-
ğuna inanmaktayız.

En temel hakları olan yaşam hakkının şüpheli 
bir şekilde elinden alınmış bireylerin ailelerinin 
dernekleşmek ve bu şekilde hak arama yoluna 
başvurmasının bu süreçte yaşadıkları sorunların 
ağırlığına işaret etmektedir. Batman Barosu, Maz-
lumder ve İnsan Hakları Derneği Batman Şube-
leri olarak, bu mücadelede olayın başından beri 
ailelerin yanında olmaya çalıştığımız gibi bundan 
sonraki mücadelelerinde yalnız bırakmayacağı-
mızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

 Ø Batman Barosu Başkanlığı
 Ø İHD Batman Şubesi

 Ø Mazlum Der Batman Şubesi 
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Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölge Baroları 
Ortak Basın Açıklaması

Ülkemizi derinden yaralayan Soma Faciası’na 
ilişkin incelemeler yapmak ve hukuki yar-

dımda bulunmak amacıyla Soma’da bulunan 
meslektaşlarımıza yönelik hukuksuz ve insanlık 
dışı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Soma da yaşanılan olayların sorumlularının, ive-
dilikle tespit edip adalet önüne çıkarılarak he-
sap vermelerinin sağlanması yerine her zaman 
halkın yanında ve adalet peşinde olmuş Çağdaş 
Hukukçular Derneği’ne mensup meslektaşları-
mıza saldırılması, meslektaşlarımızın darp edile-
rek, ters kelepçe takılmak suretiyle gözaltına alın-
ması savunma mesleği mensupları olarak bizleri 
derinden yaralamıştır.

Yapılan bu saldırı, Soma’da gerçekleşen işçi kat-
liamının gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya ve 
işçi ailelerine her koşulda destek olmaya çalışan 
meslektaşlarımızı engellemeye ve katliamın üs-
tünü örtmeye yönelik bir saldırıdır.

Biz Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları olarak 
meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. 
Adil ve bağımsız yargının üç sac ayağından bi-
risi olan savunma mesleğine yönelik her türlü 
saldırının adil ve bağımsız yargıya da bir saldırı 
olduğu gerçeğini hatırlatarak; demokratik hukuk 

devletinin bir gereği olarak bu saldırılara derhal 
son verilmesi, sorumlular hakkında yasal işlem 
başlatılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Bu açıklamanın bölge barolarıyla istişare edilerek 
kaleme alındığı sırada dahi; emniyet güçlerinin 
Soma’da uyguladığı şiddetin hız kesmeksizin 
Suriye sınırında devam ettiğini, insanın en te-
mel hakkı olan yaşam hakkının bir kez daha ihlal 
edildiğini görüyoruz. Şırnak Cizre’de, sınırı geç-
meye çalışan Rojavalı bir ailenin üzerine Türkiye 
tarafından askerlerce ateş açılması sonucu 28 
yaşındaki Saada Darwich isimli iki çocuk annesi 
bir kadın, çocuklarının gözleri önünde vurularak 
öldürülmüş, Rojava’nın Dirbesiye kentinden Kı-
zıltepe-Şenyurt’ta geçmeye çalışan 14 yaşındaki 
Ali Özdemir isimli bir çocuk ise yine Türkiye tara-
fından açılan ateş sonucu ağır yaralanarak her iki 
gözünü kaybetmiştir.

Bu sebeple bölgede ve ülkemizde, hem meslek-
taşlarımıza hem de sivil insanlara yönelik gerçek-
leşen saldırıları şiddetle bir kez daha kınadığımızı 
belirterek, insan hakkı ihlalini doğuran bu tür ey-
lemlere derhal son verilmesi, sorumlular hakkın-
da yasal işlem başlatılması için yetkilileri göreve 
çağırıyoruz. 20.05.2014

 Ø Ağrı Barosu
 Ø Batman Barosu
 Ø Bingöl Barosu     
 Ø Bitlis Barosu
 Ø Diyarbakır Barosu

