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 Çanakkale Savaşı sadece Türk tarihinin değil dünya 
tarihinin de en önemli olaylarından birisidir. Bu savaşla 
ilgili olarak çok kısa bir değerlendirme yapacak olursak 
şunu söyleyebiliriz: Çanakkale Muharebeleri,  dünyanın en 
büyük ordularının kara, hava, deniz ve denizaltı unsurlarıyla 
saldırıları karşısında, çok sıkıntılı bir dönem geçiren Osmanlı 
Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu büyük direnişi simgeler. 
Türkleri Balkanlar ve Anadolu’dan söküp atmak isteyen 
emperyalist devletler Çanakkale’de büyük bir hezimete 
uğramışlardır. Dünya üzerindeki çok az millet Çanakkale 
tarzı savaşları gerçekleştirecek güce ve potansiyele sahiptir. 
1915 yılında, o dönemde dünyanın en güçlü iki ülkesi olan 
İngiltere ve Fransa’ya direnecek güç ve cesarete sahip 
olmak Türk milletinin büyüklüğünü kanıtlar. Tarih boyunca 
böyle büyük olaylar yaratabilmiş milletlerin sayısı çok fazla 
değildir. Nitekim,  I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkıp ülkesi 
işgal edilmesine rağmen, Türk milleti Çanakkale’de gösterdiği 
kahramanlık ruhunu Kurtuluş Savaşı’nda da göstermiş ve 
işgalcileri ülkeden kovmuştur.

 Çanakkale Zaferi, Balkan Savaşları ile içte ve 
dışta sarsılmış olan milletin ve devletin prestijini kurtarıp 
güçlendirmiştir. Müttefikler, Balkan Savaşı hezimetini göz 
önünde bulundurarak Türk ordusunun savaş kabiliyetini 
yitirdiğini zannetmişlerdir. Bu bakımdan çok da ihtiyatlı olmayı 
düşünmemişler, Türk askerini küçümseyerek Çanakkale 
önlerine gelmişlerdir. Hatta Türk askerinin silahını bırakıp 
kaçacağını hesap etmişler ancak böyle olmamıştır. Türk 
askeri ve subayı, müttefiklerin öngördüğü gibi kaçmak yerine 
Çanakkale’yi Balkan Savaşı hezimetinin, utancının ve lekesinin 
temizleneceği bir yer olarak görmüş, ölümü hiçe sayarak 
savaşmışlardır. Bunun çok sayıda örneğini görmekteyiz. 
Mesela Mustafa Kemal Atatürk 1 Mayıs 1915’te Arıburnu 
Cephesinde emrindeki birliklere yaptıracağı hücum öncesi 
birlik komutanlarına yaptığı konuşmada: “İçimizde ve kumanda 
ettiğimiz askerlerde Balkan hacaletinin (utancının) ikinci bir 
safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin 
bulunacağını katiyen kabul etmem. Şayet böyleleri olduğunu 
hissederseniz derhal onları kendi ellerimizle kurşuna dizelim” 
diyerek bu duyguyu açığa vurmuştur. Görüldüğü üzere Balkan 
Savaşı yenilgisi Türk askeri ve subayı üzerinde derin bir 
travma yaratmıştır. Bu travma atlatılmalıydı. Benzer şekilde, 
Hamdullah Suphi’nin aktardığına göre; Çanakkale’yi ziyareti 
sırasında hastanede gördüğü yaralı bir yedek subay yarasını 
sarmaya çalışan sıhhiye erine şöyle diyordu: “Ko aksın! Balkan 
lekesini ancak bu kan temizler”. İşte Çanakkale Zaferi ile, 
Balkan Savaşı’nın yarattığı eziklik ve travma, üzerinden daha 
iki sene geçmeden yok edilmiştir. 

TARİHİN AKIŞINI 
DEĞİŞTİREN

ÇANAKKALE SAVAŞI
HAKKINDA  
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 Çanakkale’de savaşan askerlerin manevi 
anlamda son derece güçlü olduğunu da bilmek gerekir. 
Türk askeri devletin ve hilafetin merkezini koruduklarını, o 
dönem itibariyle dünyanın tek bağımsız Müslüman ülkesi 
olan Osmanlı Devleti’ni ayakta tutmanın kendi başarılarına 
bağlı olduğunu, aynı zamanda Kutsal toprakları yani 
Mekke ve Medine’yi de savunduklarını bilerek mücadele 
etmişlerdir. Bütün bunların sağladığı manevi güç Türk 
askerinin son derece başarılı ve fedakârca savaşmasını 
temin etmiş,  asker ve subaylar şehitlik mertebesine 
erişmek için korkusuzca düşmana saldırmışlardır. Türk 
askerinin üst düzeyde manevi güce sahip olarak gösterdiği 
kahramanlıkların bir örneğini Mustafa Kemal Atatürk şöyle 
anlatıyor: “Biz ferdi  kahramanlık sahneleriyle  meşgul 
olamıyoruz. Yalnız size, Bombasırtı olayını anlatmadan 
geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 
sekiz metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak… Birinci 
siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına kamilen 
düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor, fakat ne kadar 
imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz!... 
Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en 
ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok!... Okuma 
bilenler ellerinde Kuran’ı Kerim, cennet’e girmeye 
hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek 
yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren 
şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, 
Çanakkale Muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.” 
10 Ağustos 1915’te gerçekleşen Conkbayırı Süngü Hücumu 
da Türk askerinin üstün manevi gücüne emsalsiz bir 
örnek teşkil eder. Conkbayırı üzerinden düşmana hücum 
ederken, önlerindeki uçurumlardan uçarcasına düşmana 
atılan Mehmetçik, Türk tarihinin şanlı sayfalarına yeni 
bir destan yazmıştır. Burada da askerin yüksek manevi 
gücü kendini göstermiştir. O dönem Anafartalar Grubu 
Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk bu hücum öncesi 
askerlere şu konuşmayı yapmıştı:”Askerler! Karşımızdaki 
düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat 
siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz, ben 
kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız!” 
Bu konuşmadan sonra ise hücum başlamıştır. Yine Mustafa 
Kemal Atatürk’ün anlatımıyla hücum ve zafer şu şekilde 
gerçekleşmiştir: “Kumandan ve subaylara da askerlerin 
dikkatlerini işaretine çekmelerini emrettim. Ondan sonra 
hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve oradan 
kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Bütün 
askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, gözlerini, 
kalplerini verilecek işarete çevirmişlerdi. Süngüleri ve bir 
ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde 
tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız kırbacımın 
aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde arslanca bir 
saldırışla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri 
içinde âsumâni bir gulguleden başka bir şey işitilmiyordu: 
‘Allah, Allah, Allah!...’ Düşman silah kullanmaya bile 
vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca mücadele 
neticesinde ilk hatta bulunan düşman tamamen imha 
edildi”.
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 Savaşan askerlerin psikolojisi 
açısından meseleye baktığımızda; 
Çanakkale’de Türk askeri üstün bir 
maneviyatla çarpışırken, karşıda 
savaşanlarda aynı gücü görmek mümkün 
değildi. Bir Avustralyalı askerin üzerinde 
bulunan günlükte yazdıkları söz konusu 
moral bozukluğunu gayet güzel ortaya 
koyuyor: “26 Nisan 1915; “Ne berbat bir 
gece geçirdik. Türkler vakit vakit bize 
yirmi adım yaklaştılar, o vakit biz de 
onlara kurşun yağmuru yağdırdık. Fakat 
iyi muharip olan Türkler bundan hiç 
yılmıyorlardı ve daima üzerimize hücum 
ediyorlardı. Türklerin makineli toplarının 
ateşi hakikaten öldürücü idi. Bize hiç 
rahat yüzü vermediler. Bugün pek 
uzun süren bir gün oldu” “Burası, arzın 
üzerinde kurulmuş bir cehennemdir. 
Düşman, bütün gece hücum etti. Biz de 
onları püskürtmeye uğraştık. Mütekabil 
hücuma geçmek için ne vakit ikmal ve 
takviye efradı alacak idik? Günü her 
nasılsa geçirdik. Mühimmat ulaşıncaya 
kadar olduğumuz yeri muhafaza etmeye 
mecburuz. Geceleyin çok cephane sarf 
ettik”. 
 Müttefik askerlerinin savaş 
uzadıkça moral bozukluklarının daha da 
arttığı bir gerçektir. Nitekim birçok asker 
hafif bir yara alarak cepheden kurtulmayı 
canı gönülden istemektedir. Bir İngiliz 
askeri de savaş sırasında Avrupa 
gazetelerine gönderdiği 8 Eylül 1915 tarihli 
mektubunda şu itirafta bulunmuştu: 
“Burada bu siperler içinde harp ederek 
İstanbul’u zapt etmek hakikaten pek güç 
bir şeydir. Buna kâni olduk”. Görüldüğü 
üzere düşman askerlerinin maneviyatı 
sağlam olmadığı gibi, İstanbul’u ele 
geçirme hedefine de inanmadıkları 
ortadadır. 
 Türk askerinin üstün manevi 
gücünü kırmak için İngilizler birtakım 
psikolojik harp teknikleri kullanmışlarsa 
da bunda da başarılı olamamışlardır. Bu 
anlamda uçaklardan atılan bildirilerle Türk 
askeri etki altına alınmaya çalışılmıştır: 
“Ey Osmanlı askerleri! Malumunuz olduğu 
gibi çok sayıda İngiliz ve Fransız askerleri 
sahillerinize çıktılar fakat bunlar size 

katiyen hiçbir husumet beslemedikleri 
gibi sizinle muharebe etmeye mecbur 
olmaktan dolayı ziyadesiyle üzülüyorlar. 
İngiltere Devleti, siyasetçilerinizin 
sizi ellerine teslim etmiş oldukları 
Almanların tasallutundan kurtarmak için 
savaş açmaya mecbur oldu. Siz, müttefik 
güçlere mukavemet etmeye devam 
ettikçe müttefik güçler de alacakları 
takviye kuvvetlerle memleketinizin 
istilâsına devam etmek mecburiyetinde 
bulunacaklardır. Son çarpışmalarda 
esir alınan subaylar ile arkadaşlarınız, 
kendilerine gösterilen hüsnü muameleyi 
takdir ile her gün teşekkür etmektedirler. 
Yaralı İngiliz askerleri nasıl tedavi 
ediliyorsa, yaralı Türk askerleri de 
aynı şekilde tedavi ediliyor. Şecaat ve 
cesaretiniz cihanın malumudur. Niçin 
sırf Almanya’nın şahsi menfaati için 
yapılan bu savaşın süresini lüzumsuz 
yere uzatıyorsunuz? Artık savaşmaktan 
vazgeçip silahları teslim ederseniz kendi 
evleriniz ve çocuklarınıza kavuşursunuz 
ve biz dahi vatanımıza geri döneriz”. 
 “Osmanlılar! Ne kadar vakit daha 
Almanların plânlarını dinleyeceksiniz? 
Yemeklerinizi kendi memleketinin 
ihtiyaçları için alıp çocuklarınızı 
aç bırakıyorlar. Size top ve fişek 
gönderiyorlar ve muharebe ediniz 
diye bağırıyorlar. Bunların maksadı 
gençlerinizin vefatından sonra kolaylıkla 
vatanınızı işgal etmektir. Almanlar daima 
yalan söylüyorlar. Fakat bu son vakitlerde 
yalanları çok ziyadeleşti. Sebebi de budur 
ki çok mağlubiyet aldılar”. Beyannamenin 
bundan sonraki kısmında Almanların 
uğramış olduğu yenilgiler anlatılarak 
Türk askeri savaşmaktan vazgeçirilmeye 
çalışılıyor. İngilizlerin kurnazca 
uygulamaya çalıştıkları psikolojik harp 
teknikleri hiçbir işe yaramamıştır. Onlar 
uçaklardan attıkları beyannamelerle 
Türk askerini kandırıp savaşmaktan 
vazgeçirme gibi bir umuda kapılmışlardır. 
ama Çanakkale’yi savunmanın aynı 
zamanda İstanbul’u ve ülkeyi savunmak 
anlamına geldiğini çok iyi bilen Türk askeri 
bu propagandalardan etkilenmemişlerdir. 
Aksine sahip olduğu yüksek manevi güç

