Değerli meslektaşlarım,
Baromuzun her konuda devamlılığını sağlamak, her alanda
bulunduğu aşamayı beğenmeyerek daha ileriye taşımak, faaliyetlere
her geçen gün bir yenisini eklemek, baroyu ve avukatları kalıcı fiziki
mekanlara ulaştırmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Baronun resmi yayın organı Baro GÜNDEM dergisi de 12
yıldır devam eden yayın hayatı ile bu çalışmalarımızdan sadece birisi
olup, yeni sayısını sizlere ulaştırmanın mutluğunu duymaktayım.
Göreve geldiğimiz günden bu güne attığımız tüm adımlarda
temsil ettiğimiz savunmanın kutsallığını, onurunu ve vakarını hep
yüreğimizde zihnimizde taşıdık. Hiçbir zaman savunmanın küçük
düşmesine ve düşürülmesine müsaade etmedik. Her konuyu ve her
Av.Necat ANIL
olayı tüm yönleri ile derinlemesine ele alarak tüm bileşenleri ile birSamsun Barosu Başkanı
likte iyi tahlil etmeye ve refleks tepkiler yerine, gerçek, karşılığı olan
akılcı tutum ve duruşlar sergilemeye çalıştık. Baromuza ve meslektaşlarımıza yönelik çeşitli platformlarda eleştiri sınırlarını dahi aşacak şekilde paylaşılan görüşlere hoşgörü ile yaklaşarak
Baronun menfaatlerini ve geleceğe yönelik hedeflerini yakalamak için azami özen ve gayret gösterdik.
Yine, Baronun menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir anlayış ve felsefe ile yeni Adliye Sarayı yapımı sürecinde
Baroya en geniş mekanların tahsisi ile bu yerlerin en fonksiyonel şekilde tefrişini sağlamak için planlamalarını yaparak
başlattığımız inşaat faaliyetlerini kısa süre önce tamamladık. Yeni Adliye sarayının büyüklüğü biraz dağınık bir yapıyı da
beraberinde getirse de hemen hemen her katta avukatların kullanımına hazırladığımız alanlarla rahat ve konforlu şekilde Adliye içinde işlemlerinizi yapabileceğinizi ümit ediyorum.
Bu konuda 19 Mayıs Şehri Samsun’a ve avukatlarına yakışan mekanların yapılması ve Cumhuriyet Başsavcısının
Odası nasıl ise, Baro Başkanının Odasının da aynı nitelikte olması ve tefrişi hususunda bize büyük destek, büyük şevk
veren başta TBB Başkanımız Av.Prof.Dr.MetinFEYZİOĞLU’na ve TBB Yönetim Kurulu Üyelerine ve yine bu alanların tahsisinde hep yanımızda olan Cumhuriyet Başsavcımıza ve Adalet Komisyonu Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Yeni Adliyede meslektaşların şu haliyle en önemli problemlerinin Adliye Otoparkına ilişkin düzenlemeler olduğunu düşünüyorum. İki Adliye arasında geliş-gidişlerde yaşanan bu sıkıntıların çözümü için Adalet Bakanlığı nezdinde
yaptığımız başvurumuza olumlu bir cevap almış değiliz. Bu süreç içinde Cumhuriyet Başsavcılığının yetkileri dahilinde
yaptığı kolaylıkların da çözüm için yeterli olmadığını ifade etmek isterim. Her zaman dile getirdiğimiz sav, savunma ve
yargı üçlemesinde savunmanın bu şekilde ayrıksı tutulması üzüntü verici olup, bu konudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.
Yasama, yürütme ve yargı erklerinin bağımsızlığının giderek önem kazandığı geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylardan üzüntü duyduğumuzu belirtmekle birlikte, herkesimi soğukkanlı ve sorumlu davranmaya davet ettik. Ülkemizin
ayrışmasına, ötekileşmesine her zaman karşı durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Bu bakımdan yeni Adli Yılın sav,
savunma, yargı üçlemesinin bir bütün olarak Samsun’da ve ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Yüce Yargıtay çatısı altında da birlikte gerçekleşmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha dile getirmek isterim.
Baromuzda bu süreç içinde kazandırmak için yoğun gayret sarfettiğimiz bir diğer husus Irmak Caddesi üzerinde
Baronun uzun yıllarına hizmet edecek CLİNİC A binasının tahliyesi ile tarafımıza teslimi Ağustos ayında sağlanabilmiş ve
derhal plan ve proje çalışmaları başlatılmış, gerek İlkadım Belediyesi gerek TBB nezdinde girişimler gerçekleştirilmiştir.
Ümit ediyorum başlattığımız bu girişimlerimizde en kısa sürede sonuçlarını verecektir.
Sevgili meslektaşlarım,
Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Dergide ayrıntılarını göreceğiniz üzere Baronun artık rutini kabul
edeceğiniz ve bizce geleneksel hale dönüşen pek çok etkinliğini gerçekleştirmenin onurunu ve kıvancını yaşıyorum. Bu
çalışmalarda aktif olarak yer alan tüm komisyonları ve üyelerini canı gönülden bir kez daha kutluyorum.
Bu eserlerin ve faaliyetlerin hep daha iyisinin daha mükemmelinin gerçekleştirilmesi siz değerli meslektaşların
vereceği katkılarla mümkün olacaktır. Savunmanın yücelmesi, yükselmesi için hepimize yapacak çok ama daha çok iş
var. Kalın sağlıcakla.
www.samsunbarosu.org.tr
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Av. Ayşegül Ekin - İş hukuku açısından üçüncü kişinin edimini taahhüt
Stajer Avukatlar yarıştı.
Genç Avukatlar Toplantısı
Tübakkom’da kadına karşı şiddeti önlemek için önemli kararlar alındı
Türkoğlu; “Baroyla işbirliği içinde olmak istiyoruz.”
Ziyaretler
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THM Korosu’ndan Türkü Ziyafeti
İftar Birlikteliği
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SAHİBİ

Samsun Barosu Başkanı Av. Necat ANIL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Av. Yusuf Ziya DERELİ

YAYIN KURULU
					

Av. Serda Aras
Av. Barış Kılıçoğlu

SAMSUN BAROSU GÜNDEM

Samsun Barosu GÜNDEM Dergisi’nin Eylül 2014
sayısı ile siz değerli meslektaşlarımızı bir kez daha buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız.
Baromuzun yeni Adliye Sarayına taşınması ve bu
alanların tefrişine ilişkin çalışmalar sebebiyle dergimizin
bu sayısı biraz gecikmiş olup, haberlerin güncel değerlerini yitirmeden sizlere ulaşması için bu sayımızda da
titiz bir çalışma gerçekleştirdik.

Av.Yusuf Ziya DERELİ

Samsun Barosu Başkan Yardımcısı ve
Dergimizin bu sayısında Yeni Adliye Sarayının
Basın Yayın Komisyonu Başkanı
faaliyete geçmesine, 2014-2015 Adli Yılın açılışı ile Baro
Başkanı ve diğer konuşmacıların konuşmasına, TBB
Başkanı Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu’nun yaptığı Adli Yıl açılış konuşmasına, OMÜ Rektörü Prof.Dr.Hüseyin Akan ile yaptığımız söyleşiye, OMÜ Ali Fuat Başgil Fakültesi Öğretim Üyesi Dekan Yardımcısı Yard.
Doç Dr. Ali Ekin ile meslektaşımız Av.Ayşegül Ekin’in İş Hukuku ile ilgili inceleme yazılarına, 29. Baro
Başkanları Toplantısına, Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Yarışması Karadeniz Bölgesi Yarışmasına, Genç Avukatlar Toplantısına, Dönem Sözcülüğünü Baro Genel Sekreterimiz Av.Birgül Bilgin’in
yaptığı 12.TÜBAKKOM 2.Genel Üye Toplantısına, TSM ve THM Korolarımızın verdiği konserlere, Düzce’de
gerçekleşen ve 15 ilin katıldığı Karadeniz Baroları Futbol Turnuvasına ve daha pek çok komisyon faaliyetlerine ilişkin haberlere ve yapılan etkinliklere yer vermeye çalıştık.

Amacımız, her geçen gün üye sayısı hızla artan Baromuzun, etkinliklerini, faaliyetlerini sizlerle
ve kamuoyu ile paylaşmak, iletişim alanında adından söz edilen, sizlere layık yerleşik bir yayın olmaktır.
Sözlerime son vermeden önce, bu sayımıza katkı veren OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sayın Hüseyin
Akan’a, OMÜ Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Ali Ekin’e, yine yazı ile
katkı veren Av.Ayşegül Ekin’e teşekkür ediyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni sayımızı beğenilerinize sunuyor, her sayımızda belirttiğimiz
üzere dergimize katkılarınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla.

Av. Serdar Öge
Av. Atanur Kaya

Av. Tufan Keleş

BASKI :

EROL OFSET / Tel: 0 362 431 98 96 / SAMSUN

YAYIN TÜRÜ :
		

Yerel Süreli bu dergideki haber ve
yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

ADRES :
		

Cumhuriyet Caddesi Samsun Adliyesi
Tel: 0.362.431 15 61 - 431 39 70 / SAMSUN
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2014-2015 Adli Yılı Açıldı
2014 - 2015 Adli Yılı Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından Bölge İdare Mahkemesi salonunda yapılan kokteyl ile açıldı.

getirileceği hususunda meslektaşlarımıza olan na yönelik işlemler ise Çocuk İzleme Merkezi’nde
güvenimiz tamdır.” dedi.
yürütülmektedir. Bu merkezlerde meydana gelen olayın soruşturulması kadar yeni olayların önleyici tedbirler ile engellenmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun gündeminde yer tutan Aile İçi Şiddet
Suçları ve Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar olaylarının önlenebilmesi için etkili şekilde hukuki korumanın yanında, kadınların ve çocukların ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri ve toplumun
eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi gerekmektedir.”
dedi.