 Ø Erzurum Barosu
 Ø Hakkari Barosu
 Ø Kars Barosu
 Ø Mardin Barosu
 Ø Muş Barosu

 Ø Siirt Barosu
 Ø Şanlıurfa Barosu
 Ø Şırnak Barosu
 Ø Tunceli Barosu
 Ø Van Barosu 



Danıştay’ın 146. Kuruluş 
Yıldönümünde Yaşananlarla İlgili 

Basın Açıklaması
Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümünde TBB 

Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nun konuş-
ması sırasında Sayın Başbakan’ın tepkisi düşünce 
ve ifade hürriyeti açısından kabul edilemez nite-
liktedir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü, bu özgürlüğü kul-
lanan kişiden ve şiddet çağrısı ve hakaret içerme-
mek koşulu ile düşünce beyanının içeriğinden 
bağımsız bir haktır. Demokratik ölçüler içinde 
herkesin meşru platformlarda düşünce ve ifade 
hürriyeti, eleştiri hakkı anayasal güvence altında-
dır. Ayrıca, Barolar Birliğinin ve Baroların meslek 
sorunları yanı sıra toplum hukukuna ilişkin görüş 
bildirmeleri Avukatlık Yasasından kaynaklanan 

bir haktır.

Elbette ki,  ifade hürriyetini kullanan kişiler aynı 
zamanda eleştirilerin de muhatabı olabilirler. Bu 
anlamda Sayın Birlik Başkanının konuşması ve 
pratikleri de bu çerçevede eleştiri ve kınamaya 
konu olabilir. Ancak demokratik ölçüler dışında 
hiçbir gerekçe ile düşünce ve ifade hürriyetinin 
sınırlanamayacağını ve hiçbir kurum ve kişinin de 
eleştiriden bağışık olmadığını belirtmek isteriz. 
Batman Barosu olarak, düşünce ve ifade özgürlü-
ğünün ve aynı zamanda eleştiriye tahammülün 
demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğu-
nu hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla,

 Ø Batman Barosu Başkanlığı

Z İ Y A R E T L E R

Adalet Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı  Selahattin Menteş,  
Batman Cumhuriyet Başsavcısı 
Muhammed Emre Ejder, Adli 
Yargı Adalet Komisyonu Baş-
kanı Bekir Çağlar, İdare Mahke-
mesi Başkanı Yasin Karababa 
ve Batman 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi Hakimi Servet Ço-
ban'dan oluşan heyet Baromu-
za ziyarette bulundu

Mazlumder Genel Başkan Yard. 
Av. Murat Çiçek, Genel Sekreter 
Recep Karagöz, Koordinatör 
Nurcan Aktay ve Batman Şube 
Başkanı Hasan Argunağa Baro-
muza ziyarette bulundular. 

•	 Batman Valisi Azmi Çelik

•	 HSYK 2. Daire Başkanı 
Nesibe Özer

•	 Batman Eski Valisi Yılmaz 
Arslan



Zorunlu Bir Açıklama
Danıştay’ın 146. Kuruluş yıl dönümünde yaşanan ve 
kamuoyunda çokça tartışılan olaya ilişkin 11.05.2014 
tarihinde Batman Barosu tarafından basına ve ka-
muoyuna açıklama yapılmıştır. Açıklamada;

“Düşünce ve ifade özgürlüğünün, bu özgürlüğü kul-
lanan kişiden,  şiddet çağrısı ve hakaret içermemek 
koşulu ile düşünce beyanının içeriğinden bağımsız bir 
hak” olduğu, Demokratik ölçüler içinde herkesin meş-
ru platformlarda düşünce ve ifade hürriyetinin, eleştiri 
hakkının anayasal güvence altında olduğu”  özellikle 
belirtilmiştir.

Aynı açıklamada “demokratik ölçüler dışında hiçbir 
gerekçe ile düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlanama-
yacağı ve hiçbir kurum ve kişinin de eleştiriden bağışık 
olmadığı” vurgusu yapılmıştır.

Batman Barosu olarak yapılan açıklamanın her ke-
limesinin arkasında olduğumuzu belirterek, açık-

lamanın kişiselleştirilerek yorumlanması yerine, 
düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda savundu-
ğumuz değer ve ilkelere sahip çıkmak olarak algı-
lanmasını beklerdik.