 Çanakkale Savaşı, İngiltere ve 
Fransa’nın sömürgelerindeki askeri ve 
siyasi prestijini sarsmış, bağımsızlık 
hareketlerinin doğmasına neden olmuştur. 
Avustralya ve Yeni Zelandalıların milli 
bilinçlerinin oluşmasında etken olmuştur. 
Diğer taraftan, savaşın en büyük 
planlayıcısı ve destekçisi Churchill yenilgi 
üzerine istifa etmek zorunda kalmış ve 
bir süre politika sahnesinden çekilmiştir. 
 Çanakkale Savaşı Türkiye’nin ve 
Türk milletinin hala gücünü ve dinamizmini 
koruduğunu göstermiştir. Çanakkale, 
Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü ve başlangıcı 
olmuştur. Nitekim Çanakkale’de savaşan 
ve çok güçlü düşman ordularını mağlup 
etme başarısını gösteren birçok komutan 
buradan kazandıkları tecrübe ve güvenle 
Kurtuluş Savaşı’nda da başarıyla görev 
yapmışlardır. Bunlar arasında başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fevzi 
Çakmak, Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, 
Fahrettin Altay, Selahattin Adil, İzzettin 
Çalışlar ve Şükrü Naili Gökberk gibi 
subaylar vardır. Diğer taraftan, savaşın 
ilk gününden itibaren kahramanca bir 
mücadele gösteren Cevat Paşa, Esat Paşa, 
Vehip Paşa, Yarbay Şefik Bey, Binbaşı 
Mahmut Sabri Bey, Bigalı Mehmet Çavuş, 
Seyit Onbaşı ve Ezineli Yahya Çavuş gibi 
subay ve erlerin de Çanakkale Savaşı’nın 
kazanılmasındaki rollerini her zaman 
hatırlamak gerekir. Bunlar arasında bazı 
Alman subayların da yer alması tabiidir. 
En nihayetinde ise, Çanakkale Savaşı’nın 
yaşandığı dönemde Sultan Mehmed 
Reşad’ın devlet başkanı ve Enver Paşa’nın 
da Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili 
olarak zaferin kazanılmasında pay sahibi 
olduklarını zikretmek gerekir. 
 Çanakkale Savaşı Birinci Dünya 
Savaşı’nın üç yıl daha uzamasına neden 
olmuştur. Müttefikler I. Dünya Savaşı’nda 
en büyük itibar kaybına Çanakkale’de 
uğramışlardır. Çarlık Rusya’nın Boğazlara 
hâkim olma hayali gerçekleşmemiştir. 
Müttefiklerinin yardımından yoksun 
kalan Çarlık Rusya’sında iç karışıklıkların 
artmasıyla, Bolşevikler 1917 İhtilâli ile 
Çarlık devrini kapamışlardır. Yerine 
SSCB’nin kurulması ile ileriki yıllarda 
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Dünya tarihinin gidişatı değişmiştir. Bu savaş küçük rütbeli 
subayların savaşı olmuş, onların kahramanca mücadeleleri ve 
Türk askerinin manevi duygularını harekete geçirecek tarzda 
yönlendirmeleri sonucu başarı kazanılmıştır. Çanakkale 
Savaşı’nda binlerce eğitimli genç kaybedilmiş, bu kaybın 
olumsuz etkileri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde 
görülmüştür. 
 Çanakkale Muharebeleri’ne 8,5 ay boyunca her iki 
taraftan 500’er bin asker katılmıştır. Türk ordusunun Çanakkale 
Muharebelerindeki zayiatı Osmanlı Genelkurmayı’nın resmi 
rakamlarına göre; 55.177 şehit, 100.177 yaralı, 10.067 kayıp, 
21.498 hastalıktan ölen, 64.440 hastalıktan dolayı hava 
değişimi alan olmak üzere toplam 251.359’dur. Yaralanıp 
veya hastalanıp cephe gerisindeki hastanelere gönderilen 
askerlerden tedavi edilirken vefat edenler de dahil edildiğinde 
Türk ordusunun şehit sayısı 101 bini bulmaktadır. Çanakkale 
Savaşı’na katılan Müttefik askerlerinden İngilizlerin zayiatı 
yaklaşık 30 bin ölü, 80 bine yakın yaralı; Fransız zayiatı ise 
yaklaşık olarak 14.500 ölü, 17 bin yaralıdır. Anzakların zayiatına 
bakıldığında; Avustralyalılar yaklaşık 9 bin ölü, 20 bin yaralı; 
Yeni Zelandalılar ise yaklaşık 3 bin ölü, 5 bine yakın yaralı 
vermişlerdir. Müttefiklerin verdiği ölü ve yaralı zayiatına 
Gelibolu Yarımadası’ndan hastalık nedeniyle tahliye edilen 
90 bine yakın asker de ilave edildiğinde, Müttefiklerin toplam 
zayiatı 270 bini bulmaktadır.
 Çanakkale’de Türklerin savaştığı milletler, cephede; 
İngiliz bayrağı altında İngilizler, İrlandalılar, İskoçlar, 
Kanadalılar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalı ve Yeni Zelanda 
yerlisi Maoriler, Hindistan’dan gelen Sihler, Hindular, Nepal’den 
gelen Gurkalar, Yahudiler; Fransız bayrağı altında Fransızlar, 
Senegalliler, Gambiyalılar, Tunus ve Cezayirliler, cephe 
gerisinde ise; Yunanlılar, Mısırlılar, Ruslar olmuştur.
 Çanakkale için zaman zaman centilmenler savaşı 
ifadesi kullanılmaktadır. Uzun süren savaş boyunca bazı 
centilmenlik örnekleri görülmüşse de, bunun savaşın 
tamamına yayıldığını söyleyebilmek mümkün değildir. Esasında 
centilmence hareketler de daha çok Türk tarafından gelmiştir. 
İtilaf devletlerinin çoğu uygulaması hiç de centilmence değildir. 
Çünkü savaşın birtakım kuralları vardır. Esas olan askerlerin 
vuruşmasıdır. Eğer bir savaşta sivillere saldırılmışsa o 
zaman centilmenlikten bahsetmek söz konusu bile olamaz. 
Nitekim Çanakkale’de bunlar yaşanmıştır. İtilaf devletleri sivil 
hedefleri vurmuşlardır. Hatta bunun da ötesinde, uçaklarla 

hastaneleri bombalamış, sivil ve asker çok sayıda insanın 
hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Bunun birçok örneğini 
görüyoruz. Hastanelerin üzerine yüksekten rahatlıkla 
görülebilecek büyüklükte Hilal-i Ahmer işareti olduğu halde 
hastanelerin kasten bombalandığı bilinmektedir. Haliyle bu tür 
davranışlar centilmenlik olarak nitelendirilemez. İngilizlerin 
ağırlıklı olarak centilmenlik dışı hareketlerinin aksine Türk 
tarafının savaş şartlarında dahi âlicenap bir şekilde hareket 
ettiği gözlenmiştir. Bununla ilgili olarak bazı İtilaf asker 
veya subaylarının dönemin Avrupa gazetelerine yansıyan 
beyanlarına göz atmakta fayda vardır:  
 Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen malumata 
göre; İngilizlerin hastane bombalamalarına karşın 16 Aralık 
1915 tarihli Gazette de Hollande’da “Türk Centilmenliği” başlığı 
altında bir makale yayınlanmıştır. Bu yazıda bir İngiliz Subayı 
Türklerin centilmence muharebe ettiğinden söz ederek, “Bu 
durum, Gelibolu ve Çanakkale muharebeleri hakkında bir şeyler 
bilen her İngiliz subayının ve askerinin müşahede ettiği şeydir” 
demiştir. United Press’in Yakındoğu muhabiri Shepherd ise bir 
İngiliz subayının kendisine şunları anlattığını ifade etmiştir: “Bir 
gün farkında olmayarak bataryalarımızdan birini bir hastanenin 
çok yakınına yerleştirmiştik. Bunu ilk fark eden Türkler oldu ve 
bize helyograf ile şu sinyali verdiler: ‘Bataryalarınızı oradan 
çekmezseniz, hastanenin yakınlarına ateş açmak durumunda 
kalacağız”. Bir İngiliz esirinin anlattıkları da dikkate değer: 
“Türkler bizi başlangıçta aldattı. Çok telefat vermemize 
rağmen biz ilerlemeye muvaffak olduk zannediyorduk fakat 
elimize geçen ilk siperlerden daha ileri gitmek için yaptığımız 
teşebbüsün müthiş bir ateşle karşılandığını ve taburumuzun 
kâmilen yere serildiğini gördüğümüz zaman başlangıçtaki 
ilerlememizin bir muvaffakıyet değil, bilakis Türklerin bizi 
düşürdüğü bir tuzak olduğunu anladık. Türkler evvelce işgal 
ettiğimiz kendi siperlerine tekrar geldikleri zaman ancak 
esir olarak elde ettikleri bizlerden başka taburun kalan 
fertlerini kâmilen maktûl olarak buldular. Sizi temin ederim 
ki, taburumuzdan dört-beş kişi sağlam kalmadı. Bizi esir 
aldıktan sonra sıhhiye askerleri yaralarımızı güzelce sardılar 
ve bize pek iyi baktılar. Şimdi esir olmayı muharebeye tercih 
ediyoruz”. Diğer bir esirin anlattıkları: “Muharebe hepimizi 
sıkıyor. Esasen gönüllü olduğumuzdan biz imza verdiğimiz 
yerlerde askerlik edecek idik. Fakat bizi buraya sevk ettiler. 
İngiltere’de az asker kaldı. Bundan sonra kimse asker olmak 
istemiyor. Biz esir olduğumuza çok memnunuz”. 4 Mayıs 1915 
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tarihinde Anzakların Kabatepe’ye yaptıkları saldırı yoğun bir 
ateş ile karşılanmıştı. Bunun üzerine Yüzbaşı Ray Leane daha 
fazla ilerleyemeyeceklerini anlayıp yaralıları tahliye için yardım 
filikaları istedi. Leane sonrasını şöyle anlatıyor: “Türkler sahilde 
tezkerecilerin yaralı taşıdıklarını görür görmez büyük bir 
alicenaplık örneği göstererek ateşi kesmiş ve yaralıların hepsi 
filikaya konana kadar bir tek silah atılmamıştır. Bu davranış 
Müslüman savaşçıların aynı zamanda ne kadar centilmen 
olduğunun bir göstergesidir”.
 Çanakkale’de çok sayıda şehit verilmiş, bu durum tabii 
olarak yüreklerde derin yaralar açmıştır. Bu yaraların kısmen de 
olsa sarılmasına yönelik olarak daha savaş bitmeden şehitleri 
anma törenleri yapılmıştır. Öncelikli olarak, Kasım 1915’de 
Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) Çanakkale şehitleri 
anılmıştır. Bilindiği üzere Çanakkale’de savaşan ve şehit olan 
gönüllüler arasında Mekteb-i Sultani öğrencileri de vardı. 
Törende, şehit babaları Müşir Fuat Paşa, Ata Bey ve Hüsnü Bey 
başta olmak üzere, mezunlardan birçok kişi, mektebin idareci, 
öğretmen, memur ve öğrencileri yanında üç yüzü aşkın gazi 
hazır bulunmuşlardı. Öncelikle mektep camiinde öğle namazı 
kılındı ve mevlit okundu. Daha sonra oğlu Çanakkale’de şehit 
düşen Ata Bey ayağa kalkarak herkesi ağlatan duygusal bir 
konuşma yapıp, sözlerini; “Var olsun millet, var olsun vatan, var 
olsun asker, yaşasın halife ve padişahımız” diyerek tamamladı. 
Öğretmenlerden birinin yaptığı konuşmadan sonra Faik Bey 
üç evladını birden şehit veren Fuat Paşa’yı cemaate tanıttı. 
Fuat Paşa hazır bulunanlara ve askerlere hitaben gözlerinden 
yaşlar akarak şu sözleri söyledi: “Ben üç evladımı muharebe 
meydanında din ve vatan uğrunda şehit verdim. İnsan hayatı hiç 
mesabesindedir. Din ve millet yolunda evlatlarımın nail oldukları 
şu mertebeye nail olamadığımdan dolayı pek teessüf ediyor ve 
evlatlarımın hallerine gıpta ediyorum”. Fuat Paşa’nın sözlerini 
dinleyen askerler ve diğer hazır bulunanlar teessürlerine hâkim 

olamayarak ağladılar. Anma töreni sonunda şeker ve sigara 
ikramı yapıldı. Davetliler kadim ve güzide bir müessese olarak 
Mekteb-i Sultani’de gördükleri intizam ve hüsnü kabulden 
dolayı teşekkürlerini belirterek okuldan ayrıldılar.  
 Çanakkale Zaferi’nin Türk Milleti’ne en büyük 
armağanı, şüphesiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Mustafa Kemal, 
yeni kurulan bir tümeni kısa zamanda modern bir kolordu 
ile muharebe edecek bir duruma getirmekle, yüksek bir 
teşkilatçı ve yetiştirici olduğunu göstermiştir. Durum ve araziyi 
kavramaktaki ustalığı, seri ve isabetli kararlar vermesi ve bu 
kararları azimle uygulaması, Mustafa Kemal’in sahip olduğu 
yüksek iradenin, bilginin ve kendine güvenin göstergesidir.  
 Çanakkale Zaferi’nin etkilerinin Cumhuriyet 
döneminde de devam ettiğini görmekteyiz. Atatürk 1928 yılında 
Gelibolu’ya gelerek harp sahasını gezmiş, bir zamanlar bir 
vatan kurtardıkları o yerleri birer birer dolaşmıştır. Atatürk 
tam dört saat yaya yürüyerek Çanakkale Savaşı sırasında 
muharebelerin cereyan ettiği yerleri yanındakilere gösterip, o 
dönemde yaşananları ve tarihi zaferi anlatmıştır. 1934 yılında, 18 
Mart Deniz Zaferi kutlamaları vesilesi ile Mustafa Kemal Atatürk 
Çanakkale Savaşı’nda ölen Anzak askerleri ve onların aileleri 
için kendi eliyle bir metin hazırlamıştı. Bu metin dönemin İçişleri 
Bakanı Şükrü Kaya tarafından törende okundu: “Bu memleketin 
toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir 
dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak 
diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler 
ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta 
canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.” 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ifadeleri, ülkesini işgale gelen 
düşman askerleri  için söylendiğinden dolayı ayrı bir değer 
taşır. Mustafa Kemal Atatürk dünyada hiçbir liderin yapmadığı 
bir biçimde Çanakkale’de ölen düşman askerlerini kendi evladı 
gibi görme âlicenaplığını göstermiştir. Bu bakış açısı aynı 
zamanda Türk milletinin mertliğine ve âlicenaplığına da bir delil 
teşkil eder. 
 Yine 1934 yılında, Mehmet Çavuş Abidesi’nin açılışında 
Atatürk şehitler için mevlit okutturmuş ve bunu için Hafız Yaşar 
Okur’u görevlendirmişti. Çanakkale Savaşı sırasında maneviyat 
her zaman üst düzeyde olmuş, savaşan askerler şehit 
olup cennete gidecekleri inancıyla hiçbir korku ve tereddüt 
göstermeden düşmana saldırmışlardı. İşte o askerlere komuta 
eden Mustafa Kemal Atatürk, onlar için mevlit okutarak ruhlarını 
şad etmiş oluyordu. 
 Son söz olarak, Sami Paşazade Sezai’nin Çanakkale 
savaşı ile ilgili değerlendirmelerine yer verelim: : “Böyle 
harikulade olaylar kendi kendisini anlatır. O’nu tanımlamak 
için sarf edilecek kelimeler ve düşünceler daha yükselirken 
düşer, parlarken söner. Bununla birlikte hiçbir şey söylememek 
de nasıl mümkün olur ki? Bugün her Türk’ün konuşabilmesi 
Çanakkale savunması sayesindedir. Bugün Türk’e büyük milletler 
arasında ‘Ben’ demek yetkisini veren Çanakkale savunmasıdır… 
Çanakkale savunması ‘üç mucizeler’ savaşıdır. Hâli kurtardı. 
Mazinin ‘hamaset ve azametini’ geri getirdi. Vatanımızı bir ‘ebedi 
vatan’ yaptı”. 
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 İcra ve İflas Kanunu’nun 83. 

maddesinin 1. fıkrasına göre maaşlar, her 

nevi ücretler, emekli aylıkları, sigortalar 

veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis 

edilen iratların bir kısmı haczedilebilir. 