2014 - 2015 Adli Yılı Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından Bölge İdare Mahkemesi salonunda yapılan kokteyl ile açıldı. Düzenlenen törende önce Atatürk Anıtı’na, Samsun Cumhuriyet
Başsavcısı Erol TOSUN, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Osmanoğlu, Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak, ve Baro Başkanımız
Av. Necat Anıl tarafından çelenk sundu. Daha sonra Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi salonundaki
kokteyle Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yunus
Bekdemir, Samsun Barosu Başkanı Av. Necat ANIL,
Vali Yardımcısı Hakan KUBALI, Atakum Kaymakamı
Ali BAKOĞLU, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hacı
DEMİREZEN, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan TOK,
hakimler, savcılar, avukatlar ve davetliler katıldı.
Kokteylde konuşan Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Mustafa Koçak, “Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda ülkemizde birçok alanda olduğu gibi
yargı alanında da gelişmeler ve yapısal değişiklikler yaşanmaktadır. Tüm bu değişim ve gelişmeler içerisinde yargının hızlı ve sağlıklıişlemesinin, hukuk devletinin gerçek güvencesi olduğunu
unutmamak gerekir. Hepimiz biliyoruz ki, adalet
terazisi son derece hassastır. Bu hassas teraziyi dengede tutmak ise tüm yargı mensuplarının
görevleri arasındadır. Bu görevin hakkıyla yerine
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Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Erol Tosun
yaptığı konuşmasında, “İlimizde Cumhuriyet
Başsavcılığımız tarafından başta uyuşturucu imal
ve ticaretiyle uğraşanlara ilişkin soruşturmalarda,
yakalanan uyuşturucu miktarı ve şüpheli sayıları
dikkat çekecek şekilde artmıştır. İlimizi hedef ve
transit geçiş noktası olarak kullanmak isteyen
uyuşturucu tacirlerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerin fedakarca gayretleri sonucunda başarılı sonuçlar
Vali Hüseyin Aksoy ise “Adalet hizmetleri
alınmıştır.
önemli ve asla hata af etmeyen hizmetlerin başında geliyor. Temel hak ve özgürlüklere baktığımızda,
Suç mağdurlarının hukuken korunması ve insan hakları kavramı içerisindeki iki en önemli unsoruşturmanın etkinliğinin artırılması sağlanmak surun adalet hizmetleri ile ilişkili olduğunu görmeamacıyla geçtiğimiz yıllarda kurulan aile içi şiddet, kteyiz. En önemli ve temel insan haklarından birispor suçları, uzlaşma büroları, bilişim ve yolsuzluk si adil yargılanma hakkıdır. Bu konudaki diğer en
suçları büroları ile yaygınlaşan ve toplumumuzun önemli hususta adil savunma hakkıdır. Bu iki temel
üzerinde önemli etkiler bırakan bu suç tipleri ile insan hakkı ihlal edildiğinde o noktada adaletten
de uzman bürolar marifetiyle etkili bir şekilde söz etmek mümkün değildir. Bu hizmetlerin en
soruşturulmasının önü açılmıştır.
iyi şekilde yerine getirilmesi için, hem yargılama hizmetleri hem de savunma hizmetlerinin hiç
Toplumumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu bir teretdüte mahal bırakmadan en doğru şekilaile içi şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar de gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
suçlarıyla ilgili ilimizde yapılan örnek uygulamalar Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı büyük önem
olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Aile içi şiddet taşımaktadır. Bu anlamda geçmişte olduğu gibi bu
olaylarında şiddet mağdurlarına yönelik psiko-so- günde bundan sonra bu alanda yapılan çalışmalar
syal destek ile birlikte adli işlemler KOZA Şiddet titizlikle sürdürülecektir. Samsun’da özellikle CumÖnleme ve İzleme Merkezi’nde çocuk istismarı- huriyet Başsavcılığımız ile koordineli olarak Türkiwww.samsunbarosu.org.tr
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ye’ye örnek olabilecek çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şiddeti önleme merkezi, çocuk izlem merkezi
Türkiye’nin birçok ilinde olmayan, olsa dahi Samsun gibi çalışan noktalarında eksiklikler bulunan
bölümleri var.

Çünkü Milletvekilli seçimlerinin yaklaşmakta olması ve Türkiye gündeminin seçime endekslenecek
olmasının, yeni anayasa yapımını engelleyeceği
endişesini taşımaktayız.

Yüce Meclis çatısı altındaki tüm partilerin, ortak bir
Samsun’da Türkiye’ye örnek olabilecek güzel usul belirlemesi ve yapılan çalışmaların bir an önce
bir çalışmayı sergiliyoruz. Suç ve suçlularla mü- neticelendirilerek yeni anayasa yapım sürecinin
cadelede adli destek büyük önem taşıyor. Önleyi- tamamlanmasını arzu etmekteyiz.
ci hizmetler olarak yaptığımız çalışmaların adli
hizmetlerle desteklenmesi de çok büyük önem Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ülkemizde Cumhurtaşımaktadır. Bu anlamda Samsun Adliyesi de başkanı seçiminin ilk defa halk tarafından yapılmış
suç ve suçlularla mücadelede çok önemli kat- olmasını halk iradesinin tecellisi bakımından
kıları bizlere sunmaktadır. Ben Sayın Başsavcımızın önemsiyoruz.
şahsında bütün savcılarımıza, Adalet Komisyonumuzun şahsında da hakimlerimize çok teşekkür Yine yeni Adli Yılın sav, savunma, yargı üçlemesiediyorum.
nin bir bütün olarak Samsun’da ve ülkemizin diğer
illerinde olduğu gibi Yüce Yargıtay çatısı altında
Samsun bölgenin bir merkezi konumunda da birlikte gerçekleşmiş olmasından memnuniyet
hizmetlerini sürdürüyor. Yargılama faaliyetleri sa- duymaktayız.
dece Samsun’da sınırlı değil, Bölge Adliye Mahkemelerinde Samsun’da konuşlanacak olması, yeni Devlet, insani ve hukuki bir kurumdur. Meşruiyekanunda ön görülen Bölge İdare Mahkemelerinin tini ise Anayasa’dan ve dolayısıyla temel hak ve
ile bölge bazında yine bir yeni düzenlemenin de özgürlüklerle, akla, kanun önünde eşitlik ilkesine,
Samsun’da konuşlanacak olması Samsun ilini yine hoşgörüye ve rızaya dayanarak kazanır.
öne çıkaran bir başka çalışma olarak da ifade edebiliriz. Her yeni yıl, yeni başlangıçlar güzeldir. Ben Öteden beri barolar olarak avukatlığın anayasada
bu yılki yeni adli yılında güzel başlaması ve adaletin yargı bölümünde yer almasının gerekli olduğunu
en iyi şekilde tecelli etmesi temennisi ile yapılacak bir kez daha belirtmekteyiz. Çünkü, sav, savunma
çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde ve yargının eşitliği ilkesi ancak bu şekilde sağlakonuştu.
nabilir.
Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence
altına alınmasını öngören hukuk devletinin en
önemli kurumlarından birisi “ADİL YARGILANMA
HAKKI”dır. Bu hak, ancak soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde delillerin toplanmasında ve
değerlendirilmesinde şüpheli veya sanığın aleyhine
olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak ve
değerlendirilmek suretiyle sağlanabilir.
Bu hakkın uygulanması, korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ise; ancak bağımsız mahkeYeni adli yılda Baro Başkanı Necat Anıl ise şöyle melerin, tarafsız ve donanımlı YARGIÇLARIN, İnsan
konuştu:
haklarına saygılı, savunmayı özümsemiş ve adaletin gerçekleşmesine katkı yapacak bilgili ve soYeni bir yargı yılı açılışında bir kez daha sizlerle bir- rumlu SAVCILARIN ve yine bilgili, sorumlu, cesur ve
likte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
bağımsız AVUKATLARIN varlığına bağlıdır. Bu hedefin gerçekleşmesinin yegane yolu ise eğitimdir.
Artık kaçınılmaz beklenti haline gelen Yeni Anayasa
yapımı sürecinin bu dönemde sonuca ulaştırıla- Avukatlık mesleği açısından meseleye baktığımızmayacak olmasını üzülerek gözlemlemekteyiz. da Hukuk fakültelerinin sayılarının çoğaltılması
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yerine kalite ve standartlarının artırılmasının çok
daha önemli olduğunu düşünmekteyiz. Her hukuk
fakültesini bitiren potansiyel olarak avukat olamamalı, hiç olmazsa staj öncesi ve sonrasında bir yeterlilik sınavına tabi tutulmalıdır.
Bu; Mesleğin kalitesi, Adaletin tecellisi ve Adil
yargılama noktasında son derece önemlidir.
Biz barolar olarak mesleğe kabulde sınavın mutlaka, olmazsa olmaz yapılması gerektiğini savunmaktayız.
Değerli meslektaşlarım,
Yeni adliye kompleksinin faaliyete geçmesinden
ve Baromuza tahsis edilen çalışma alanlarından
memnuniyet duymaktayız.