Ancak bugün itibariyle baromuza kayıtlı kimi mes-
lektaşlarımızın, kurumsal görüşümüzden farklı olan 
bireysel düşünceleri bazı gazetelere yansımıştır. 
Açıklamada meslektaşlarımızın isimleri belirtilme-
miş olsa da,  bir tek meslektaşımızın görüşünün 
dahi bizler için çok değerli olduğu ve ilkesel olarak 
savunduğumuz  “Düşünce ve İfade Özgürlüğü”n-
den faydalanacağı kuşkusuzdur.

Batman Barosu olarak, kurumsal görüşümüzden 
farklı düşüncede olan meslektaşlarımızın görüşle-
rini içeren açıklamayı ilkesel tutumumuz nedeniyle 
kurumumuz sitesinde yayınlama gereği duyuyo-
ruz. Takdir meslektaşlarımızın ve kamuoyunundur. 

 N BATMAN BAROSU AVUKATLARINDAN  
TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU'NA TEPKİ

Danıştay’ın 146. Kuruluş Yıldönümü Töreni’nde Baş-
bakanı ve siyaseti  hedef alarak yaptığı konuşma-
dan ötürü  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fey-
zioğlu Batman Barosu'na bağlı avukatlar tarafından 
basın açıklaması ile kınandı. 

Yayınlanan açıklamada "Türkiye Barolar Birliği, 
Baroları ve mensubu olan tüm avukatları temsil 
eden mesleki bir örgüttür. TBB avukatlık mesleği-
nin gelişmesi, Türkiye'de hukuk sisteminin evren-
sel insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir yapıda 
işlevini yerine getirmesi için sorumluluk bilinciyle 
hareket etmekle görevlidir.  İdari yargılama ile bi-
rey haklarının 'devlete karşı' korunmasız bırakıldığı, 
yargılamaların çok uzun sürdüğü, çelişkili yargı ka-
rarları nedeniyle eleştirilen Danıştay Başkanlığı'nın 
kuruluş yıldönümünde sorunları ve çözüm yollarını 
dile getirmesini beklediğimiz Sayın TBB Başkanımız 
Metin Feyzioğlu hukuki bir duruş sergilemek yeri-
ne siyasi bir duruş takınmıştır. Kısa bir süre önce de 
Anayasa Mahkemesi Kuruluş yıl dönümünde Sayın 
Başkan Haşim Kılıç bulunduğu makamın tarafsız ve 
bağımsızlığına gölge düşüren siyasi açıklamalarda 

bulunmuştu.  Eleştiri sınırlarını aşan sert söylemleri 
dikkate alındığında siyasete yön vermeye yönelik 
bu açıklamaların toplumun daha iyi bir noktaya 
gelmesi için değil, Cumhurbaşkanlığı için çatı aday 
arayışında olan muhalefete selam niteliğinde oldu-
ğu açıktır.  " denildi.

Açıklamanın devamında "Savunma makamı olan 
avukatlık mesleği bir siyaset makamı değildir.  Sa-
yın Feyzioğlu'nun şahsi görüşlerini her zaman ifa-
de edebileceği hususuna katılmakla beraber TBB 
makamını bu hususta kullanması ve başkanlık sıfatı 
sebebi ile tanınan konuşma hak ve yetkisine kişisel 
siyasi görüşlerini yansıtmış olmasını kabul etmiyo-
ruz. Yerel Baroların bu keyfiyeti görmezden gelerek 
durumu sırf düşünce özgürlüğü ile ele alarak ardı 
ardına destek açıklamalarında bulunmalarını şaş-
kınlıkla izliyoruz. TBB'nin üye baroların amir maka-
mı olmadığını bilerek kararlar vermek mesleki etik 
ve bağımsızlık gereğidir. Yargı  mensuplarının top-
lantıların amaç ve adabına aykırılık teşkil eden, eleş-
tiri sınırlarını aşarak siyaseti dizayn etmeye çalışan 
konuşmalarına katılmıyoruz" sözlerine yer verildi.  
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