Ücret, İş Kanunu’nun 32. maddesinin 1. 

fıkrasında “bir kimseye bir iş karşılığında 

işveren veya üçüncü kişiler tarafından 

sağlanan ve para ile ödenen tutar” 

olarak tanımlanmıştır. Maaş ise devlet 

memurlarına hizmetlerinin bedeli olarak 

her ay ödenen para olarak tanımlanabilir. 

Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi 

adına ve hesabına bağımsız çalışanların 

gelirleri de kısmen haczedilebilir.

 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 83. 

maddesinin 2. fıkrasında ise kısmen 

haczedilebilmenin ölçüsü düzenlenmiş, 

miktarın dörtte birden az olamayacağı 

kuralına yer verilmiştir. Bu oran, kamu 

düzenine ilişkin olup borçlunun rızası 

bulunsa dahi maaşının yahut ücretinin 

tamamı haczedilemeyeceğidir. İş 

Kanunu’nun 35. maddesinde ayrı bir 

düzenleme öngörülmüştür. İşçilerin 

aylık ücretlerinin dörtte birinden 

fazlasının, işçinin bakmak zorunda 

olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından 

takdir edilecek miktar ile nafaka borcu 

alacaklılarının hakkı saklı olmak üzere 

haczedilemeyeceğine yer verilmiştir. Bu 

düzenleme İcra ve İflas Kanunu’nun 83. 

maddesine göre hem özel kanun hem 

de sonraki tarihli kanun hükmü olması 

nedeniyle İcra ve İflas Kanunu hükmüne 

göre öncelikli olarak uygulanır.

 

 Deniz İş Kanunu’nun 32. 

maddesinde ise ücretin saklı kısmı 

oran olarak düzenlenmemiş, işçinin 

bakmak zorunda olduğu aile üyeleri 

için hâkim tarafından takdir edilecek 

miktar ile nafaka borcu alacakları için 

yürütülen takipler hariç tutularak gemi 

adamının ücretinin ayda 240 lirasının 

haczedilemeyeceği düzenlemesine 

yer verilmiştir. Günümüz ekonomik 

koşulları için bu miktar geçimi idameye 

yetmeyeceğinden icra müdürü takdir 

hakkını kullanarak daha fazla miktarın 

haczedilemeyeceğine karar vermelidir. 

Basın İş Kanunu’nda ise haczedilemezliğe 

ilişkin özel bir düzenlemeye yer 

verilmediğinden Basın İş Kanunu’na tabi 

borçlulara İcra ve İflas Kanunu’nun 83. 

maddesi uygulanır.

 İcra ve iflâs hukuku alacaklı yanında borçluyu da korumayı amaçladığından kanunda tamamen ve kısmen haczedilemeyen 

mal ve haklar düzenlenmiştir. Borçlunun maaşı ve ücreti ise kısmen haczedilemez mal ve haklardan biridir. Kanun koyucu borçlunun 

kendisi ve ailesinin geçimini temin etmekte sıkıntıya düşmemesi için böyle bir düzenleme getirmiştir.

MAAŞ VE
ÜCRET HACZİ
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 Türk Borçlar Kanunu’nun 410. maddesi gereğince İş 

Kanunu kapsamında olmayan işçilerin de ücretlerinin dörtte 

birinden fazlası, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için 

hâkim tarafından takdir edilecek miktar ile nafaka borcu alacakları 

için yürütülen takipler dışında haczedilemez. Yargıtay kararlarına 

göre ücret niteliğinde olan ikramiye, toplu iş sözleşmesi farkı, 

fazla çalışma ücretinin dörtte biri; iş sözleşmesinin sona ermesi 

ile doğan tazminat alacakları niteliğinde olan kıdem tazminatı, 

ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı ve sendikal 

tazminatın ise tamamının haczi mümkündür. Yine Yargıtay 

kararları doğrultusunda borçlunun maaşına ek olarak ödenen 

döner sermaye ücretlerinin dörtte biri haczedilebilir. COVID-19 

pandemisinde de uygulanan kısa çalışma ödeneği ise bir ücret 

değildir, aksine çalışma yapılamadığı için ödenen bir meblağdır. 

Bu nedenle Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında 

Yönetmelik’in 7. maddesinin 10. bendinde de belirtildiği üzere 

haczi mümkün değildir.

 Asgari ücretle çalışan işçinin ücret haczi sonrası ücreti 

asgari ücretin altında kalsa dahi İcra ve İflas Kanunu’nun 83. 

maddesinin açık hükmü karşısında dörtte bir oranında haciz 

mümkündür. Maaş ve ücret haczinde hacze iştirak ise mümkün 

değildir. İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesinin 2. fıkrasına göre 

birden fazla alacaklının maaş veya ücret haczi bulunması hâlinde 

bu hacizler tatbik edildiği tarihe göre sıraya konulur, önceki 

alacaklının haczi bitmeden sonraki haciz için kesinti yapılamaz. 

Birden fazla alacaklının haczi olması durumunda önce nafaka 

alacaklısının kesintisi yapılır.

 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 355. maddesinin 1. fıkrasına 

göre icra müdürünün kararı sonrası maaş veya ücret haczini, ilgili 

icra dairesi işverene bir müzekkere ile bildirir. Bu müzekkerede 

yapılması gereken kesintinin miktarı, borçlunun maaş veya 

ücretinin miktarının en geç bir hafta içinde icra dairesine 

bildirilmesi ve haczedilen tutarın ücretten kesilip icra dairesine 

yatırılması hususları ihtar edilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 355. 

maddesinin 2. fıkrası uyarınca borçlunun maaş veya ücret 

miktarında yapılan değişiklikleri yahut maaş veya ücretin artık 

başka şubeden verilmesi gibi değişiklikleri işveren derhal icra 

dairesine bildirmelidir. Maaş veya ücretin artık başka şubeden 

alınması hâlinde haciz işlemi o şube veya amirine de bildirilmelidir.

 

 İcra ve İflas Kanunu’nun 356. maddesinin 1. fıkrasına 

göre, 355. madde hükümlerine uymayan işverenin maaşı veya 

ücretinden kesinti yapması gereken tutar icra dairesi tarafından 

kendisinden tahsil edilir. Bu hâlde işveren bu tutarı, İcra ve İflas 

Kanunu’nun 356. maddesinin 2. fıkrası uyarınca borçluya rücu 

edebilir. İcra ve İflas Kanunu’nun 357. maddesine göre İcra ve İflas 

Kanunu’nun 355. maddesine uymayan işverenler hakkında ayrıca 

ceza kovuşturması da yürütülür. İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülen 

yaptırımlar da gözetildiğinde borçlu artık orada çalışmıyor ise 

yahut borçlu o işyerinde hiç çalışmadı ise bu hususların da bir 

haftalık süre içerisinde ilgili duruma ilişkin belgeler ile birlikte, bir 

dilekçe ile icra dairesine verilmesi isabetli olur. Böyle bir durumda 

artık o işverene karşı takibe devam edilemez.

 İcra ve İflas Kanunu’nun 83/a maddesi gereğince haczi 

caiz olmayan mal ve hakların haczine ilişkin önceden yapılan 

anlaşmalar geçersizdir. Yargıtay kararlarına göre borçlu hacizden 

önce haczin sonuçlarını tahmin edemeyeceğinden ancak haciz 

sırasında ya da haciz işlemi sonrasında yapılan haczedilemezlikten 

feragatler geçerlidir. Haczedilemezlikten feragat, açık şekilde 

olabileceği gibi yedi günlük süre içerisinde şikâyet yoluna 

başvurulmaması şeklinde zımni feragat şeklinde de olabilir. 

Borçlunun bir alacaklıya karşı haczedilemezlikten feragati diğer 

alacaklıları bağlamaz. Diğer alacaklılar yönünden borçlu ve ailesi 

şikâyet yoluna başvurabilir.
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4 Örneğin savunma hakkı;“Savunma hakkının yeterince kullanılamadığı bir yargılamanın doğru sonuçlar vermesi beklenemez. Adil yargılamayı gerçekleştirmeye yönelik 

her hukuk kuralı savunma hakkının varlığına işaret edecektir. Hak arama özgürlüğü ve bunun somut unsurlarından biri olan savunmanın yapılabilmesinin ilk koşulu ise 

tebligattır. Bir yargılama sırasında taraflar, yargılama hakkındaki ilk bilgilere ve bunun sonucunda iddia ve savunma yapabilme haklarına ancak usulüne uygun tebligat 

ile kavuşabilecek ve bu şekilde savunma yapılabilecektir. Bunun tersi olarak geçerli ve usulüne uygun bir tebligat olmaksızın yargılama yapılması ise, savunma hakkının 

dolayısıyla, en temel insan haklarından birinin ihlâli anlamına gelecektir” (Yargıtay HGK, 23.11.2011, E.2011/11-554, K.2011/684: KİBB); benzer karar için bkz. Yargıtay 

8.HD, 04.07.2018, E.2018/11287, K.2018/14847  

5 Yargıtay 2.HD, 07.12.2015, E.2015/11883, K.2015/23380, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası

6 MUŞUL ve ÇATALKAYA’ ya göre tebligat esas itibariyle bir hukuki işlemdir; MUŞUL, Timuçin, “Tebligat Hukuku”, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Adalet 

Yayınevi Ankara 2013 s.41;ÇATALKAYA, İbrahim, “Tebligat Hukuku”, Adalet Yayınevi, Ankara 2018 s.12). ? 

7  Konu ile alakalı 2.dipnottaki karara bknz.
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8 EKECİK, Şükran, DURAN, Osman, “Tebligat Kanununun 20. Maddesi Üzerine Düşünceler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2013, Sayı 3, sf.88

9 ÇATALKAYA, s.91-92

10 MUŞUL sf.308

11 Bknz: 01.01.2006 tarih ve 63 nolu Uluslararası Adli Yardımlaşma İstemlerinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Adalet Bakanlığı Genelgesi
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1  Bu sözleşmelerde öngörülen usuller diplomatik ve konsüler usuldür, ayrıntılı bilgi için bknz: DOĞAN, Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, Savaş Yayınevi, 

Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara, Şubat 2016, sf.98

2 DOĞAN,sf.98-99

3 Bknz:https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14137.pdf - Resmi Gazete, La Haye Sözleşmesi, e.t. 26.05.2020

4 Reconstruction (fr): yeniden yapılanma, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/reconstruction/67130, e.t.:24.05.2020

5 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi m.2 “Tebliğ, talep eden 

Devletin kanunlarına göre yetkili makam eliyle yapılacaktır. Bu ‘makam, tebligatı 3 üncü maddede derpiş edilen haller müstesna, evrakı iradesiyle ‘kabul eden teb-

liğ edilecek şahsa vermekle iktifa edebilir.”,https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14137.pdf, e.t.:24.05.2020
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7

6 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.3, https://www.resmigazete.

gov.tr/arsiv/14137.pdf, e.t.:24.05.2020

7 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yaban-

cı Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.5, https://www.resmigazete.

gov.tr/arsiv/14137.pdf, e.t.:24.05.2020

8  184 no.’lu talepname formu için bknz: http://www.diabgm.adalet.gov.tr/

arsiv/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_hukuk/hukuk_tebligat.html, e.t.:24.05.2020

9 DOĞAN, sf.100

10 DOĞAN,sf.100

11 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.10/a, https://www.

resmigazete.gov.tr/arsiv/14137.pdf, e.t.:24.05.2020

12 Posta yoluyla tebligat yapılabilecek ülkeler 

listesi için ayrıca bknz: 16.11.2011 tarihli 

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü 63/3 sayılı Genel-

gesi,https://www.adalet.gov.tr/Genelgeler/

genelge_pdf/63-3.pdf
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6 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.3, https://www.resmigazete.p g

gov.tr/arsiv/14137.pdfg p , e.t.:24.05.2020ff

7 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yaban-

cı Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.5, https://www.resmigazete.p g

gov.tr/arsiv/14137.pdfg p , e.t.:24.05.2020ff

8  184 no.’lu talepname formu için bknz: http://www.diabgm.adalet.gov.tr/p g g

arsiv/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_hukuk/hukuk_tebligat.html_y _ g _ _ g , e.t.:24.05.2020

9 DOĞAN, sf.100

10 DOĞAN,sf.100

11 1965 tarihli “Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Mahkemelerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi” m.10/a, https://www.p

resmigazete.gov.tr/arsiv/14137.pdfg g p , e.t.:24.05.2020ff

12 Posta yoluyla tebligat yapılabilecek ülkeler 

listesi için ayrıca bknz: 16.11.2011 tarihli 

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü 63/3 sayılı Genel-

gesi,https://www.adalet.gov.tr/Genelgeler/p g g

genelge_pdf/63-3.pdfg g _p p
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17.02.1971 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, Baromuz 
Üyesi Kıymetli meslektaşımız Av. Şükrü ZORLU (238) vefat 
etmiştir.
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz 
üyelerine başsağlığı dileriz.