Belirlenen alanların tefrişi ve kullanılır hale gelmesi
için başta giden başsavcımız ALİ YELDAN’a, Adalet
Komisyonu Başkanı HÜSAMETTİN OTÇU ‘ya, mevcut Başsavcımız EROL TOSUN’a ve Adalet Komisyonu Başkanımız MEHMET OSMANOĞLU’na ve
tüm imkanlarını seferber eden bütün taleplerimizi
karşılayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Prof.
Dr. METİN FEYZİOĞLU’na ve Yönetim Kurulu’na
şükranlarımızı sunuyoruz. Samsunumuza ve Adliyemize yakışan açılışın en üst düzeyde katılım ile
yapılmasını arzu ediyoruz ve bekliyoruz.

Diğer yandan, Uzlaştırma Görevlendirmelerinde
belirlenen ücretler de oldukça düşük düzeydedir.
Bu görevleri üstlenerek ve hakkını vererek, fedakarca görev yapan meslektaşlarımı sizlerin
huzurunda bir kez daha kutluyorum. Elbette alınan
ücrete bakılmaksızın adaletin tecellisine katkı vermek, savunmanın tarih boyunca en mühim görevi
olmuş ve olmaya da devam edecektir. Diğer taraftan Avukatların yeşil pasaport alamamış olmaları
ve silah ruhsatlarındaki harçların devlet memurları seviyesine indirilmemesi üzüntümüzdür. Bir an
önce düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.
Avukatların dosya erişiminin kolaylaştırılmasının
adil yargılama ve adaletin tecellisi için önemli olduğuna inanmaktayız.

Sözlerime son vermeden önce;
Adaletin tecellisi için hizmet vermiş ve ebediyete
uğurladığımız, meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle
anıyor, Türk yargısına yaptıkları katkılardan dolayı
şükranlarımı sunuyorum.
Değerli misafirler,
Baromuzun her yaptığı etkinliğe bizzat katılan,
yardımlarını hiç esirgemeyen, bizimle beraber olan
başta Sayın Valimiz Hüseyin AKSOY’a Garnizon
Komutanlığı’na, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğü’ne,
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na,
İlçe kaymakam ve belediye başkanlıklarına ve
Samsun’un tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.

Kıymetli misafirler,
Hemen hemen her adli yılın açılışında dile getirdiğimiz CMK.’daki ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesindeki düzeye getirilmesi zorunludur. Yine
CMK görevinde yolluk konusunun gece ve gündüz
için bir standart ücrete bağlanması gerekmektedir.
CMK ve Adli Yardım’daki ödemelerden yapılan kes- Yeni Adli yılınızı kutluyor, Adli yılın; adliyemize,
intilerin de kaldırılmasını hiç olmazsa indirilmesini baromuza, avukatlara, tüm adalet camiasına,
talep etmekteyiz.
ülkemize ve dünyaya adalet, barış ve mutluluk getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.
www.samsunbarosu.org.tr
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Kasırga’dan Övgü
Adalet Sarayı resmi açılışı öncesi incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Eski
Adalet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fahri Kasırga Baromuzu’da ziyaret etti.
Adalet Sarayı resmi açılışı öncesi incelemelerde bulunmak üzere Samsun’a gelen Eski
Adalet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Sayın
Fahri Kasırga Baromuzu’da ziyaret etti.

Yeni Adliye Sarayı hizmette…

Baroyu ziyaret eden Başbakanlık Müsteşarı
Sayın Fahri Kasırga, yeni Adalet Sarayında
savunmaya ve baroya yakışan yerlerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Baro Başkanı Av.Necat Anıl ise, gerek önceki
gerek şimdiki Cumhuriyet Başsavcılarımız ve Adalet Komisyon Başkanlarımız ile diyalog yolu ile sorunları aşıyoruz. Hakimi, savcısı ve avukatı ile birlikte adaletin tecellisi için herkes görevinin gereğini
yapıyor şeklinde konuşan başkan Anıl, ziyaretten
büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Samsun Adliyesi taşınarak yeni yapılan binada hizmete girdi. İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde
1981 yılı Temmuz ayında hizmete giren adliye binası günün mevcut şartlarında yetersiz kalması üzerine kapandı. Yeni adliye binası ise Kılıçdede Mahallesi’ndeki eski Tekel binalarının bulunduğu alanda
hizmete girdi. Karadeniz’in en büyük ve en modern adliye sarayı 2014 Mart ayı itibarıyla faaliyete
başladı.

Ziyaret sırasında HSYK eski Başkan Vekili ve
Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Erol Tosun,
Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Osmanoğlu
ile hakim ve savcılar da bulundu.
Ziyaret sonunda Başbakanlık Müsteşarı Sayın
Fahri Kasırga’ya ziyaret anısına Baro Başkanı
Av.Necat Anıl tarafından plaket sunuldu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz:
“Samsun’a katkınız büyük”

Samsun Barosu BÜYÜYOR
Bölgenin en etkin barolarından biri olarak kabul edilen Samsun barosu bünyesine kazandırdığı yeni
fiziksel mekanlarla Samsunlu avukatların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarına devam ettiriyor.
Eski Vali Konağı olarak bilinen tarihi yapının sosyal hizmet alanı olarak Samsun Barosuna kazandırılmasının ardından, Yeni adliye binasında tahsis edilen Baro alanını da teşrif ederek avukatların hizmetine sunan Samsun Barosu, şimdi de Irmak Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binayı eğitim birimi olarak
düzenleyerek hizmete açacak.

Samsun Yeni Adliye Sarayı’na taşınan
baroyu ziyaret eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz,
Baro Başkanı Necat Anıl’a ve yönetim kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz,
“Yeni yeriniz hayırlı olsun. Adli tatil başladı. Adli
tatil sonrası inşallah bu mekanda ve binada yapacağınız hizmetlerin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Samsunumuzun böyle sivil toplum kuruluşlarının
nitelikli olanlarındansınız. Samsun’un geleceğiyle ilgili her konuda şahsiyetinizin de şahsınızın
da baroya kattığı bir değer ve bu değerle birleşiyor sizin Samsunla ilgili hassasiyetlere ve sorunlara bakış açınızın katkınızı alıyor Samsun. Allah
ağzımızın tadını bozmasın” dedi.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Baro Başkanı Necat Anıl, ise Büyükşehir Belediyesinin her konuda Samsun Barosuna
destek olduğunu belirterek, “Bir sıkıntımız olduğunda size bildirdiğimizde bizden fazla elinizi
taşın altına siz koydunuz. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Ben sizin şahsınızda söylüyorum. Ben
bundan gururla bahsediyorum. Sizi ben Samsun
için şans görüyorum.” diye konuştu.
Ziyarete ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediye
Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk,
Baro Yönetim Kurulu, üyeler ve avukatlar katıldı.

www.samsunbarosu.org.tr

www.samsunbarosu.org.tr
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Rektör Akan, “Hukuk herkese
lazım ve her zaman lazım”
Samsun Barosu Gündem Dergisi’nin bu sayıdaki konuğu Samsun’un 45 bin öğrencisi 16
fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuar ve 21 uygulama
araştırma merkezi ile ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Sayın Hüseyin Akan’la Samsun Barosu’ndan, hukuk
sistemimize kadar pek çok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Samsun Barosu sizin için ne ifade ediyor?
Baro denince avukatlar, avukat denince de
savunma hakkı aklıma geliyor. Savunma hakkı,
her kültürde olması gereken en önemli hak olarak
tanınmıştır. Hatta Hun İmparatoru Attila’nın bu
konuda sergilediği çok güzel bir tavır vardır. O
dönemde Attila’ya bağlı hükümdarlar arasında bir
sorun yaşanıyor ve sorunu yaşayan hükümdarlardan biri Attila’ya sorunu anlatmak üzere geliyor, diğer hükümdarı şikayet etmeye başlıyor. Ama
Attila tamam o zaman ikinize de çağıracağım ve
dinleyeceğim diyor. Ama şikayet eden hükümdar konuşmasına devam ettiği sırada Attila, diğer
hükümdar olmadan olayı anlatmana izin vermiyorum. İkiniz birden olmadan seni dinlemem diyor. Bakın o zamanda bile savunma hakkının ne
kadar önemsendiğini görüyoruz.
Elbette Samsun Barosu’da bu hak uğruna mü-
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cadele veren avukatlarımızdan oluşmakta.
Pekçoğu tanıdıklarımız ve arkadaşlarımız. Baro
Başkanı Sayın Necat Anıl, benim Samsun’a geldiğimden itibaren yani 25 yıldır tanıdığım, duygularını belli eden güzel bir insan. İyi bir dost.
Kendisinin Samsun için bir kazanç olduğunu
düşünüyorum. Zaten 3. Dönem Baro Başkanlığı
yapıyor olması da onun ne kadar sevildiğinin bir
göstergesidir.