06.12.1965 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, Baromuz 
Üyesi Kıymetli meslektaşımız Av. Hulusi ÇAKMAK (184) vefat 
etmiştir.
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz 
üyelerine başsağlığı dileriz.

26.12.1973 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, Baromuz 
Üyesi Kıymetli meslektaşımız Av. Nazir APAYDIN (317) vefat 
etmiştir.
Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz 
üyelerine başsağlığı dileriz.
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Kural; 
 
“İnsanların Kırmızı ışıkta geçmesini önleyemiyorsanız 
yaşadığınız ülkenin bir suç cennetine dönüşmesini de 
önleyemezsiniz.” 
 
Nasıl mı?
Yakından görelim.
 
Kırmızı ışık bir sembol, kurallara uymayı belirleyen bir 
sembol. Asıl olan şudur: Bir ülkede devlet tarafından 
konulan kurallar rahatlıkla ihlal edilebiliyorsa o 
ülkede suç işlemek alelade bir alışkanlık ve üstün bir 
davranış haline gelir. Zira bu durumda sarsılan devlet 
otoritesidir. Akabinde dejenere olan bilinçaltımızdaki 
kurallara saygı algısıdır...
Otoritesini koruyamadığınız devletin hiçbir gücünü ve 
fonksiyonunu koruyamazsınız.
Güvenlik ve kanunlar buna dahildir.

“Suçlarla mücadeleyi nasıl başardın” sorusuna New 
York’un efsane Belediye Başkanı Giuliani’nin cevabı 
şöyle olmuştu... 
 
“Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından bir 
tanesi kırıldığında, o camı hemen tamir ettirmezseniz, 
kısa sürede, yoldan  geçen herkes eline bir taş alıp, 
binanın tüm camlarını kırar. Benim yaptığım şey ilk cam 
kırıldığında onu hemen tamir ettirmek oldu. Bir elektrik 
direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, biri bir torba 
çöp bıraksın. O çöpü hemen oradan kaldırmazsanız, 
her geçen çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede 
dağlar gibi çöp birikir. Ben ilk konulan çöp torbasını 
kaldırttım.” 
 
Çünkü siz bunu yapmadığınızda  insanlar o bölgede 
düzeni sağlayan bir otorite olmadığını düşünüyor ve 
diğer camları da kırıyorlar. Ardından daha büyük suçlar 
geliyor bir süre sonra o sokak, polisin giremediği bir 
mahalleye dönüşüyor. 

KIRMIZI IŞIK TEORİSİ

KIRIK CAMLAR TEORİSİ 
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SUÇ CENNETİ NASIL OLUŞUR?

 
Bunu anlayan New York polisi, önce küçük suçların 
peşine düşmüş. Metroya bilet almadan binenleri, 
apartman girişlerini tuvalet olarak kullananları, kamu 
malına zarar verenleri, hatta içki şişelerini yola atanları 
bile yakalayıp haklarında işlem yapmış. 
 
Kırık Cam Teorisi, ABD’li suç psikoloğu Philip 
Zimbardo’nun 1969’da yaptığı bir deneyden ilham 
alınarak geliştirilmişti. 
 
Zimbardo, suç oranının yüksek olduğu, yoksul Bronx 
ve daha yüksek yaşam standardına sahip Palo Alto 
bölgelerine birer 1959 model otomobil bıraktı. 
 
Araçların plakası yoktu, kaputları aralıktı. Olup bitenleri 
gizli kamerayla izledi. 
 
Bronx’taki otomobil üç gün içinde baştan aşağıya 
yağmalandı. Diğerine ise bir hafta boyunca kimse 
dokunmadı. 
 
Ardından Zimbardo ile iki öğrencisi, sağlam kalan 
otomobilin yanına gidip çekiçle kelebek camını kırdılar. 
Daha ilk darbe indirilmişti ki çevredeki insanlar (yani 
zengin beyazlar) da olaya dahil oldular. 
 
Birkaç dakika sonra o otomobil de kullanılmaz 
hale geldi. “Demek ki” diyordu Zimbardo, “İlk camın 
kırılmasına, ya da çevreyi kirleten ilk çöpe, ilk duvar 
yazısına izin vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı 
engelleyemeyiz. 

 
Kırmızı ışıkta geçilmesini önleyemiyorsanız küçük 
suçlara mani olamazsınız. Küçük suçlara mani 
olamazsanız, büyük suçları engelleyemezsiniz... 
Sonuçta ülkeniz sanıkların suç işlemekten endişe 
duymadığı bir suç cennetine dönüşür.  
 
Bunun akabinde suçlularla mücadelede yılgınlığa 
düşen kanun koyucu sanıklara taviz/af anlamına gelen 
imtiyazlı kanunlar çıkararak adalet denklemindeki 
erozyonu hızlandırır. 
 
Küçük suçların görüldüğü ceza mahkemelerine 
bakalım. 
 
Sürekli HAGB kararları verdiğimiz sanıkların bir 
çoğu yeniden suç işleyerek mahkeme huzuruna 
gelmiyor mu? Hatta bu olay yargıçların şuuraltındaki 
adli dejeneresyon algısı nedeniyle sanığın kişiliğine 
bakılmaksızın tüm suçlar için HAGB uygulanması bir 
hakmış gibi algılanmaya başlanmıştır. Bir başka ifadeyle 
kanunun aradığı şartların çok ötesine geçilmiştir. 
 
Buna karşın bu sistemle mağdur, adalete olan güveni 
sarsılmış ve kaderine boyun eğmek zorunda kalmıştır. 
Artık önünde iki seçenek vardır. Ya kalbinden rahatsız 
eden intikamını kendisi almalı yahut ateşi içine 
gömmelidir. 

Sanık, ise hukuk sistemini test ettiği ilk eylemden 
büyük bir zaferle çıkmış ve suç işlemenin korkulacak 
bir şey olmadığının idraki ile yeni suçlar için yola 
koyulmuştur.  İşlediği her suç kendine güven tazeletmiş 
ve bu statünün verdiği korku ile de topluma yönelik bir 
sindirme hareketine başlamıştır bile...  
 
Bir ülkede mafya ve çeteleşmenin yolunu açan işte bu 
tablodur. 
 
Bu yüzden diyoruz ki devlet yani kamu otoritesi bir 
kural koymuşsa onun takibini dört koldan yapmak 
zorundadır. Bu, devletin itibarı için çok önemli bir 
hadisedir. 
 
Bundan daha önemlisi devlet, koyduğu kuralların 
takibini yapmayan kamu görevlisini takip etmekle işe 
başlamalıdır. Takibin takibini yapmazsınız devlet muz 
cumhuriyetine döner.    
 
Okulda, iş yerinde, sokakta, yolda,  deniz kenarında… 
İnsanlar kamu otoritesinin kendi koyduğu kuralları 
büyük bir titizlikle takip ettiği kanaatine varmalı ve bunu 
şuuraltına adeta kazımalıdır.

Şuuraltına yerleşen bu algı insanların karakteri olur ve 
kurallara saygı bilinci gelişir. Zaten olması gereken de 
budur. 
 
Bu sayede insanlar en küçük sorunlarında dahi 
kanunları ihlal etmeyi ve suç işlemeyi değil hukuk 
önünde hesaplaşmayı ilke edinirler. Ancak tatbik edilen 
cezaların mağdurlar için tatmin edici bir nitelik arz 
etmesi şartıyla… 
 
Unutmayın…
Küçük hataları görmezden gelmişseniz biliniz ki daha 
büyükleri yoldadır.
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GAYRİMENKUL HUKUKU 

 19.03.1954 tarihli ve 8662 sayılı RG’de 

yayımlanan 6336 sayılı AİHS’ne EK (1 numaralı) 

Protokolün 1. maddesi:  Her türlü taşınır ve taşınmaz 
mallar ile alacaklar, değeri olan birikimler mülkiyet 
hakkı kapsamına girmektedir.
  Bireyi mülkiyet hakkından yoksun kılan 
önlemin yasalarla korunan kamu yararına yönelmiş 
olması yeterli değildir. Aynı zamanda başvurulan 
amaç ile izlenen yöntem arasında adaletli bir 
dengenin kurulmış olması gerekir.
 Toplumun genel çıkarları ile bireylerin 
mülkiyet hakları arasında adaletli dengenin 
kurulmaması, kamu yararı amacıyla yasal yollardan 
gerçekleştirilen işlemlerin tüm yükünün belli kişi ya 
da kişiler üzerinde bırakılması orantısızlık sebebiyle 
sözleşmede öngörülen mülkiyet hakkının ihlalidir.
 Burada belirli tanımlara yer vermekte yarar 

vardır. Şöyle ki; 

 Arazi: Sınırları hukuki ve geometrik 
yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü parçasıdır.
 Arsa: Emlak Vergisi Kanunu’nun 12. 
maddesinde arsa, “belediye sınırları içinde belediyece 
parsellenmiş arazi arsa sayılır” şeklinde tanımlanmıştır.  
 Belediye sınırı: Belediye Kanunu’na 
göre oluşturulan belediye sınırı, ilgili belediyenin 
hizmet götürmekle yükümlü olduğu idari sınırları 
kapsamaktadır.

 Mücavir alan sınırı: İmar Kanunu’na 
göre mücavir alan, “imar mevzuatı bakımından 
belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş 
alanlar” olarak tanımlanmıştır. 
 

28.02.1983 Tarih ve 83/6122 Numaralı Arsa 

Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında 

Bakanlar Kurulu Kararı : 

 Madde 1 

 a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmış yerlerde 
bulunan, 
 b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
bulunup da bu imar planı ile iskân sahası olarak 
ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde 
bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta 
olan yerler arasında kalan, parsellenmemiş arazi ve 
arazi parçaları arsa sayılır. 
 Kamulaştırma sadece 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı içerisinde yer alan ve arsa 
olarak kabul edilen taşınmazlar bakımından değil 
arazi olarak kabul edilen ve halk arasında tarla ya 
da arazi olarak kabul edilen taşınmazlar bakımından 
da söz konusu olabilir. O zaman tarla ya da arazi 
kamulaştırmalarında belirli tanımlara yer vermekte 
yarar vardır. 

KAMULAŞTIRMA (SERİ 1) 
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 Taşınmaz; bir yerden başka yere özünde 
değişiklik olmaksızın taşınması mümkün olmayan 
şeylerdir.

  Tescilsiz Kazanım Halleri: 

 1- Miras
 2- Cebri icra 
 3- İşgal 
 4- Mahkeme kararı 
 5- Kazandırıcı zamanaşımı    
 6- Kamulaştırma

 Kamulaştırma;

  Kamulaştırma, bedeli peşin olarak 
ödenmek suretiyle kamu yararı düşüncesi ile 
idarenin özel mülkiyete son vermesidir.
 Anayasanın 46. maddesi; devlet ve kamu 
tüzel kişilerine kamu yararı gerektirdiği hallerde 
özel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları 
kamulaştırma yetkisi vermiştir.
  Kamulaştırma ile mülkiyet tescilden önce 
taşınmazı kamulaştıran idareye geçer ve özel 
mülkiyet mutlak olarak sona erer. Kamulaştırma 
Kanunu’nun 25. maddesine göre idare mülkiyeti 
mahkemece verilen tescil kararı ile kazanır.

 Kamulaştırma İşleminin Temel Koşulları :

 -Kamulaştırma  için mutlaka gerçek 
ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar, 
kaynaklar veya irtifak hakları söz konusu 
olmalıdır.
 -Kamulaştırma işleminin özünde kamu 

yararı ve kamu hizmeti amacı bulunmalıdır.
 -Kamulaştırma için mal sahiplerinin 
rızasını almaya gerek yoktur.
 -Kamulaştırma işlemi başından sonuna 
kadar hukuka uygun olarak gerçekleşmeli ve 
yetkili kamu idareleri tarafından kamulaştırma 
yapılmalıdır.
 -Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin 
ödenir ancak mevzuatta belirtilen hallerde taksitle 
ödeme yapılabilir. Taksitli ödeme yapılması halinde 
geciken taksitlere devlet borçlarına uygulanan en 
yüksek faiz oranı uygulanır. 
 -İdare tarafından yeterli ödenek temin 
edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamaz.
 -Kamulaştırmaya kamu idareleri 
yetkili olmakla birlikte özel kanunlarda açıkça 
tanımlanan yetki çerçevesinde gerçek ve özel 
hukuk tüzel kişileri adına da kamulaştırma 
yapılabilir.
 -Kamulaştırma işlemi sadece görevli ve 
yetkili kamu idaresi tarafından yapılır.   
 -Kamulaştırma işleminin konusunu özel 
mülkiyete konu taşınmazlar,  kaynaklar veya 
irtifak hakları teşkil etmektedir.    
 -Taşınırın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi 
kamulaştırmanın konusuna girmemektedir.

 Kamulaştırma Aşamaları :

 -Kamu hizmetine yönelik proje hazırlanması,
 -Kamu yararı  kararının alınması,
 -İdarenin kamulaştırma planını yapması 
ya da yaptırması,

 Münavebe

 Üzerinde bitkisel üretim yapılan tarlada, toprağının üretkenliğinin devam etmesi ve birim alandan 
elde edilen verimin azalmaması için farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dahilinde birbirini takip edecek şekilde 
yetiştirilmesine Ekim Nöbeti veya Münavebeli Ekim Sistemi denir. 