Hukuk Sistemimiz hakkındaki düşünceleriniz neler? Son yıllarda yapılan düzenlemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben hukuka, bir insanın diğer insana zarar vermesinin önlenmesi, önlenemiyorsa caydırıcı nitelikte karşılık görmesi şeklinde bakıyorum. Bir başka
bakış açım ise, insanların yürürlükteki sisteme
karşı , çok aykırı fikirleri bile rahatlıkla ifade edewww.samsunbarosu.org.tr

bilmeleri ve bunun için hiçbir cezalandırmayı
bırakın, ayıplanmaya dahi tabi olmamaları. Ancak
kaba kuvvete başvurduğunda kendisinin de bir
yolla engelleneceğini kabul ettiğini düşünürüm.
Yani eğer birisi devlete silah çekiyorsa , o zaman
kendisine de benzer mukabelede bulunulmasını
kabul ediyor demektir. Devletin ‘Sen istediğini yap’ şeklinde bir acziyet göstermemesi lazım.
Benim ayrıca görüşüm şudur ki; devletin bir
güvenlik görevlisine karşı bir vatandaşın yaptığı
bir tecavüz, normal vatandaşa yaptığında çok
daha fazla cezalandırılmalıdır. Yine bir güvenlik
görevlisinin bir vatandaşa yaptığı kötü muamele
de bir vatandaşın, başka bir vatandaşa yaptığından çok daha fazla cezaya tabi olmalıdır.

“ Vatandaş devletine güven duymalı.
Bazen kanunlarımızın suçluları,
sade vatandaştan daha çok

da , kişi çıkıyor, eline silah alıp başka bir kişiyi
vuruyor ama kurşun ya da kesici alet atar damara
gelmediği için kişi ölmüyor, ölmediği için de olayı
gerçekleştiren kişi 1-2 yıl ceza alıp salınıyor. Bu
durum vatandaşı ürkütüyor. Vatandaş devletine
güven duymalı. Bazen kanunlarımızın suçluları, sade vatandaştan daha çok koruduğunu
düşünüyorum.
Bir de bizim ülkemizde kamu kurumlarında
vatandaşa karşı genel kabul, vatandaşın yalan
söylediği yönündendir. Bu nedenle de kamu kurumları vatandaştan temiz olduğunu ispatlamasını bunun için evrak getirmesini ister. Verdiğin
evrağın aslını ister, fotokopisini kabul etmez. Ama
bu batıda böyle değildir. Batıda neredeyse, devlet
vatandaşlarının beyanını yeterli bulur ve ona göre
hareket eder. Ama vatandaşın yalan söylediğini
ya da sahtecilik yaptığını tesbit ederse de onu en
ağır ceza ile cezalandırır.

koruduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’de beyana güvenmeyiz bir yığın belge
isteriz.Yalan ortaya çıkınca da fazla üzerinde
Öte yandan son yıllarda rahatsız olduğum bir olay durmayız. Bence batı ülkelerinin uyguladığı bu
www.samsunbarosu.org.tr
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bile. Böyle insanların çocukları da , kurallar
öğretilmeksizin bunu görerek kırmızı ışıkta hiçbir
şekilde geçilmeyeceğini içselleştiriyorlar. Yani o
çocuklar büyüklerden gördüklerini yapıyorlar.
O nedenle bizim de çocuklarımıza çok iyi örnek
olmamız lazım. Sosyal hayatın kurallarını göstererek öğretmemiz lazım. Önce biz yapacağız ki
çocuk da yapsın. Çünkü çocuklar duyduklarını
değil, gördüklerini yaparlar.

gramlara devam edebilmektedir.
Fakültemizin şehrimize bir diğer katkısı da hukuki
konuda bilimsel bir görüş veya bilirkişiliğe ihtiyaç
duyulduğunda başka üniversitelere değil, bizim
üniversitemize başvurulabilecek.

Ayrıca fakültemizin adliye ve baro ile çok sıkı ilişki içerisinde girmesi lazım diye düşünüyorum.
Örneğin öğrencilerimiz orta sınıflarda ya da son
Samsun, hukuk fakültesiyle çok önemli sınıflarda duruşmalara gidip ileri de ne yapacakbir değer kazandı, bunun için siz de büyük larını bizzat görmeleri büyük katkı sağlayacaktır.

çaba sarf ettiniz. Size göre hukuk fakülteKaradeniz’in en büyük adliye binası, yakında
sinin Samsun’a katkısı ne olacak?
hizmete girecek olan istinaf mahkemeleri,
bölge idare mahkemesi, hukuk fakültesi ve
Tek amacımız hukuk fakültesinden
güçlü barosuyla Samsun, hukuk alanında
bir merkez midir sizce?
öğrenci mezun etmek değil.

Fakültemiz kurulalı dört yıl olmasına
rağmen çok ciddi ulusal ve uluslar arası
toplantılara ev sahipliği yaptık.
Diğer bir gayemiz olan yüksek lisans
sisteme geçmek lazım ama vatandaşta şunu
bilmeli ben yalan beyanda bulunursam bunun
cezası benim için çok ağır olur.

Bu anlayış, sizin kurumunuzda var mı?
Biz bu anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Buradaki
amacımız, vatandaşımızın , öğrencimizin üniversitem bana güveniyor duygusunu oluşturmak.
Birbirimize karşı giderek azalarak güven duygusunu yeniden tesis etmeye ihtiyaç var.

Önceleri toplumda güven duygusu daha mı
da fazlaydı sizce?
Her dönemde bir önceki dönemin daha iyi olduğu söylenir. Sümerler döneminde bile geçmişe
karşı bir özlem var ve yeni nesil için hep olumsuz cümleler görüyoruz. Yani her nesil, kendinden sonraki nesli ilkesiz buluyor. Ben böyle bir
şey söylemek istemiyorum ama eskiden şehirler
küçükken, mahalleler küçükken adab-ı muaşeret
kuralları vardı. Çok fazla hukuka ihtiyaç duyulmazdı. Çünkü komşu komşuya yanlış yapmaktan
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“Bizim çocuklarımıza çok iyi örnek

ve doktora programları açarak

olmamız lazım. Sosyal hayatın kurallarını

Samsun’da bu imkanlardan yararlanmak

göstererek öğretmemiz lazım.

isteyen avukatlara, hukukçulara bu

Önce biz yapacağız ki çocuk da yapsın.

fırsatı sunmuş olduk.

Çünkü çocuklar duyduklarını değil,
gördüklerini yaparlar.”
çekinirdi. Bir çocuk komşu çocuğu ile kavga ettiği zaman babası kendi çocuğuna kızardı. Şimdi durum tamamen farklı. Şimdi anneler babalar
komşuya gidip senin çocuğun benim çocuğumu
dövdü diye tartışmaya giriyor. Yine eskiden her
mahallenin büyükleri , abileri vardı ve gençler onların her dediğine saygı duyardı. Tabi şehirleşme
ve nüfus yapısında sürekli değişim bu bağlılıkları
ortadan kaldırdı. Bizde kırsaldan kente sürekli göç
olduğunu düşünürsek bu kuralların oturması biraz zaman alacaktır .Batıda insanlar kırmızı ışıkta geçtiği zaman ödediği ceza miktarı katlanarak
büyüyor ve caydırıcı bir etkisi oluyor. O zaman o
kişi bir daha kırmızı ışıkta geçmeyi düşünmüyor
www.samsunbarosu.org.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir şehir üniversitesi
değil, bir bölge üniversitesi. Dolayısıyla böyle bir
üniversitede hukuk fakültesi olmazsa olmazdı.
Önceleri sosyal bilimler alanında ilahiyat fakültesi
ve eğitim fakültesi dışında fakülte yoktu. Oysa bir
üniversiteyi şehirle en çok bütünleştiren sosyal
bölümlerdir. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde
4 bölüm var ve şehirle daha sıkı ilişki içerisinde.
Tek amacımız hukuk fakültesinden öğrenci mezun etmek değil. Fakültemiz kurulalı dört yıl olmasına rağmen çok ciddi ulusal ve uluslar arası
toplantılara ev sahipliği yaptık. Diğer bir gayemiz
olan yüksek lisans ve doktora programları açarak
Samsun’da bu imkanlardan yararlanmak isteyen
avukatlara, hukukçulara bu fırsatı sunmuş olduk. Çok sayıda avukatımız başka şehirlere gitme
ihtiyacını hissetmeden üniversitemizde bu prowww.samsunbarosu.org.tr

Elbette Samsun bir kavşak noktasıdır. Bir bölge
şehri. Tüm bölgeyi kapsayan bir hinterlandı var.
Bölge başkanlıklarının kurulması için Karadenizin merkezi olan Samsun’dan başka bir yer zaten
düşünülemez. Samsun’un ister istemez böyle bir
özelliği var. İstinaf Mahkemeleri, Bölge mahkemeleri, büyük bir adliye, güçlü bir baro gibi kazanımlar içinde hukuk fakültesi de elzemdi. Yani
olağan bir sürecin sonucuydu.