 Sulanan Alanlarda

 •Buğday - Fiğ + Tahıl - Şeker Pancarı - Mercimek
 •Yonca - Yonca - Yonca - Yonca - Yonca - Mısır - Şeker Pancarı
 •Fiğ + Tahıl - Ayçiçeği - Kuru Fasulye - Buğday - Fiğ + Tahıl - Mısır
 •Arpa - Silajlık Mısır - Kolza - Fiğ + Tahıl - Patates
 •Yonca - Yonca - Yonca - Yonca - Yonca - Buğday - Kolza - Fiğ + Tahıl - Mısır
 •Soya - Fiğ + Tahıl - Mısır - Patates

 Sulanamayan Alanlar

 •Korunga - Korunga - Korunga - Buğday - Kolza
 •Tohumluk Fiğ - Buğday + Medik 
 •Korunga - Korunga - Korunga - Buğday
 •Nohut - Buğday + Medik 
 •Arpa - Tohumluk Fiğ 
 •Mercimek - Buğday + Medik 
 •Korunga - Korunga - Korunga - Buğday - Kolza – Arpa
 •Ekim nöbeti sistemleri uygulanmaktadır.
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 -Kamulaştırılacak parsel maliklerinin ve 
adreslerinin tespit edilmesi,
 -Tapu müdürlüğünce kamulaştırmaya konu 
taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi konulması,
 -Kıymet takdir komisyonu oluşturulması 
ve komisyon tarafından kıymet takdiri raporunun 
hazırlanması.

 Kamu yararı kararı alınmasına ve 

idarece hazırlanan kıymet takdir komisyon 

raporuna örnek verelim; EPDK’nın 24.12.2009 
tarih ve 2366 / 5 numaralı kararı: Kamulaştırma 
Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2009 tarih ve 
KDB.0.15.351.02/6923 sayılı başkanlık makamına 
müzekkere çerçevesinde EPDK’nın 20.01.2006 
tarih ve 636 / 2 sayılı kararı ile Senerji Enerji 
Üretim AŞ’ye Nevşehir ilinde kurulmakta olan 
Bayramhacılı HES Üretim Tesisi’nde 20.01.2006 
tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyeti 
göstermek üzere 4628 sayılı EPK ve ilgili mevzuat 
uyarınca verilen EÜ/632 – 2 / 608 nolu üretim 
lisansı kapsamında söz konusu tesisin II. etabı 
için gerekli olan Nevşehir ili Avanos ilçesi ile 
Kayseri ili Kocasinan ve İncesu ilçelerinde 
bulunan ve ekli listede belirtilen taşınmazların 
kamulaştırılabilmesi amacıyla 4628 sayılı EPK’nın 
15/c maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma 
Yasası’nın 7. maddesi gereğince kamulaştırma 
kararı verilmesi ve 30.09.2004 tarih ve 25599 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’ca yapılacak 
kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma 
Yasası’nın 27. maddesinin uygulanmasına dair 
Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına karar 
verildiği görülmektedir. 

 Kamulaştırılan Taşınmaz Malın  Kıymet 

Takdir Raporu: 

 Rapor, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Yuvalı 
Köyü Silliöğün Mevkii, 260 ada 457 parselde 
tapuya kayıtlı 3.378,29 m² alanlı ve bağ vasfındaki 
taşınmaza yönelik olarak hazırlanmıştır.  
 Taşınmazın toplam alanının 3.378,29 
m², mülkiyet kamulaştırması yapılacak alanın 
3.378,29 m², arta kalan alanın 0 m² olduğu 
belirtilmektedir.  
 Kamulaştırma tarihinde arazinin toplam 
değeri 92.566,26 TL olarak tayin ve takdir 
edilmiştir.  
 Kıymet takdir raporu hazırlandıktan 
sonra Kamulaştırma Kanunu’nun 2942/4650 
sayılı yasa ile değişik 8. maddesi kapsamında 
uzlaşma komisyonu oluşturularak prosedür adım 
adım ilerletilir. 
 Uzlaşma Komisyonunun Oluşturulması:

 -Taşınmaz malikine uzlaşma komisyonu 
ile görüşme için davet yazısının tebliğ edilmesi,
 -Satın alma yoluyla kamulaştırma için 
pazarlık görüşmelerinin yapılması,
 -Anlaşmazlık durumunda kamulaştırma 
bedel tespit ve tescil davasının açılması,
 -Kesinleşen bedelinin ödenmesi ve 
taşınmazın idare adına tescil edilmesi veya 
tapudan terkin edilmesi Aşamaları uzlaşma 
komisyonu tarafından yürütülür. 
 Cumhurbaşkanınca kabul olunan 
büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan 
projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm 
amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda bir 
gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine ödenecek 
kamulaştırma bedelinin o yıl genel bütçe 
kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin 
olarak ödenir. Bu miktar kamulaştırma bedelinin 
altıda birinden az olamaz.
 Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma 
bedelleri peşin ödeme miktarından az olmamak 
ve en fazla 5 yıl içinde faizi ile birlikte ödenmek 
üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin 
ödeme gününü takip eden günden itibaren, devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.

 Kamulaştırılan topraktan, o toprağı 

doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait 

olanların bedeli her halde peşin ödenir.

 

 Kamulaştırma Yöntemleri

 - Satın alma usulü
 - Tam kamulaştırmaGA
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 - Kısmen kamulaştırma
 - İrtifak hakkı tesisi
 - Trampa yoluyla kamulaştırma
 - Acele kamulaştırma
 Acele Kamulaştırma:

 Yasada acele kamulaştırma yapılabilecek 
haller şu şekilde sayılmıştır;
 - 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Yasasının uygulanacağı yurt savunması hallerinde,
 - Aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar 
alınacak hallerde,
 - Özel yasalarla öngörülen olağanüstü 
durumlarda acele kamulaştırma yapılabilmesi 
mümkündür.

 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Esasları:

 Madde 11; (Değişik: 24.04.2001 – 4650/6 
md.)
 15. madde uyarınca oluşturulacak 
bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal 
veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti 
ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de 
dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın;
 a) Cins ve nevini,
 b) Yüzölçümünü,
 c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik 
ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, 
 d) Varsa vergi beyanını, 
 e)Kamulaştırma tarihindeki resmi 
makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 
 f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın 
(…) mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi 
kullanılması halinde getireceği net gelirini

 g)Arsalarda, kamulaştırılma gününden 
önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre 
satış değerini, 
 h) Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı 
maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 
 ı)  (Değişik: 19/4/2018-7139/27 md.) (İptal 
ibare: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 
tarihli ve E.:2018/156; K.:2019/22 Sayılı kararı ile)
(5) (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 
10/4/2019 tarihli ve E.:2018/156; K.:2019/22 Sayılı 
kararı ile) her bir ölçünün etkisi 
açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili 
olacak diğer objektif ölçüleri, esas tutarak 
düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların 
cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve 
ilgililerin beyanını da dikkate alarak Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme 
standartlarına uygun, gerekçeli bir değerlendirme 
raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini 
tespit ederler.
 Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve 
niteliğine göre en az 3 kişilik bilirkişi kurulunun 
oluşturulması zorunludur.
 Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme 
konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış 
uzmanlar ya da SPK’ya göre yetkilendirilen 
gayrimenkul değerleme uzmanları arasından 
seçilmesi zorunludur.
 Gayrimenkul değerleme uzmanları 
bakımından bilirkişiliğe kabul için aranan temel 
eğitim alma ve 5 yıl görev yapma şartları aranmaz.
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Dava Hakkı :

 Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın 

maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat 

gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara 

tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete 

ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, 

kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal 

ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim 

davası açılabilir. İdari yargıda açılan davalar 

öncelikle görülür.

 Kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri 

tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve 

idare mahkemesince yürütmenin durdurulmasına 

karar verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda 

açılan dava bekletici mesele kabul edilerek 

sonucuna göre işlem yapılır.

 Taşınmazın kamulaştırılması halinde 

taşınmaz malikinin taşınmazı boşaltması bir başka 

ifadeyle taşınmazı tahliye usulü nasıl olacaktır?

  Taşınmaz Malın Tahliyesi :

 Yasa uyarınca kamulaştırma yapılan ve 

idare adına tapu dairesinde tescil edilen taşınmaz 

malın boşaltılması idarece icra memurundan 

istenir. İcra memuru taşınmaz malı 15 gün içinde 

boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre 

içinde taşınmaz mal boşaltılmaz ise cebri icra 

yoluyla boşaltılır.

 İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmaz 

ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez.

 Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal 

sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz.

 Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna 

bırakılır. Hasat zamanı beklenmesi mümkün 

olmadığı hallerde kamulaştırmayı yapan idare, 

mahkemece takdir edilecek ürün bedelini tazmin 

etmek şartıyla arazinin boşaltılmasını talep 

edebilir.

 Peki idare kamulaştırma işleminden tek 

taraflı olarak vazgeçebilir mi? 

 İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi:

 İdare kamulaştırmanın her aşamasında 

kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili 

merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı 

olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir.

 Şu kadar ki dava sırasında vazgeçme 

halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve 

işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir 

olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.

 Kamulaştırılan taşınmazı, taşınmaz 

malikinin geri alma hakkı var mıdır ? 

Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı:

 Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde kamulaştırma 
yapan idarece kamulaştırma ve devir amacına 
uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaz veya 
kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis 
edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, 
mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini 
aldıkları günden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir.
 Bu hak doğduğu andan itibaren 1 yıl 
içerisinde kullanılmazsa düşer. Burada hak 
düşürücü süre vardır.
 Peki ülke genelinde özellikle deprem 
riskinden dolayı, kentsel dönüşüme tabi tutulan 
alanlarda kamulaştırma nasıldır?  

 Kentsel Dönüşümdeki Kamulaştırma: 

 Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın 
maliklerine yapılan tebligatı takip eden 30 
gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma 
sağlanamaması halinde, gerçek kişilere veya özel 
hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar 
için bakanlık, TOKİ veya idare tarafından acele 
kamulaştırma yoluna da gidilebilir.
 Yasa uyarınca yapılacak olan 
kamulaştırmalar, projelerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit ödemesi 
belirlenen tutarların 1/5’i oranında yapılır.
 Bakanlık, TOKİ veya idare; kamulaştırma 
işlemlerinin yürütülmesi için mirasçılık belgesi 
çıkarmaya, kayyım tayin etmeye veya tapuda 
kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.
 Kamulaştırma sadece taşınmazın 
mülkiyetinin tamamının bedelinin ödenmesi 
şeklinde olmamaktadır. Taşınmazın kullanım 
hakkının kamulaştırılması da mümkündür. 
Buna uygulamada irtifak kamulaştırması 
denilmektedir. Bu durum özellikle büyük baraj ve 
sulama inşaatlarında, EPDK, BOTAŞ gibi yer altı 
ve yer üstü kullanımlarda karşımıza çıkmaktadır.

 İrtifak Kamulaştırması:

 42 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile 
değişik 11. maddesinin son fıkrası uyarınca ve 
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre 
kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulması 
nedeniyle taşınmaz malda oluşacak değer 
düşüklüğü oranının (dolayısıyla kamulaştırma 
bedelinin) saptanmasında; Taşınmaz malın cinsi 
(arsa veya arazi olması) ve yüzölçümü ile irtifak 
hakkının kurulduğu alanın yüzölçümü, irtifakın 
niteliği (petrol, akaryakıt ya da doğalgaz boru 
hattı, elektrik enerjisi nakil hattı vb.) ve konumu 
göz önünde bulundurulur.GA
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 Buna göre bulunacak değer 
düşüklüğü oranı (yöntemince kanıtlanmış 
önemli ve özel bir durum söz konusu 
olmadıkça) taşınmaz malda irtifak hakkının 
kurulduğu alanın mülkiyet değerinin;

 Arazilerde %35’inden, 
 Arsalarda % 50’sinden 
 fazla olamaz. 

 Durumu bir örnekle açıklamak 
gerekirse:
 Elmalı Mahallesi, 183 ada 219 parsel 
sayılı taşınmazın 472,92 m² lik kısmın irtifak 
kamulaştırma hesabı;

•T ; Taşınmazın tamamının yüzölçümü
•İ.H.Y ; İrtifak kamulaştırma alanının 
yüzölçümü
•D.D.O ; İrtifak kamulaştırmasıyla 
taşınmazda oluşacak değer düşüklüğü oranı
•F ; Taşınmazın m² birim fiyatı

•İR.BED ; İrtifak kamulaştırması nedeniyle oluşacak 
kamulaştırma bedeli

 
Artan alan (m²)  Değer düşüklüğü (%)
0 – 1.000   4
1.001 – 5.000   2
5.001 – 10.000   1,5
10.001 den büyük  1

İrtifak hakkı tesisinden önceki değer; 
9.490,87 m² x 7,06 TL/m²: 67.005,54 TL

İrtifak hakkı tesisinden sonraki değer; 
67.005,54 TL x 0,9590 : 64.258,31 TL
 
67.005,54 TL - 64.258,31 TL = 2.747,23 TL

İrtifak bedeli; 885,43+2.747,23 = 3.632,66 TL

 Pilon elektrik nakil direğinin konumlandığı 
yere pilon yeri adı verilmektedir. Üstündeki direğe de 
pilon denmektedir. Pilon yeri ifadesi, tapu kadastro 
paftalarında, yüksek gerilim hattı taşıyan direklerin 
bulunduğu arazi parçasının kadastral niteliğini 
açıklaması kaydıyla sık sık karşımıza çıkmaktadır. 
Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği’nin 44. maddesine 
göre, enerji nakil hattının sol ve sağında güvenlik şeridi 
şeklinde gösterilen alanlarda malikin yapı yapması 
engellenmektedir. Bu maddeye karşı gelerek güvenlik 
şeridi kapsamının içerisine yapı yapan kişilere elektrik 
şirketleri irtifak hakkına tecavüz söz konusu olduğu 

sebebi ile müdahale ve kal davası açar. 

 Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan 
davanın 4 ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, 
tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren 
kanuni faiz işletilir. 

 Hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda 
mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli 
hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla 
gerekli tedbirler alınır.
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MESLEK İÇİ ATÖLYE EĞİTİMLERİ

 Eğitim Komisyonumuz tarafından Atölye Eğitimleri 
kapsamında, meslektaşlarımıza yönelik belli alanlarda 
eğitim planlanarak, 23.12.2021 tarihinde Baromuzun internet 
sitesinde duyuruda bulunulmuş ve eğitimlere başlanmıştır. 
Bu kapsamda;
 -Ticaret ve Kooperatif Hukuku alanında 17.01.2022-
24.01.2022-07.02.2022-21.02.2022-28.02.2022 tarihlerinde 
Prof. Dr. İsmail KAYAR,
 -Gayrimenkul Hukuku alanında 17.01.2022-19.01.2022-
24.01.2022-07.02.2022-02.03.2022 tarihlerinde Av. Cihangir 
DALKIRAN,
 -CMK/İnfaz ve Bilişim Hukuku alanında 18.01.2022-
01.02.2022-15.02.2022-07.03.2022-08.03.2022-14.03.2022-
21.03.2022-22.03.2022-28.03.2022 tarihlerinde Doç. Dr. Fatih 
BİRTEK,
 -İnşaat Hukuku alanında 19.01.2022-31.01.2022-
23.02.2022-02.03.2022-09.03.2022-16.03.2022 tarihlerinde 
Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN,
 -Tıp Hukuku alanında 20.01.2022 tarihinde Prof. Dr. 
Murat DOĞAN,
 -İş Hukuku alanında 21.01.2022-28.01.2022-
04.02.2022-11.02.2022-18.02.2022-16.03.2022-18.03.2022-
23.03.2022-25.03.2022 tarihlerinde Av. Harun ÖZKAN ve Av. 
Kasım Çağrı KARAMÜRSEL,
 -Aile Hukuku alanında 25.01.2022-17.02.2022-
22.02.2022 tarihlerinde Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN,
 -Tazminat ve Sigorta Hukuku alanında 25.01.2022-
04.02.2022-10.02.2022-21.02.2022-22.02.2022-28.02.2022-
10.03.2022-17.03.2022 tarihlerinde Baro Başkan Yardımcısı 
Av. Göksel ULUSOY,
 -Aile Hukuku-Katılma Rejimi alanında 08.02.2022 
tarihinde Prof. Dr. Murat DOĞAN,
 - Tazminat / Maluliyet - Özür - Engel Oranı 
Hesaplamaları - Geçici İş Göremezlik ve Bakıma Muhtaçlık 
Sürelerinin Tespiti alanında 16.02.2022-17.02.2022 tarihlerinde 
Prof. Dr. Çağlar ÖZDEMİR’in konuşmacı olarak katıldıkları 
dersler yapılmıştır. Eğitimlerde görev alan meslektaşlara ve 
akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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 Kayseri Barosu Başkanlığı Kadın Hakları 
Komisyonunca, 03.12.2021 tarihinde Kayseri Barosu 
Seminer Salonunda, Doç. Dr. Özge YÜCEL (Ufuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), Av. 
Ceren KALAY EKEN’in (Ankara Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Başkanı) sunum ve Av. Eylem SARIOĞLU 
ASLANDOĞAN’ın moderatörlüğünde, Toplumsal 
Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık kapsamında eğitim 
paneli düzenlenmiştir.

 Kadın Hakları Komisyonumuzca, 08.12.2021 
tarihinde Kaymek kursiyerlerine sunumlar yapılmaya 
başlanmış olup, kursiyerlere Türk Medeni Kanunu’ndan 
kaynaklı hakları ve 6284 sayılı yasa kapsamında 
koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile başvuru 
mekanizmaları anlatılmıştır. 

 Baro Başkanlığımızca Sınai Mülkiyet Kanunu 
kapsamında (Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Model) 
Hukuki Problemler ve Çözüm Önerileri konulu 
konferansımız, Av. M. Mesut BARKALE'nin (Konya 
Barosu mensubu) sunumlarıyla 11.12.2021 tarihinde 
Ticaret Odası Seminer Salonunda yapılmıştır.

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET VE AYRIMCILIK KAPSAMINDA EĞİTİM PANELİ

KAYMEK KURSİYERLERİNE SUNUMLAR

SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA HUKUKİ PROBLEMLER VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU KONFERANS
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 Erciyes Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 25.12.2021 tarihinde 
Dr. Öğretim Üyesi Elif Şimşek ÖZKAN moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen "6284 sayılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 
Yeniden Değerlendirilmesi" konulu seminere, Kadın 
Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Eylem SARIOĞLU 
ASLANDOĞAN konuşmacı olarak katılmıştır. Seminere 
Baro Başkanımız Av. Ali KÖSE, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Gülçin EKER ÖKSÜZLER, Baromuz avukatlarından 
Av. Özden ERTAN, Av. Nihal BAŞPINAR AKINCI, Av. 
Büşra EKİCİ ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya 
ERAYDIN ARGUNŞAH katılım sağlamışlardır.

 Kocasinan Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi'nde 
Meslek Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen 
12.01.2022 tarihli söyleşiye Baromuzu temsilen, TBB 
Delegemiz ve TBB Denetleme Kurulu Üyemiz Av. 
Ünal KESKİN katılmış olup Avukatlık mesleği üzerine 
bilgilendirme yapılmıştır.

KOCASİNAN CEMAL BOZKURT ANADOLU LİSESİ'NDE MESLEK TANITIM 
GÜNLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİ

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR 
KANUN’UN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KONULU SEMİNER
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 09.03.2022 tarihinde Baro Seminer Salonunda 
Yeşilay Haftası münasebetiyle YEDAM tanıtımı, bağımlı 
bireylere yaklaşım ve bağımlılıkla mücadele hakkında 
Yeşilay Kayseri Şubesi tarafından eğitim semineri 
yapılmıştır.

 Baromuz Çocuk Hakları Komisyonunca 15 
Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi’nde Çocuk Hakları 
ve Eşitlik konusunda 10.03.2022 tarihinde seminer 
verilmiştir.

YEŞİLAY KAYSERİ ŞUBESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM SEMİNERİ

ÇOCUK HAKLARI VE EŞİTLİK KONUSUNDA SEMİNER
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 Baro Başkanlığımız, Kayseri Ticaret Odası 
Başkanlığı ve KATOTAM tarafından ortak düzenlenen 
“TAHKİM” Konferansımız, Prof. Dr. Murat DOĞAN, 
Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK ve Dr. Mustafa 
OKUR’un kıymetli sunumlarıyla 25.03.2022 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

 Kayseri Barosu Staj Komisyonumuz ile Erciyes 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, Erciyes 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda 
29.03.2022 tarihinde ortak düzenlenen, Kriminolojist 
Hakkı SU'nun sunumu ile "Yargıda Adli Bilimler, 
Kriminalistik ve Ceza Hukukunda Maddi Deliller" konulu 
konferans düzenlenmiş olup, konuşmacı Hakkı SU’ya, 
katılımlarından dolayı Stajyer Avukatlarımıza ve Hukuk 
Fakültesi öğrencilerine teşekkür ederiz. 

YARGIDA ADLİ BİLİMLER, KRİMİNALİSTİK VE CEZA HUKUKUNDA MADDİ 
DELİLLER KONULU KONFERANS

BARO BAŞKANLIĞIMIZ, KAYSERİ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI VE 
KATOTAM TARAFINDAN ORTAK DÜZENLENEN “ TAHKİM” KONFERANSI

 Staj Komisyonu tarafından 07.01.2022 tarihinde 
Kayseri Barosu Seminer Salonunda Av. Mustafa 
TIRTIR'ın katıldığı "Ceza Hukuku" konulu uygulamalı staj 
eğitim seminerimiz yapılmıştır.

"CEZA HUKUKU" KONULU UYGULAMALI STAJ EĞİTİM SEMİNERİ
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 Kayseri Barosu Staj Komisyonu tarafından 
10.12.2021 tarihinde Kayseri Barosu Seminer Salonunda, 
CMK Servisi personelimiz Şeyma YILMAZ’ın sunumları 
ile “CMK Yönetmeliği çerçevesinde müdafi atanması ve 
OCAS’ın (Otomatik CMK Atama Sistemi) kullanım şekli 
konulu” uygulamalı staj eğitim seminerimiz yapılmıştır. 

 Kayseri Barosu Başkanlığı Staj Komisyonu 
tarafından 16.12.2021 tarihinde Kayseri Barosu Seminer 
Salonunda, Av. Cihangir DALKIRAN'ın katıldığı; 
“Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma, Tasarrufun 
İptali" konulu uygulamalı staj eğitim seminerimiz 
yapılmıştır.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA, KAMULAŞTIRMA, TASARRUFUN İPTALİ 
KONULU UYGULAMALI STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

CMK YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE MÜDAFİ ATANMASI VE OCAS’IN 
KULLANIM ŞEKLİ KONULU UYGULAMALI STAJ EĞİTİM SEMİNERİ
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 Staj Komisyonu tarafından, 14.01.2022-20.01.2022 
- 21.01.2022 - 27.01.2022 tarihlerinde Kayseri Barosu 
Seminer Salonunda, Baro Başkan Yardımcısı Av. Göksel 
ULUSOY'un katıldığı "Tazminat Hukuku" konulu staj 
eğitim seminer dersleri yapılmıştır.

 Staj Komisyonu tarafından 02.02.2022-
10.02.2022-17.02.2022 tarihlerinde Kayseri Barosu 
Seminer Salonunda, Av. Harun ÖZKAN ve Av. Kasım 
Çağrı KARAMÜRSEL’in katıldığı; "İş Hukuku" konulu 
uygulamalı staj eğitim seminerlerimiz yapılmıştır.

"TAZMİNAT HUKUKU" KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

"İŞ HUKUKU" KONULU UYGULAMALI STAJ EĞİTİM SEMİNERİ
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 Staj Komisyonumuz tarafından, 21.02.2022 
ve 28.02.2022 tarihlerinde Kayseri Barosu Seminer 
Salonunda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Osman Vahdet İŞSEVENLER ve Av. 
Emrah BİLEZİKÇİ'nin katıldığı; "Hukuk Metedolojisi 
ve Argümantasyon" konulu staj eğitim seminerimiz 
yapılmıştır.

 Staj Komisyonu tarafından 10.03.2022 ve 
18.03.2022 tarihlerinde Kayseri Barosu Seminer 
Salonunda Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN’in katıldığı; "İcra 
ve İflas Hukuku" konulu staj eğitim seminerlerimiz 
yapılmıştır.

 Baro Başkanımız Av. Ali KÖSE, Çocuk Hakları Komisyonumuzdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Gülçin EKER ÖKSÜZLER ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Av. Nihal BAŞPINAR AKINCI, Kayseri 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Cüneyd ÖZDEMİR‘i 25.12.2021 tarihinde makamında ziyaret 
ederek kurumlar arası iletişimin güçlenmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

"İCRA VE İFLAS HUKUKU" KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİ

KAYSERİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

"HUKUK METEDOLOJİSİ VE ARGÜMANTASYON" 
KONULU STAJ EĞİTİM SEMİNERİ
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 06.12.2021 günü meslektaşımız Av.Ozan Can ÇİMEN, müvekkilinin alacağını tahsili amacıyla 
gittiği haciz mahallinde borçlu tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmıştır.
 Meslektaşımıza saldıran şahıs, bir yandan küfür ve tehditler savurmuş, bir yandan da saldırıyı 
engellemek isteyen eşini yerlerde sürüklemiştir. Anlaşılacağı üzere olay, her yönüyle vahim bir olaydır.
 Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.
 Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten 
başka bir şeyle izah edemeyiz.
 Borçlarını ödememe gerekçesi ile haciz işlemlerine muhatap olmuş bir kişinin, alacağın tahsili, 
başka bir ifade ile hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırısı, sadece 
avukatın şahsına değil, hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir 
saldırıdır.
 Avukatlar, hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı değillerdir. Taraflar arasındaki husumetin 
tarafı hiç değillerdir.
 Avukata saldıranlar, belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin 
her yönüyle kendisini kuşattığı aciz insanlardır.
 Mesleğimizin kutsallığını ve önemini anlamayan bu kişilere, zor da kaldıklarında hemen 
avukatın yardımına koşmamalarını tavsiye ediyoruz.
 Bilinmelidir ki avukata saldırı, ne avukatı ne de savunmayı caydıracaktır. Yemin ile başladığımız 
bu mesleğe, kararlılıkla devam edeceğiz.
 Böyle saldırılarla avukatı görevinden vazgeçirmeyi amaçlıyor iseniz, biliniz ki karşınızda güçlü 
ve tek vücut olmuş bir Baro bulacaksınız.
 Meslektaşımıza, savunma makamına, Yargıya yapılan bu saldırının hesabı, Mahkeme önünde 
muhakkak görülecektir.
 Meslektaşımızın saldırıya uğradığı haberi alınır alınmaz, hastane, polis merkezi ve savcılık 
aşamalarında meslektaşın her daim yanında bulunulmuş, tüm adli aşamalar Baromuz tarafından takip 
edilmiştir.
 Meslektaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, davanın takipçisi olacağımızı, 
meslektaşımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