Sayın Rektörüm, son sözlerinizi alabilir miyim?
Biz hukukçuları seviyoruz.Klasik bir söz var ama
“hukuk herkese lazım ve her zaman lazım”. Ben
zaman zaman ev sahibi oldum, zaman zaman
kiracı oldum. İki tarafta da hiç sorun yaşamadığım
meslek grubu avukatlar oldu. Çünkü, ben de
hukuk neyi söylüyorsa onu talep ederdim onlar
da hukuki düşündüğü için hiçbir sorun çıkmıyordu. O yüzden bu güzide mesleği icra eden avukatlarımızın rol model olma misyonlarının da olduğu
bilinciyle topluma katkı sağlamalarını ümit ediyorum ve yeni adli yılın vatanımıza, milletimize ve
insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve
yeni adli yılda ufak tefek sorunların mahkemelere
taşınmadan çözülmesini diliyorum.
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun
yeni adli yıl açılışında yaptığı konuşma;
Hepinizi, Türkiye Barolar Birliği’nin yönetim, disiplin ve denetim kurulları, yetmiş dokuz baromuz ve seksen dört
bin hak savaşçısı avukat adına saygıyla selamlıyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve cumhuriyetin temsil ettiği çağdaş
değerlerimizi borçlu olduğumuz Büyük Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran tüm devlet adamlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bölgemiz kan gölüne dönmüş durumda. Mezhep savaşları almış başını gitmişken, mezhebi, dini ya da ırkı gerekçe gösterilerek insanlar katledilir, ırzına geçilir, köle yapılır, açlığa, susuzluğa,
kavurucu sıcağa dünyanın gözü önünde terk edilirken, barıştan söz etmek ne kadar zor. Yine de umudumuzu yitirmeyecek, barış için mücadeleye devam edeceğiz.
Bu noktada, önce sınırlarımızın hemen ötesine bakıp, başta mezhepçiliği reddeden, özgürlükçü laiklik ve eşit
yurttaşlık olmak üzere sahip olduğumuz Cumhuriyet değerlerinin kıymetini bileceğiz. Ardından çok özlediğimiztoplumsal barışa ulaşmak için konuşacağız, tartışacağız. Ortak geçmişimizin ve geleceği birlikte yaşama ülkümüzün altını
çizecek, ayrışmak yerine birbirimizi nasıl tamamladığımızı ortaya koyacağız. Bütün bunları,yargının güven altına aldığı
temel haklarımızı kullanarak yapacağız.
Bugün burada, bu çatı altında buluştuğumuz veya buluşamadığımız herkesle, aynı şanlı bayrağın altında, aynı
vatan topraklarında birlikte yaşıyoruz. O yüzden, birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizden öğreneceğiz. Önerilerden ve
eleştirilerden yararlanıp, ülkemiz adına el ele daha güzel işler yapacağız.
Değerli Dinleyenler;
Adalet, mülkün yani ülkenin temelidir. Demek ki yargının kurucu unsuru olan avukatlar, hâkimler ve savcılar bu
ülkenin temel taşları arasındadır. Adalet ülkenin temeli olduğuna göre; yargı camiasını, avukatları, hâkimleri, savcıları
düşman ilan etmek, yargıyı itibarsızlaştırmak, devleti temellerinden sarsmaktır.
Bu güzel ülkenin kahraman, fedakâr, asil, namuslu, vicdanlı avukatları, hâkimleri, savcıları;
Düşmanımız kin ve keyfiliktir bizim. Biz ise kin tutmayız, keyfilik yapmayız.
Biz biliriz ki ilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. Oysa ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Sanat olmazsa, hepimiz tek renge, tek sese mahkûm oluruz.
Aydınlık bir gelecek ancak bilimle, fenle ve sanatla mümkündür. Adalet ise bütün bunların, öyleyse geleceğimizin güvencesidir. Yargıya, dolayısıyla adalete, dolayısıyla ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş açık ve yakın en
büyük tehlike“keyfilik”tir.
“Devlet benim” keyfiliğidir. “Ben ne dersem o olur” keyfiliğidir. “Sadece benim istediğimi düşünebilirsin,
söyleyebilirsin, yazabilirsin” keyfiliğidir.
“Benim istediğim gibi karar vermez, benim işime geldiği gibi düşünmez, benim dediğimi yapmazsan seni hain
ilan ederim, hedef gösteririm” keyfiliğidir.
“Benim adamımsan idarenin her düzeyinde işin istediğin gibi yürür, benden değilsen insanca yaşama hakkın
dahi yoktur” keyfiliğidir.
“Anayasa’yı tanımam, kanunu hiç tanımam” keyfiliğidir.
“Yasama da, yürütme de, yargı da benim olsun, benim değilse hain olsun” keyfiliğidir.
Çağdaş dünyada sınavsız avukatlık neredeyse kalmamışken, hukuk devleti açısından zorunlu olan avukatlık
sınavını, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen yeniden düzenlememe keyfiliğidir.
Avukatların, yargının kurucu unsuru olduğunu bir türlü içe sindirememe keyfiliğidir.
Avukatı dışlamak yoluyla avukatın savunduğu yurttaşı sistem dışına çıkarma keyfiliğidir.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”demek yerine, vatandaşı devlete hizmetkâr yapma keyfiliğidir.
Her yapılan eleştiri ve öneriye “geçmişte de böyle değil miydi” diye cevap verip, vatandaşa daha iyiyi, daha güzeli
çok görme keyfiliğidir.
Bu keyfiliklere karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları dik duracaktır.
Yüksek yargısından ilk derece yargısına kadar, buralarda görev yapan binlerce vicdanlı ve namuslu avukat,
hâkim ve savcı dik duracaktır.
Binlerce cesur avukat, hâkim ve savcı, hukuk dışı her müdahaleye “hayır” diyecektir.
Hayatlarını hukukun üstünlüğüne adamış binlerce avukat, hâkim ve savcı, bu güzel ülkenin her köşesinde, insanlarımıza“eşit yurttaş” olmanın mutluluğunu yaşatacaktır.
Binlerce meslektaşımız; Soma’daki ve yurdun dört bir yanındaki iş cinayetleriyle, Gezi’de öldürülenler,gözlerini
yitirenlerle, baskıya uğrayan gazetecilerle, istismar edilen, katledilen çocuk ve kadınlarla, TEOG Sınavı’nın mağdur ettiği
gençlerimizle, yok edilen çevreyle ilgili davalarda ve yurttaşlarımızın açtığı ya da yargılandığı yüzbinlerce davada dik
duracaklar, adalet dağıtacaklar.
Bizler, el ele vereceğiz; hep birlikte, insanlara güven veren, adalet dağıttığına inanılan bir sistemi inşa edeceğiz.
Hâkim bağımsızlığını ve tarafsızlığını, savcı teminatını, avukatların mesleklerini Adalet Bakanlığı baskısı olmaksızın icra
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edebilmelerini sağlayacağız. Yargının kurucu unsurlarının birlikte çalışmalarını sağlayarak, adil yargılama yapmalarını,
böylece gerçeği gerçek olmayandan, suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırt etmelerini mümkün kılacağız. Yargının
kendi içindeki keyfiliklerin hesabını, yargı bağımsızlığı ilkeleri çerçevesinde verebilir hale gelmesini temin edecek bir
düzeni kuracağız.
Kişilere göre şekillenmeyen, çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sisteminin zorunlu olduğunu
tüm topluma ve siyasi partilere anlatacağız. İşte bunu başardığımız gün, yargı mensuplarının ve kamu görevlilerinin
cesaretine bel bağlayan bir toplum olmaktan çıkıp,her bireyin sisteme güvendiği, sistem içindeki kişilerin ne yapacağını
bildiği ve böylece hukuki güvenliğe sahipolduğu çağdaş, demokratik bir toplum olacağız. İşte o gün, Cumhuriyet’in kuruluş idealini el birliğiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız.
Sayın Başkan, sayın meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler;
Bugün, savunma hala baskı altındadır. Avukatlar, mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır.Avukatın görevi, insanların haklarını, onların kullanımına sunmaktır. Şu halde avukat, toplum içinde yaşayan
insanı birey yapan meslek mensubudur. Avukatın hak ve yetkilerine veya avukatın doğrudan doğruya yaşamına ya da
vücut bütünlüğüne yönelen her saldırı, aslında bu ülkede yaşayan herkesin temel haklarına yönelmiştir.
Rejimi ne olursa olsun bütün devletlerde uyuşmazlıkları çözmek üzere kurulmuş mahkemeler vardır. Ancak
sadece demokratik hukuk devletlerinde etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız savunmadan söz
edilebilir. Etkin ve bağımsız savunmanın olmadığı rejimlerde, hâkimler ve savcılar idarenin memurlarından ibarettirler.
Değerli dinleyenler;
Avukatların meslek alanı sürekli olarak daraltılmakta, münhasıran avukatlar tarafından yerine getirilebilecek faaliyetlerin sayısı giderek azaltılmaktadır. Etkili sosyal güvencemiz hala yoktur. Kontrolsüz açılan hukuk fakültelerinden yeterli eğitimi almamış hukuk fakültesi mezunları sınavsız bir şekilde avukatlık stajına başlayıp kolaylıkla avukat olmakta, sonuçta hem hizmetin kalitesi düşmekte hem de avukatlar büyük ekonomik zorluklara sürüklenmektedir. Hukuk
fakültelerinin açılması ve müfredatlarının belirlenmesi konusunda buradan Yüksek Öğretim Kurulu’na işbirliği çağrımızı
tekrarlıyoruz.
Türkiye Barolar Birliği olarak geçtiğimiz dönemde, bütün baroların ve ilgilenen avukatların katkısını sağlayarak
çağdaş bir kanun taslağı ortaya koyduk. Bu taslak, yapılacak değişikliklerde esas alınmalıdır. TBMM’de katılımcı süreç
işletilmeden,“ben yaptım oldu” zihniyeti ile karşımıza getirilecek kanun tasarısı veya gece yarısı teklifleriyle Avukatlık
Kanunu’nun değiştirilmesinin, hukuk devletine ve huzurlu bir toplumsal yaşama ağır darbe vuracağını ifade etmek istiyorum.
Avukatlık Kanunu’nun 46/2. maddesinin açık hükmüne rağmen, avukatın Yargıtay’da dosya görmesini vekâletname ibrazına bağlayan Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun hukuka aykırı idari işleminin geri alınmasını geçen yıl bu kürsüden
talep etmiştik. Herhangi bir gelişme olmamasını üzüntüyle karşılıyorum.
Değerli meslektaşlarım;
Keyfilikten kaynaklanan sistemsizlik sorunu, bizim en önemli meslek sorunumuzdur. İster avukat, ister hâkim,
ister savcı olalım bütün meslek sorunlarımızın özünde, hukukun üstünlüğünü tanımayanların, üstünlerin hukuku
peşinde koşanların sebep olduğu bu keyfilik vardır.
Mesleğimizin itibarı, devletin tüm erklerinin ve kurumlarının hukuka saygılı olmanın gereğine inanmış olmasına
bağlıdır. Alın terimizin değeri, hukuk devleti olmamıza bağlıdır.
Yatırımcının daha çok yatırım yapması, daha çok iş ve istihdam yaratılması, işsizliğin ortadan kaldırılması, işçi,
memur, köylü, kentli, öğrenci, kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli herkesin geleceğe güvenle bakması, kendini güvende
hissetmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına bağlıdır.
Ortadoğu kan gölüne dönmüş, mezhep savaşları sınırlarımıza dayanmış, her gün insanlık katledilirken, Türkiye’nin başka devletleri, onların kamuoylarını ve uluslararası örgütleri harekete geçirerek bu vahşeti durdurması, kendi
içimizde insan haklarını gerçekleştirmemize bağlıdır.
Değerli meslektaşlarım;
Devletleri, keyfilik yapan idareciler yok eder. Milletleri, keyfilik yapan idareciler felakete sürükler.
Devlet idarecilerini tarihe altın harflerle geçiren; dönemlerinde yapılan yollar, köprüler, binalar değil, keyfilik yapıp yapmadıkları, adaleti hakim kılıp kılmadıklarıdır. Çünkü adaletsizlik nedeniyle insanların çektikleri acılar, yapılan inşaatları
gölgede bırakır. Keyfiliğin panzehiri, hukukun üstünlüğünü savunmaktır. Haksızlıklara karşı, haksızlık kimden gelirse
gelsin, kime yapılırsa yapılsın birlikte tavır almaktır. Gün, bugündür. Gün, hukukun üstünlüğü için avukat, hakim ve
savcıların kenetlenmesi günüdür. Gün, Cumhuriyet devriminin ışıklı yolunda demokrasi ve özgürlükler için omuz omuza
mücadele etme günüdür. Bu mücadele elbette kazanılacaktır.
Çünkü özgürlük daima kazanmıştır.Yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm
yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
En içten saygılarımla.
www.samsunbarosu.org.tr
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TBB VE Avrupa Konseyi’nden ortak seminer:

‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi’
Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi’ çerçevesinde avukatlar için düzenlenen
bölgesel seminerin altıncı toplantısı Samsun Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

alanlar planlamayı düşünüyoruz. Zannederim burada çelişki var. Oysa adalete erişim vatandaşın en son
başvuracağı adaletin çok kolay erişilebilir olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 2 gün süren toplantıların ilk
gününde “Savunma Etiği” Av.Zeynep Pelin Ataman,
“Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma
Yetkisi“ Av.Naim Karakaya tarafından anlatılırken,
ikinci gününde “Savunma Stratejisinin Belirlenmesi
ve Dilekçe Hazırlama“ Askeri Yargıtay Onursal Başkanı
Fahrettin Demirağ, “Adli yardım“ ise Av.Aynur Tuncel
Yazgan tarafından anlatıldı.

Samsun,Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu barolarına kayıtlı avukatlara ve personellere yönelik
düzenlenen etkinliğe, projeye katkı veren uzmanlar, avukatlar ve Ankara Program Ofisi temsilcileri,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri
Çepik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Tetkik Hakimi Soner Özcan, Samsun Barosu Başkanı
Av. Necat Anıl ve davetliler katıldı.

2 gün süren Seminer sonunda
katılımcılara sertifikaları verilirken,
sunum yapan konuşmacılara
günün anısına Baro Başkan
Yardımcısı Av. Yusuf Ziya Dereli
tarafından plaket verildi.

Seminere ilişkin yapılan açılış konuşmalarında
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik
Hakimi Soner Özcan ve Baro Başkanı Av. Necat Anıl,
projeyle ilgili yapılan çalışmalar ve projenin amacına
ilişkin bilgiler verdiler.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik ise konuşmasında, “Toplumun ceza adaletine olan güveni giderek azalıyor. Bir dönem yüzde
70’lerde olan adalete güven, günümüze yüzde
13’ler onanına inmiştir. Yani toplum ceza-adalet
sistemine güven duymamaktadır. Bu çalışmalar
çok önemlidir. Adalete ulaşımın ucuz ve güvenilir
olması gerekir. Biz bunları tartışırken bir yandan da
değişik projelerle adliyelerimizde vatandaşa kısıtlı
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FAZLA ÇALIŞMA VE
FAZLA SAATLERLE
ÇALIŞMA AYRIMI

B.Fazla Çalışma Türleri

a.Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma

Fazla çalışma sürelerini olağan nedenle fazla çalışma
olarak adlandırmanın çok gerekli olmadığı kanaatindeyiz. Nitekim olağan nedenlerle fazla çalışma normal işin gereği olarak ortaya çıkabilen, geçici nitelikte
olan haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalardır.
Bu şekilde yapılan fazla çalışma tarafların anlaşması
- Yrd. Doç. Dr. Ali EKİN
koşuluyla işin gereğinden kaynaklanan nedenlerle yahut da herhangi bir nedene dayanmadan her zaman
yapılabilir . Ancak kanuni düzenlemede zorunlu nedI.Giriş
enlerle fazla çalışma ve olağan üstü nedenlerle fazla
çalışma gibi ayrımlara yer verildiği için olağan nedenler adı altında bir tanımlama yapılması da uygun
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma kavramdüşmektedir. Uygulamada uyuşmazlık konusu olan
ları uygulamada oldukça karıştırılan konulardandır.
fazla çalışmalar ağırlıklı olarak olağan nedenlerle fazla
Bunun esas nedeninin gerek her iki kavramın isçalışmaya ilişkindir.
men benzer nitelik taşıması gerekse de uygulamada ağırlıklı olarak fazla çalışmanın uygulanmasından
aa.Olağan Nedenle Fazla Çalışmanın Koşulları
kaynaklanmaktadır. Esasen her iki kavram da ayrı ayrı
düzenlenmiş olup çalışma hayatında yer alan haftalık
Fazla çalışmanın hangi hallerde yapılacağı, tespiti,
çalışma saatlerine göre her ikisi de kullanılabilir niteuygulama koşulları ve fazla çalışmanın sonuçlarıliktedir. Aşağıda yapacağımız açıklamada fazla çalışna ilişkin değerlendirmeler İş Kanunu’nun yanı sıra,
ma ve fazla sürelerle çalışma kavramları açıklanacak
İK. m.41/son hükmüne göre çıkarılan yukarıda beolup, bu kavramların kullanım alanları ve şekillerine
lirtilen yönetmelik hükümlerine göre belirlenmekilişkin açıklama yapılmayacaktır.
tedir. Buralarda belirtilen hükümlere fazla çalışma
yapılabilmesinin koşulları aşağıda açıklanacaktır.

II.Fazla Çalışma

A.Fazla Çalışma Kavramı
İş Kanunu’nda gösterilen nedenlerle, yine İş Kanunu’nda gösterilen haftalık çalışma saatinin aşılması ile yapılan çalışma fazla çalışma olarak adlandırılır. Yani İK. m.41’de belirtilen haftalık 45 saat
olan çalışmanın aşılması ile yapılan çalışmalar fazla
çalışmadır . Denkleştirme uygulanan işyerlerinde ise
işçinin haftalık ortalama çalışma süresi haftalık 45
saati aşmamak koşuluyla bazı haftalarda 45 saati
aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmeyecektir (İK. m.41) . Ancak işyerinde yapılan
çalışmanın ortalama süresi haftalık 45 saati aşarsa,
45 saatin üzerindeki süreler fazla çalışma kabul edilecektir. Yani denkleştirme süresi uygulaması haftalık
ortalamanın 45 saati aşması halinde bir anlam ifade
etmeyecektir . Doktrinde de isabetli olarak günlük 11
saati aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi olamayacağı, bunların fazla çalışma sayılacağı yahut da fazla
çalışma sayılmasa dahi parasal olarak karşılıklarının
fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi gerektiği belirtilmiştir . Konuyla ilgili Yargıtay’ın görüşü de bu
doğrultudadır.
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aaa.Olağan Nedenlerin Varlığı
İş Kanunu m.41/1’e göre, ülkenin genel yararları yahut
işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle
fazla çalışma yapılabilecektir. Burada belirtilen “gibi”
kelimesi fazla çalışma yapılacak nedenlerin sınırlı olmadığını, konunun amacına uygun düşecek nitelikte
olan nedenlerle de fazla çalışma yapılacağını belirtmektedir. Ayrıca ülkenin genel yararı ifadesi de başlı başına fazla çalışma koşullarını genişleten bir durumdur.
bbb.İşçinin Onayı
İş Kanunu m.41/7’ye göre fazla saatlerle çalışmak için
işçinin onayının alınması gereklidir. FÇY. m.9’a göre
de fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak
için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir.
Fıkranın devamında ise fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onayın her yılbaşında işçilerden yazılı olarak
alınacağı ve işçilerin özlük dosyasında saklanacağı
belirtilmiştir. İş Kanunu’nda sadece işçinin onayının
alınacağına yer verilmişken, Yönetmelikle getirilen
düzenleme sonucunda fazla çalışma için işçiden yazılı
onayın her yıl yeniden alınması gerekecektir.