Av. OZAN CAN ÇİMEN’E YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
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 22.12.2021 tarihinde Gaziantep ilinde, bir evladımızın, sahipli bir köpeğin saldırısına uğramasını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle yaralanan evladımızın ve ailesinin üzüntüsünü içtenlikle 
paylaşıyor, acil şifalar diliyoruz. Kendisinin dahil olacağı yargı sürecinin takipçisi olacağız. ÖNCELİKLE 
VE ÖNEMLE belirtmek isteriz ki, saldırı sahipsiz bir sokak hayvanı tarafından değil, bir insanın BAKIMI, 
GÖZETİMİ VE SORUMLULUĞU altında bulunan sahipli bir hayvan tarafından gerçekleşmiştir.
 Öncelikle konunun hukuki boyutunu doğru şekilde ele almak gerekir. Sahipli hayvanların 
vereceği zararlarda hayvan sahiplerinin hukuki sorumluluğu için Türk Borçlar Kanunu’nun 67. ve 68. 
madde düzenlemesine, cezai sorumluluğu için ise 7332 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemelere 
gidilmesi gerekmektedir. Bu yasal sürecin evladımız lehine hızlı bir şekilde işletilmesi adına sürecin 
takipçisiyiz.
 Ancak yaşanılan bu süreçte maalesef ki idari makamlarca olayın haksız ve hukuka aykırı olarak 
çarpıtılarak, sokak hayvanlarının hedef haline getirildiğine şahit olmaktayız. Söz konusu olay üzerinden 
konunun faili bütün sokak hayvanları olarak gösterilmektedir. İnsanların hayvanlar üzerindeki etkisi 
göz ardı edilerek hayvanlar düşman ilan edilmektedir. Belli türler fiziksel özellikleri nedeniyle yavru 
iken alıkonarak, dövülerek, uzuvları kesilerek, aç bırakılarak ve birbirlerine parçalatılarak vahşi bir 
şekilde yetiştirilmektedir. Bu olay baz alınarak etkin bir mücadeleye girişilecekse, hayvanları rehabilite 
seviyesine getiren bu kişilerle mücadele edilmelidir.
 5199 sayılı Kanunun 6. maddesinde ve yönetmelikte sokak hayvanlarının toplatılma barındırılma 
ve tekrar doğal yaşamlarına bırakılma usulleri belirlenmiştir.
 Bu çerçevede, sokak hayvanları ancak toplanıp kısırlaştırılıp, aşılanıp, rehabilite edilip ve 
küpeleme işlemi yapıldıktan sonra alındıkları ortamlarına geri bırakılması kanuni zorunluluktur. Aksi 
yöndeki uygulamalar idarece yapılmış AÇIK VE KESİN hukuksuzluktur. Maalesef sosyal medyada, basın 
yayın organlarında bu belirtilen çerçevenin dışına çıkılarak, küpeli hayvanlar da dahil hayvanların 
merhametsizce eziyet edilerek, bu iş için uygun olmayan araçlara istiflenerek toplatıldığını görmekteyiz.
 5199 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin uygulama yönetmelikleri 
bile henüz çıkarılmamışken, kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerindeki yükümlülükleri yerine 
getirmeksizin kontrolsüzce, apar topar ve merhametsizce sokak hayvanlarını toplamasını ve 
sonrasında hayvanların akıbeti ile ilgili süreçleri büyük endişe ile takip ediyoruz.
 7332 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine ve nüfusu 
25.000’i aşan ilçe belediyelerine hayvanların korunması ve bakımının sağlanması amacıyla bakımevleri 
kurulmasına dair yasal zorunluluk getirilmiştir. Belediyeler bu bakımevlerini yasada 31.12.2022 – 
31.12.2024 tarihine kadar kurmakla yükümlü kılınmıştır. Ülke genelinde birçok il ve ilçede yasada 
belirtilen bakımevleri henüz açılmış değildir. Hali hazırda açık olan yerel yönetimlerin hayvan bakım 
evleri ve barınakları ise yeterli imkan ve donanımlara sahip değildir.
 Hayvanların barınma koşullarının doğru olması, metrekareye düşen hayvan sayısı bakım 
hizmetlerinin ve günlük rutinlerle beslemenin belli kurallar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir. 
Türkiye’de barınakların çoğu toplama kampı görünümündedir ve standartları yoktur. Barınaklarda 
hayvanların yaşam koşulları olması gerekenin çok altında kalmaktadır. Mevcut hal böyle iken, faaliyeti 
devam eden barınakların koşulları iyileştirilmemişken tüm sokak hayvanlarının toplanmasının ifade 
edilmesi tarafımızca kabul edilemez.
 Sokak hayvanlarının yaşam alanı mahallelerimizdir. Bahçelerimiz, parklarımız, sokaklarımız 
onların doğal yaşam alanlarıdır. Bu hususta yüzyıllardır bir arada yaşadığımız masum canlılarımızın 
yanında olacağız. Yaşanılan en son olay özelinde, masum evladımız ile ilgili yasal sürecin de takipçisi 
olacağız. Yeryüzünün yalnızca insanlar için yaşam alanı olmadığının bilinciyle, idarece yapılan hukuksuz 
müdahalelerin de sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI
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 Şu an çok üzgünüz ama aynı zamanda çok da öfkeliyiz. İstanbul Barosuna kayıtlı Meslektaşımız, 
kız kardeşimiz Av. Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi, 29 yaşında bir 
kadın yaşamdan koparıldı. Öncelikle meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza 
başsağlığı diliyoruz. 
 Maalesef basından öğrendiğimiz kadarı ile yine aynı bildiğimiz durum ile karşı karşıyayız; 
meslektaşımızın aldırdığı bir uzaklaştırma kararı olduğunu ve beni kurtarın diye yakınlarından yardım 
istediğini öğreniyoruz ve onu koruyup kurtaramıyoruz.
 Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakları sadece kadın oldukları için erkekler tarafından 
ellerinden alınıyor. Her kadın cinayetinden sonra bizler aynı öfkeyi duyuyor ve aynı sözleri söylüyoruz. 
Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın geldiği nokta, kadınların yaşamlarının yok sayıldığı bu tablo bize 
sözün bittiği yerde olduğumuzu gösteriyor.
  Dün Dilara Yıldız’ı erkek şiddetine kurban verdik, önceki gün Mersin’den Raziye Oskay’ı, 
geçen hafta Antep’ten Nurcan Kartal’ı, geçen ay Kayseri’den Zehra Çakır’ı, Geçen yıl en az 400 kadını 
erkek şiddeti sonucu kaybettik. Öldürülen kadınların isimlerini söylemeye kalksak buradan saatlerce 
ayrılamayız. Ama onlar sadece istatistik verilere konu birer sayı değil, onlar ev kadını, işçi, üniversite 
öğrencisi, sağlıkçı, avukat, onlar yakınlarının, annelerinin babalarının, çocuklarının kız kardeşlerinin en 
kıymetlileri, onlar tüm her şeyden bağımsız birer özgür insan.
  Artık bir kadının dahi isminin o listeye eklenmesine tahammülümüz yok. Bir kız kardeşimizi 
daha kadına yönelik şiddet neticesinde kaybetmek istemiyoruz. Ama biliyoruz ki sorumlular görevlerini 
yerine getirmezse o listeye benim, senin, en yakınımızdaki kadınların, daha nice Dilaraların, Raziyelerin, 
Nurcanların, Zehraların ismi eklenecek, bunun da farkındayız.
  Biz artık bir kadının daha ölümü ardından aynı cümleleri kurmak istemiyoruz. Biz artık niye bir 
kadını daha koruyamadık diye kahrolmak istemiyoruz.  Biz artık bir kız kardeşimiz ardından gözyaşı 
dökmek yas tutmak istemiyoruz.
  Yıllardır kadına yönelik şiddetin münferit olmadığını, sadece “akıl sağlığı yerinde olmayan/ 
hasta/ psikolojisi bozuk olan erkeklerin” kadınlara yönelik fiili olarak nitelenemeyecek kadar derin 
ve tarihsel nedenleri olduğunu anlattık. Şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
ortadan kaldırılması için bütünlüklü politikalar üretilmesini talep ettik. Kadınların haklarının ve şiddet 
neticesinde hükmedilecek cezaların yasa metinlerinde yazılı olmasının yeterli olmadığını, eksiksiz 
uygulanması yönünde gerçek bir iradenin ortaya konulmasının olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta 
dile getirdik. Kadına yönelik ayrımcı söylemlerin ve kadın düşmanı açıklamaların şiddetin artmasına 
neden olduğunun hep altını çizdik.  
  Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, kadın düşmanı politikalardan, erkek egemen anlayışın 
hakim olduğu kurumlardan, cezasızlık neticesi doğuran ve cezayı nerdeyse ödüle dönüştüren haksız 
tahrik indirimlerinden aldığını biliyorduk. O zaman soruyoruz: Fail sadece şiddeti uygulayanlar mı?, 
ona bu cesareti ve gücü verenlerin, bu erkek egemen sistemin güçlenmesine katkı sunanların da bu 
katliamlarda rolü yok mu?
  Erkeklerin güç aldığı bu dayanakların ortadan kaldırılması ve kadınların en temel hakkı olan 
yaşam hakkının korunması devletin en temel görevlerinden biridir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi 
için bir an önce etkili çözüme dair adımlar atılmalıdır. Bir kez daha soruyoruz : “Daha kaç kadının vahşi 
bir şekilde öldürülmesini bekleyeceksiniz’’?
  Bizler şiddetin önüne geçilmesi için etkin bir mücadele talep ederken maalesef atılan adım 
kadınların yaşamlarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesinden çıkılmak oldu. Böylece kadınlar erkek 
şiddeti ile baş başa bırakıldı, “ne haliniz varsa görün”  mesajı verildi. İstanbul Sözleşmesi nasıl kadınları 
güçlendirecek bir yol haritası ortaya koyuyorsa, sözleşmeden bir gece yarısı kararname ile çıkılması 
da kadın ile erkeği eşit görmeyen zihniyeti cesaretlendiriyor. Çünkü kadınların haklarına yönelik her 
tartışma sonrasında şiddetin arttığına tanıklık ediyoruz.
  Kadının İnsan Hakları için mücadele eden biz avukatlar kadına yönelik erkek şiddetine, 
şiddetin kaynağı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddetin beslendiği kadın düşmanlığına ve şiddet 
uygulayan erkekleri cesaretlendiren cezasızlık haline karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyor, 
meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İSTANBUL BAROSU ÜYESİ AV. DİLARA YILDIZ 'IN UĞRADIĞI SALDIRICI SONUCU HAYATINI 
KAYBETMİŞ OLMASI NEDENİYLE BAROMUZCA YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI 
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SAMSUN'DA ATATÜRK ANITINA YAPILAN SALDIRIYA KARŞI
BAROLARIN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK SİLAHLI HAREKETİ İLE İLGİLİ
BAROMUZ BASIN AÇIKLAMASI
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 8 Mart 1857 tarihinde kadın tekstil işçilerinin “Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma 
süresinin 10 saate indirilmesi ve eşit işe eşit ücret” talebiyle başlattıkları grevde, fabrikada çıkan yangın 
sonucu hayatlarını kaybetmelerinin üzerinden 165 yıl geçti. 165 yıl önce insanca yaşama ve çalışma 
talebi kendilerinden sonraki tüm kadınlara ilham veren bir mücadele gününe dönüştü. Dünyada ve 
ülkemizde kadınlar aynı talepler için mücadeleye devam etmek ve aradan geçen bunca zamana karşın 
eşitsizliğin ve ayrımcılığın yarattığı sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor.
 Bu  8 Mart'ta artık başka sözler söylemek güzel şeylerden bahsetmek isterdik fakat 2022 
yılının 8 Martında emek sömürüsünün, yoksulluğun, şiddetin, eşitsizliğin arttığı ve derinleştiği ve savaş 
koşullarının bunu kat ve kat artırdığı koşulları yaşıyoruz.
 Günümüzde dünyanın farklı yerlerde yaşanan savaşlar nedeniyle, kadınlar diğer haklarının 
yanında en temel hak olan yaşam haklarından dahi mahrum kalmaktadırlar. Bu sene 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü, Ukrayna’da yaşanan savaş süreciyle karşılıyoruz. Her savaşta olduğu gibi 
bu savaşta da en çok kadınlar ve çocuklar mağdur olmakta ve yaşanan süreç, dünya barışını açıkça 
tehdit etmektedir. Bu durumu kabul etmiyor, tüm taraf devletleri evrensel barışa hizmet etmeye davet 
ediyoruz.
 Ülkemizde toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlar ne yazık ki eşit bir şekilde eğitim ve 
istihdam olanaklarına ulaşamamakta, kültürel ve siyasal alanda yeterince temsil edilememektedirler. 
Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda ise 153 ülke arasında 
130. Sıradayız.
 Yapılan araştırmalara göre  2020'de Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin 
oranı kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde yüzde 59,8 olarak belirlenmiştir.
 Kadınlar hem evde hem işte birçok sorumluluğu almasına ve birçok işi aynı anda “başarmak” 
zorunda kalmasına karşın emeği daha değersiz görülüyor. TÜİK tarafından 2018 yılındaki verilere 
dayanarak yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 15.6 düzeylerinde. 
DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi'nin Kadın Emeği Raporu'na göre ise  Türkiye'de erkeklerin yıllık 
ortalama kazancı kadınlara göre yüzde 27,4 daha fazla. Bununla birlikte cinsiyete dayalı ücret 
eşitsizliği, eğitim seviyesi arttığında da devam ediyor, yükseköğrenim gören kadınların ücret düzeyinin 
erkeklere göre yüzde 39 daha az olduğu araştırma sonuçları ile ortaya konuluyor. Eğitim düzeyi, yaşı 
fark etmeksizin kadınlar işyerlerinde şiddet, taciz ve her türlü ayrımcılık ile kalma tehlikesi ile çalışma 
yaşamını sürdürüyor.
 Temsil açısından da durumun parlak olmadığı söylemek yanlış olmaz zira TBMM’de  481 erkek 
milletvekili olmasına karşın 101 kadın milletvekili bulunuyor.
 Ülkemizde ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, utanç verici bir şekilde giderek artan 
kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, kadınların şüpheli ölümlerinin dehşetinde yaşanmaktadır. 
Kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hale gelen kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların 
eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılması gerekmektedir. Kadınların 
yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir şekilde çekilme 
yoluna gitmek, maalesef kadınları daha da korumasız bırakmıştır.
 Bugün kadınların nafaka hakkı dahil olmak üzere Medeni Kanun’da yer alan birçok hakkın 
tartışılmaya açıldığını endişeyle izliyoruz. 6. Yargı Paketi ile kamuoyunun gündemine gelen nafaka 
hakkının süreye bağlanması ve boşanmalarda “aile arabuluculuğu”nun getirilmesine ilişkin söylemler 
ve yasal girişimler, kadın kazanımlarının kaybına yol açacağı gibi kadınların yaşam haklarına da saldırı 
oluşturacaktır. 
 Devletin her kademesindeki yetkilileri, kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu 
dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya; medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına 
çıkan engelleri ortadan kaldırmaya; Anayasa’da yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve 
uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz.
 Bizler; Medeni Kanun ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan anayasal eşitlik ve 
laiklik ilkesinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizin altını çizerek, bu hususları tartışmaya açmanın; 
şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını 
belirtiyoruz.
 Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü 
girişimin karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğiz.
 Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve özgür bireyleri 
olan kadınların insan haklarının ihlaline yol açacak her türlü hukuki düzenleme ve yasal değişikliğin, 
uygulama ve anlayışın karşısında tüm kararlılığımız ve dayanışma duygularımızla mücadele edeceğimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
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GEBZE ADLİYESİNDE BAŞSAVCILIK TALİMATI DOĞRULTUSUNDA AVUKATLARIN ARANMASINA 
İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

 Gebze Adliyesi’nde avukatların çantalarının aranması yönünde Başsavcılık talimatının 
verildiğini ve polis memurları tarafından talimat doğrultusunda hareket edildiğini üzülerek öğrenmiş 
bulunmaktayız.
 Kanun koyucu, avukatların ifa ettiği görevi dikkate alarak, avukatların aranmasına yönelik özel 
hükümler düzenlemiştir. Avukatların büro ve konutlarının, üzerlerinin aranması, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun 58.maddesi ile 5271 sayılı 130.maddesinde özel olarak düzenlenmiş olup adli veya önleme 
araması olması fark etmeksizin hangi şartlarda ve nasıl aranacağı açıkça belirtilmiştir.
 Avukatlık Kanunu’nun 58.maddesinde, avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasındaki 
işledikleri suçlardan dolayı, Avukat bürolarının ve konutlarının ancak mahkeme kararı ile ve kararda 
belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan Baro temsilcisinin katılımı 
ile aranabileceği, Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında 
avukatın üzerinin aranamayacağı açıkça ifade edilmiştir.
 Kanunun açık hükmüne rağmen, Gebze Adliyesi'nde, adliye girişinde avukatların çantalarının 
aranması ya da x-ray cihazından geçirilmesine yönelik Başsavcılık talimatının verilmesi ve de bu 
talimatın Polis memurları tarafından uygulanması hukuka, kanuna aykırıdır. Başsavcılık talimatı, kanuna 
aykırı emir/kanunsuz emir olduğundan dolayı, Başsavcılık talimatı doğrultusunda arama yapılması, 
polis memurları yönünden  hukuka uygunluk sebebi değildir. Bu anlamda, söz konusu talimatı veren ve 
talimat doğrultusunda arama yapan ilgililerin 5237 sayılı TCK.’nın “Hukuka aykırı olarak bir kimsenin 
üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir” şeklindeki 
120.maddesinde düzenlenen suçu işlediği ortadadır.
 Yargının kurucu unsurlarından olan ve yargı görevi yapan avukatların, yine bir yargı mensubu 
tarafından kanunsuz emir ile muhatap kılınması, ülkemizde Yargı’ya karşı işlenen suçların ne kadar 
sıradanlaştığının, Yargı’nın ne kadar önemsiz bir kavram haline geldiğinin göstergesi olup ilgililer 
hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır.
 Bu vesile ile Gebze’de görev yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söz 
konusu kanuna aykırı uygulamanın bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Saygılarımızla.
 

 Kayseri Barosu Staj Komisyonu tarafından 
06.12.2021 tarihinde Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 
Baromuz seminer salonunda sinema gösterimi 
yapılmıştır.

BARO SEMİNER SALONUNDA SİNEMA GÖSTERİMİ
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 Çocuk Hakları ve Sosyal Faaliyetler 
Komisyonumuzca ortak düzenlenen KÖY OKULLARI 
DAYANIŞMA PROJESİ kapsamında toplanan 29.400,00 
TL ile alınan 126 Bot, 115 Mont, 155 Kırtasiye Paketi 
Pınarbaşı/Aslanbeyli ve İncesu/Üçkuyu İlkokullarına 
Baro Başkanımız Av. Ali KÖSE, Çocuk Hakları 
Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Gülçin EKER ÖKSÜZLER, Sosyal Faaliyetler 
Komisyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Av. Mehmet ÖZER, Komisyon Üyelerimiz Av. Dimaze 
YILDIRIM, Av. Hatice Esra KÖSE, Av. Buket SEZGİN, 
Av. Hamdi KÖSE, Av. Müge ÖZER, Av. Taner AFŞAR, Av. 
Sezai BELİKBAŞI, Av. Nazime KALAN, Av. Sedef ALKAN, 
Av. Tolga Barış BOYRAZ, Stj Av. Mustafa KARABULUT ve 
Stj Av. Muhammed ARSLAN‘ın katılımlarıyla 03.01.2022 
tarihinde teslim edilmiştir. Ayrıca Baromuzun Voleybol 
takımları antrenörü Stj Av. Muhammed ARSLAN'ın 
gözetiminde, Pınarbaşı Aslanbeyli İlkokulu öğrencileri 
ile Voleybol maçı yapılarak neşeli dakikalar geçirilmiştir.

Baromuz Sportif Faaliyetler Komisyonu tarafından 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. işbirliği 
ile 14.01.2022 tarihi 09:00 - 15:00 saatleri arasında 
yetişkinler için 1 günlük, çocuklar için ise 15.01.2022-
16.01.2022 tarihleri arasında 2 günlük kayak ve 
snowboard eğitimi düzenlenmiştir.

KÖY OKULLARI DAYANIŞMA PROJESİ

KAYAK VE SNOWBOARD EĞİTİMİ

 Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile 
ne hakime ne de iktidara tabi olmadığımız gibi 
görevimizden dolayı karşılaştığımız saldırı ve hukuk 
dışı uygulamalarda da yalnız kalmamalıyız. Bu nedenle 
görevimizi yaparken karşılaştığımız her türlü fiili ve 
hukuk dışı saldırı ve sorunlarda Baromuz ve Avukat 
Hakları Komisyonumuz olarak meslektaşlarımızın 
yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, söz 
verdiğimiz üzere; meslektaşlarımızın yaşadıkları her 
türlü sıkıntıda ulaşılabilirliği ve çözümü kolaylaştırmak 
ve de komisyon çalışmalarını daha sağlıklı bir 
ortamda yürütebilmek adına 28.01.2022 tarihinde 
açmış olduğumuz Avukat Hakları Komisyonu odamızın 
bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını ve hiç bir 
avukatımızın görevlerinden dolayı haksız bir eyleme 
maruz kalmamasını dileriz.

YENİ AÇILAN KAYSERİ BAROSU AVUKAT HAKLARI ODAMIZ
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 Baromuz Sosyal ve Sportif Faaliyetler 
Komisyonunca 12.03.2022 tarihinde Baromuz 
Kafeteryasında Yıldırım Satranç Turnuvasının ilki 
yapılmıştır. Turnuvamızın sonucunda birinci Av. Murat 
MEVLEVİOĞLU, ikinci Stj. Av. Halit BİRSENGÜVEN ve 
üçüncü Av. Arif Sinan ANAÇ'a kupaları takdim edilerek, 
katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza turnuvaya 
katılım sertifikaları verilmiştir.

 20.02.2022 tarihinde elliyi aşkın Baronun 
katılımıyla “Barolar Besleme Yapıyor” kampanyasına 
Baromuz Hayvan Hakları Komisyonunca katılım 
sağlanarak sokak hayvanlarını besleme etkinliği 
gerçekleştirilmiştir.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEME ETKİNLİĞİ

SATRANÇ TURNUVASI

 Baro Başkanımız Av. Ali KÖSE, Baro Genel 
Sekreterimiz Av. Sedat KARABULUT, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Av. Gülçin EKER ÖKSÜZLER ve Av. Musa 
BAYNAL Kayseri Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen 
İç Anadolu Kariyer Fuarının açılış törenine katılarak,  
etkinliğin ilk günü olan 16.03.2022 tarihinde üniversite 
öğrencilerine avukatlık mesleği hakkında tanıtımda 
bulunmuşlardır.

İKAF AÇILIŞ TÖRENİ
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 Antalya Barosu tarafından düzenlenen 14. 
Atatürk Kupası Avukat Spor Oyunlarında şampiyon olan 
Baromuz Basketbol Takımı, Baro Başkanımızı ziyaret 
ederek alınan şampiyonluk kupasını Baro Başkanımıza 
takdim etmişlerdir. Baro Başkanımız kazanılan 
başarıdan dolayı mutluluk duymaktan daha öte kendileri 
ile gurur duyduğunu ifade etmiştir. Takıma ve takım 
oyuncularının isimlerine özel yaptırılan kalemler 
Başkanımızca takım oyuncularına hediye edilmiştir. 
Başarılarından dolayı basketbol takımımızı tebrik ederiz.

 Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında, 
29.03.2022 tarihinde, Kayseri Üniversitesi Konferans 
Salonunda, Baromuzca ilk kez kurulan Vekâleten 
Tiyatro Topluluğunca Tiyatro Sporu “Doğaçlama Gösteri” 
oyunu meslektaşlarımız ve ailelerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Topluluğumuzun kıymetli 
oyuncuları, Av. İbrahim Etem KORKUTAN, Av. Yusuf 
İNAN, Av. Elif Rana MEMİŞ, Av. Ümit EBİL, Av. Hüseyin 
OLCAR, Av. Mehmet Tolga GÜLEYÜPOĞLU, Av. Hatice 
Nurgül ASLAN, Av. Tuğba Meltem BİLGİN, Av. Merve 
GÜNDOĞDU, Stj. Av. Bedia YAKANER, Baro Personelimiz 
Rukiye YILDIZ, Konuk Oyuncumuz Mustafa Kemal 
PINARBAŞI ve Yönetmen Volkan LAFÇI’ya emeklerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

14. ATATÜRK KUPASI AVUKAT SPOR OYUNLARI

VEKALETEN TİYATRO TOPLULUĞU
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 5 Nisan Avukatlar Günü hediyesi olarak, Baromuzun Legal Yayıncılık ile yaptığı sözleşme 
doğrultusunda, normalde 1 kullanıcı için 1 yıllık online bedeli 16.400,00 TL olan abonelik, 1 yıl boyunca tüm 
avukat ve stajyer meslektaşlarımızın ücretsiz olarak kullanabileceği şekilde Baromuzca satın alınmıştır. 8 
milyon sayfayı aşan hukuki bilgiyi içeren (içtihat, mevzuat, kitap, dergi, makale, dilekçe, belge, gerekçe vd.) 
kaynağa tüm sınırsız erişim sağlanabilecektir. 

 KVK kapsamında veritabanı ücretsiz aboneliğe dahil olmak için ad-soyad, aktif e-posta adresi ve cep 
telefonu numarası bilgilerini içerir başvuru formunun Baro kaleminde bizzat doldurulması gerekmektedir. 
Abonelik bitiş tarihine kadar gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilecektir.

 E-postanıza gelecek kullanıcı giriş bilgileriniz için gereksiz kutunuzu kontrol etmeniz, gönderilen 
giriş bilgilerini değiştirmemeniz gerekmektedir.

https://www.legalonline.com.tr/kayseribarosu/

BAROMUZ İLE LEGAL YAYINCILIK ARASINDA YAPILAN 
ABONELİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA DUYURU
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Bir yıllık staj eğitimini başarı ile tamamlayan
Alaattin Can AKKILINÇ, 

Bengi ESER, 
Bilge ESER, 

Fatma Zehra ALTIBTAŞ, 
Furkan KOZAN, 

Gülcan KARAMAN, 
İbrahim Ethem KORKUTAN, 

Melike Nur ÖZDOĞAN, 
Mustafa BEKARLAR, 

Sedanur YEYDEN, 
Tuğçe KARAVUL, 
Zekican ÖZTÜRK, 

Alperen TATLI, 
Ayşe KOLUŞEN, 

Duygu GÜRBÜZ DURU, 
Erdoğan ŞİMŞİR, 
Gülsün METİN, 

Halil AVCI, 
Mert ÇAVUŞOĞLU, 

Nuri Emre BÜYÜKKEÇECİ, 
Özgenur NAZİKSOY DAL, 

Samet ALTUNTAŞ, 
Sultan Hilal KARAKUŞ, 

Zülal KOÇER, 
Ali Emre ATAŞ, 

Ebamüslüm YILDIZ, 
Ebru PAŞAYİĞİT, 
Emre DOĞAN, 

Habibe Gamze KARDAŞ, 
Ömer KUZUGÜDEN, 

Selim ARDIÇ, 
Serhat UZAK, 
Şeyma CENGİZ, 
Ubeyd AKSOY, 

Ahmet Fuat HARMANCI, 
Buse IŞGIN, 
Emre BIYIK, 

Feyzanur TEKİN, 
Mervegül ASLAN, 

Tuğba Kevser YAKAR, 
Emre DOĞAN, 

Kübra GÜNDÜZ, 
Gülsüm Reyhan KALABEY, 

Özge DEMİR, 
İrem ÖZÜBERK ve 

Sena Bengisu AKDENİZ 
baromuzda ruhsatlarını alarak aramıza 

katıldılar. Kayseri Barosu Yönetim Kurulu 
olarak aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza 
hoş geldiniz diyerek meslek hayatında başarılar 

diliyoruz. 

BAROMUZDA RUHSAT SEVİNCİ
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