www.samsunbarosu.org.tr

Yargıtay da bu konuda Yönetmelik hükümlerini katı
yorumlamıştır. Yargıtay, işçiden sözleşme ile alınan
fazla çalışma onayının sadece ilk yıl geçerli olduğu,
daha sonraki yıllarda yaptırılan fazla çalışmanın işçinin rızası bulunmadığı için işçinin fazla mesaiye zorlanamayacağı ve işçinin fazla mesai yapmamasının
bir geçerli neden oluşturmayacağı görüşündedir .
Doktrinde de konuyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Bazı yazarlar, onay konusunun kamu hukukuna ilişkin bir yükümlülük olduğunu ve işyerlerindeki
denetimle ilgili olduğunu, işçinin başlangıçta yazılı
şekilde fazla çalışma yapmayı kabul etmesi halinde,
artık her yıl yazılı bir onay vermesine gerek olmadığı
görüşündedirler . Bazı yazarlarda iş sözleşmesi veya
toplu iş sözleşmeleri ile işçinin önceden onay vermesi
halinde daha sonra ayrıca onay verilmesi gerekmediği
görüşündedirler. Kanaatimizce İş Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen hükümlerin birlikte değerlendirilerek, fazla mesai çalışması için her ne kadar iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile başlangıçta onay
alınmış olsa da, bu onayın yazılı olarak her yıl yeniden
alınması gerekmektedir.
Belirtilmelidir ki, işçinin fazla çalışmaya onay vermiş
olması her koşulda fazla çalışma yapmasını gerektirmeyecektir. İşçide oluşacak bir hastalık yahut da
özel nedenlerin varlığı halinde işçi fazla çalışma yapmayabilecektir. Hasatlık durumu sabit olsa da özel
durumların her olaya göre farklı olacağından somut
olaydaki durumun değerlendirilmesi yapılmalıdır.
İşçinin mazeretsiz olarak onay verdiği fazla çalışmayı
yapmaktan kaçınması halinde işverenin İK. m.25/II-h
bendi uyarınca haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı
olacaktır .

bb.Zorunlu Nedenle Fazla Çalışmanın Hüküm ve
Sonuçları
FÇY. m.9/1’de fazla çalışmalar için işçinin onayının
alınması gerekliyken maddenin devamında zorunlu
nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onayın
aranmayacağı belirtilmiştir. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılabilmesi işçilerin görev alanlarıyla
da ilgilidir. Örneğin, işyerine çığ düşmesi, işyerinde
yangın çıkması gibi durumlarda tüm işçilerin fazla
çalışma yapması istenebilecekken, bilgi işlem ünitesindeki bir arıza için sadece teknisyenlerin fazla mesai yapması da istenebilecektir. Zorunlu nedenle fazla
çalışma işçinin sadakat borcu ile ilgili olduğundan, işçi
tarafından sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanmadan zorunlu fazla çalışmaya kalınmaması işverene
haklı nedenle iş sözleşmesini fesih yetkisi verebilecek
bir durumdur.
İş Kanunu m.42/1’e göre, zorunlu nedenlerle fazla
çalıştırılan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Bu işçilere Postalar halinde çalıştırılan
işçilere yönelik olarak çıkarılan Yönetmeliğin 9.maddesindeki ve İK. m.69/son da yer alan, posta değişimindeki işçilerin sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtilen hükmün kıyasen
uygulanmasının yerinde olacaktır .
İş Kanunu m.42/2’ye göre, zorunlu nedenlerle yapılan
fazla çalışmalara, 41.maddede öngörülen esasların
bazıları uygulanacaktır. Buna göre, zorunlu nedenlerle fazla çalışma haftalık 45 saati aşarsa işçiye %50
zamlı ücret ödenecektir.

İşçinin haftalık çalışması 45 saatin altında belirlenmişse de 45 saate kadar çalışmaya karşılık %25
b.Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma
zamlı ücret, 45 saatin üzer için de %50 zamlı ücret
aa.Zorunlu Neden Oluşturacak Durumlar
ödenecektir. Ayrıca, zorunlu nedenle fazla çalışma
İş Kanunu m.42/1’e göre, gerek bir arıza sırasında, yapan işçiler, zamlı ücret yerine serbest zaman kulgerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut lanma talebinde bulunamayacaktır.
makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması
gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin orta- c.Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma
ya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlaya- aa.Olağanüstü Neden Oluşturacak Durumlar
cak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya
bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilecektir. İş Ka- İş Kanunu m.43/1’e göre, seferberlik sırasında ve bu
nunu’nda yer alan maddeden de anlaşılacağı üzere, süreyi aşmamak koşuluyla yurt savunmasının gezorunlu nedenle fazla çalışma yapılabilmesi işyerinin reklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lünormal haline geri dönmesiyle sınırlıdır. Yani zorun- zum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine
lu sebep oluşturan durum ortadan kalktıktan sonra göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin
artık zorunlu nedenle fazla çalışmaya devam edile- en çok çalışma gücüne çıkarabilecektir. Olağanüstü
meyecektir. Belirtilmelidir ki, zorunlu nedenle yapılan nedenler fazla çalışma talebini işveren değil, Bakanfazla çalışmalar yıllık 270 saatlik fazla çalışma sınırla- lar Kurulu yapmaktadır. Olağan üstü nedenlerle famasının hesaplanmasında dikkate alınmaz .
zla çalışma yapılmasını gerektirecek ne olabileceği,
ülkenin içerisinde bulunduğu durum ve ihtiyaca göre
www.samsunbarosu.org.tr
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belirlenecektir.

B.Fazla Sürelerle Çalışmanın Karşılığı

bb.Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışmanın Hüküm İş Kanunu m.41/3’ye göre, fazla sürelerle çalışmave Sonuçları
larda, her bir saat fazla çalışma için işçiye verilecek
ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
İş Kanunu’nda çalışma süresinin günlük en çok çalış- miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenecektir. İK.
ma gücüne çıkarılabileceği belirtilmiştir. Her ne kadar m.41/4’e göre de, fazla sürelerle çalışma yapan işçi
en çok çalışma gücünün ne olduğu bilinmese de zo- isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla
runlu nedenlerle fazla çalışma kısmında da belirtildiği sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakigibi işçilerin günlük en az 11 saat dinlendirilmesi ger- kayı serbest zaman olarak kullanabilecektir.
ekmektedir. İK. m.43/’e göre, tıpkı zorunlu nedenle
fazla çalışmada olduğu gibi olağanüstü fazla çalışma
halinde de, zorunlu nedenlerle fazla çalışma haftalık IV.SONUÇ
45 saati aşarsa işçiye %50 zamlı ücret ödenecektir. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin altında belirlenmişse de 45 saate kadar çalışmaya karşılık %25 Çalışmamızda fazla çalışma kavramı ve çeşitleri ile
zamlı ücret, 45 saatin üzer için de %50 zamlı ücret fazla sürelerle çalışma kavramları açıklanmış olup
ödenecektir. Ayrıca, zorunlu nedenle fazla çalışma uygulamada yer alan fazla çalışma ve fazla süreleryapan işçiler, zamlı ücret yerine serbest zaman kul- le çalışmaya ilişkin yer alan kavram kargaşasının bir
nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada
lanma talebinde bulunamayacaktır.
karşılaşılan kavram karışıklığını açıklamak için yapılan
çalışmanın araştırma yapanlara ve avukatlara faydalı
III.Fazla Sürelerle Çalışma
olmasını diliyorum.
A.Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı ve Koşulları
İş Kanunu m.41/3’e göre, haftalık çalışma süresinin
sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan
ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate
kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.
FÇY. m.3’de de fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45
saate kadar yapılan çalışma olarak tanımlanmıştır.
Ancak iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde normal çalışma süresini aşan tüm çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirileceği yönünde
konulan hükümde geçerli olacaktır.
Bu durumda haftalık çalışma süresi 45 saatin altında kararlaştırılmış olsa da, 45 saate kadar yapılan
çalışmalar da fazla çalışmanın hüküm ve sonuçlarına
tabi olacaktır .
Fazla sürelerle çalışmalar da fazla çalışma gibi haftalık
çalışmaya göre düzenlenmiştir. Fazla çalışmadan tek
farkı birinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardan
bahsedilirken, diğerinde iş sözleşmesinin 45 saatin
altında belirlenmesi durumunda 45 saate kadar olan
çalışmalara yönelik düzenlemelere yer verilmesidir.
Fazla çalışma oluşturacak tüm koşullar çalışma koşullarına göre aynı zamanda da fazla sürelerle çalışma
olabilir. Fazla çalışmalarda olduğu gibi, İK. m.41/7 ve
FÇY. m.9/1 ‘e göre fazla sürelerle çalışma yaptırılacak
işçinin de yazılı onayının alınması gerekmektedir.
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29. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
TBB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplantının gündemini, Adalet Bakanlığı Bilim Alt Komisyonu tarafından hazırlanan
Avukatlık Kanunu Taslağı ve TBB Avukatlık Kanunu’nda Yapılması Gerekli Değişiklikleri
Hazırlama Komisyonu’nun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi oluşturdu.

V. KAYNAKÇA
AKTAY Nizamettin/ARICI Kadir/ SENYEN-KAPLAN Emine, İş Hukuku, 5.
Baskı, Ankara 2012
AKYİĞİT Ercan, İçtihatlı Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, C. 2, Ankara 2008
ASTARLI Muhittin, İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara 2008
ENGİN Murat, Yeni İş Kanunu Tasarısı ve İşçinin Çalışmaktan Kaçınma
Hakkı, DEÜHFD., C. 5, S. 1, İzmir 2003
EYRENCİ Öner, 4857 Sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler,
Genel Bir Değerlendirme, Legal İSGHD., 2004/1
EYRENCİ Öner, 4857 Sayılı İş Kanununun Çalışma Sürelerine İlişkin
Düzenlemeleri, Tebliğe İlişkin Genel Görüşme, (III. Yılında İş Yasası), Eylül
2005, Bodrum Semineri,
EYRENCİ Öner/TAŞKENT Savaş/ULUCAN Devrim, Bireysel İş Hukuku, 4.
Baskı, İstanbul 2010
GÜNAY Cevdet İlhan, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012
KANDEMİR Murat, Fazla Çalışmanın Azami Süresi ve Fazla Çalışma Yasakları, Legal İSGHD., 2011/29,
MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi/ASTARLI Muhittin, İş Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012
NARMANLIOĞLU Ünal, İş Kanunu’na Göre Fazla Çalışma, SİCİL İş Hukuku
Dergisi, Mart 2010
ÖZDEMİR Erdem, Fazla Çalışmaya İlişkin Güncel Yargıtay Kararları, SİCİL
İş Hukuku Dergisi, Aralık 2008
SOYER Polat, Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler, Legal İSGHD., 2004/3
SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2012
ŞAHLANAN Fevzi, Fazla Çalışmayı Günlük İş Sürelerinin Üzerinde Yapılan
Çalışmalar Olarak Düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün 4857
Sayılı Kanun Karşısında Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi,
S:13, 2007
TOPÇUOĞLU İlyas, 4857 Sayılı İş Kanunu Işığında Türk Hukukunda Fazla
Saatlerle Çalışma, Ankara Ocak 2009
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29. Baro Başkanları Toplantısı, 26 Mayıs 2014 kür eden Feyzioğlu, Soma için verilen adli yardım
tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde konusunda baro başkanlarına bilgi verdi.
TBB Yönetim, Disiplin, Denetleme kurulları ve 73
baro başkanının katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye Barolar Birliği tarafından Soma için
başlatılan yardımın çok kısa sürede iyi rakamlara
Adalet Bakanlığı Bilim Alt Komisyonu tarafın- ulaştığını ifade eden TBB Başkanı, “Bu rakamın 2
dan hazırlanan Avukatlık Kanunu Taslağı ve TBB milyonu hatta 5 milyonu bulmasını çok arzu ederAvukatlık Kanunu’nda Yapılması Gerekli Değişik- iz, bulduğu takdirde çocuklarımızı eğitimsiz bıraklikleri Hazırlama Komisyonu’nun 1136 sayılı Avu- mayız” diye konuştu.
katlık Kanunu Değişiklik Önerisi’nin değerlendirildiği
toplantının açış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği
TBB
Başkanı
Feyzioğlu,
toplantının
Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yaptı.
gerçekleştiği tarih olan 26 Mayıs’ın, yönetime gelmelerinin birinci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bir
Konuşmasına, Soma faciasında kaybedilen yılda yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:
şehitleri anarak başlayan Feyzioğlu, toplantıya
katılanları Soma’daki şehitler için saygı duruşuna
Bu bir yıl içerisinde munzam emekliliği
davet etti.
gerçekleştirdik. 2505 meslektaşımız sisteme katıldı.
Saygı duruşunun ardından Manisa Barosu Başkanı’na, yönetimine ve Manisa Barosu avuEş ve çocuk yardımında, 400 kişiyle aldığımız
katlarına Soma’daki çalışmaları nedeniyle teşek- sistemi bir yılda 2400 kişiye ulaştırdık. 2400 eş ve
www.samsunbarosu.org.tr
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diminden sonra TBB Başkanı Feyzioğlu, toplantının
asıl gündemi olan Avukatlık Kanunu ile ilgili şöyle
konuştu:

çocuğa sigorta yaptık.
10 büyük hastaneyle anlaşma yaptık, anlaşmalarımız toplam 15 hastane grubuna çıktı. Şu an Türkiye’nin pek çok yerinde, 70 hastaneyle anlaşmalı
durumdayız. Bu 70 hastanede meslektaşlarımız
yatarak tedavilerinde bir kuruş ödemeden, ayakta tedavilerinde ise indirimli ücretle sağlık hizmeti
alıyor.

içi eğitim semineri yaptık. 6298 meslektaşımız
bunlardan yararlandı.
13 baromuzun 213 stajyerine Ankara’da staj
eğitimi verdik.

TÜRAVAK’ta 18 ileri eğitim programında 706
katılımcıya sertifika verdik.
19 adet sempozyum, konferans, panel verBir Avukat Yanında, Avukat Ortaklığında, dik.
Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan
Avukatlar Yönergesi’ni kabul ettik.
Türki Cumhuriyetleri Barolar Birliği’nin kurulması ve bu barolar birliği çatısı altında bir tahkim
Staja kabulde ve sonrasında başarı değer- merkezi kurma kararı aldık.
lendirmesini gerçekleştirmek üzere bir yönetmelik hazırlamıştık. Yönetmeliği resmi gazetede bir Tüm meslektaşlarımıza ama özellikle gençlerin faytürlü yayınlamak istemeyen Mevzuatı Geliştirme dalanması için bir icra takip programı hazırladık.
Genel Müdürlüğü’nün hukuka aykırı bu işlemi ile il- Sadece 25 TL’ye 1000 TL’nin üzerindeki bir programı
gili yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu yürütmeyi sembolik bir ücretle kullanılır hale getiriyoruz.
durdurma kararıyla resmi gazetede yönetmeliğimizi
yayımlayabilir hale geldik.
İnşaatlara devam ettik. Yalnız hem proje yöntemimizi, hem ihale yöntemimizi değiştirdik. GayriTaşeron işçi uygulamasına karşıyız. Bu se- menkul alımlarında artık tek raporla yetinmiyoruz.
beple Barolar Birliği’ndeki taşeron işçiliği kaldırdık, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı 2 gayrimenkul
hepsini kadroya aldık. Şu anda ücretleri yüzde elli- değerleme şirketi ve o ilin sanayi ticaret odasından
nin üzerinde arttı. En kısa zamanda da tüm işçile- bir rapor alıyoruz, 3 raporun ortalamasını tespit edip
rimizi bir sendika güvencesine kavuşturuyoruz.
onunla alım işlemi gerçekleştiriyoruz.
Twitter, Youtube, kişisel bilgilere erişim, staj
İnşaatlarımızda metrekare maliyetlerini 1500
başarı değerlendirmesi yönetmeliğimiz, vs. bunlara TL’lerden 1100 TL’ lere çekmeyi başardık. Çünkü
ilişkin açtığımız iptal davalarının hepsini kazandık. götürü usule geçtik. Peşin parayla götürü usul, yılEn azından yürütmeyi durdurma aşamasında başarı lara sari inşaat sisteminden vazgeçtik.
sağladık.
Ayaş’taki otel ve termal tesisleri yüzde dokBaşkent Üniversitesi ile işbirliği yaparak arab- san seviyesinde almıştık, her işini bitirdik. Geçici
uluculuk eğitimini başlattık. 18 ilde 887 meslek- kabulünü yaptık, iskânını aldık.
taşımız eğitimlerini tamamlayarak arabuluculuk
sertifikalarını aldı, sınavdan da başarıyla geçti.
Geliri Soma için açılan kampanyada kullanılmak üzere, resim sanatçısı Yaşar Çallı tarafından
Çok çeşitli barolarımızda toplam 172 meslek Türkiye Barolar Birliği’ne bağışlanan tablonun tak-
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Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu’nda
Yapılması Gerekli Değişiklikleri Hazırlama Komisyonu için yedi bölgeden yedi temsilci belirlendi.
Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir’den birer temsilci belirlenmişti. Bu heyetimiz, son derece şeffaf, katılımcı
bir anlayışla çok ciddi bir çalışma yaptı.
Aylarca uyumadan, şikâyet etmeden çalıştılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önünüzdeki çalışma çıktı ortaya. Aynı anda Adalet Bakanlığı’nda da
bir bilim alt komisyonu kuruldu. Bu bilim alt komisyonu da aylarca çalıştı. Orada da bir sonuç çıktı.
Adalet Bakanlığı’ndan gönderilen ön taslakta
Bakanlık’a tanınan vesayet yetkileri muhafaza ediliyor. Bunu kabul edemeyiz.

Avukat stajyeri sayısının ilgili baronun imkânlarına göre sınırlanma yetkisinin tanınması
lazım. Pek çok baromuz isyan ediyor. Geçen seneyle
kabili kıyas olmayan sayıları bugün staja almak zorundayız. Buna bizim imkânımız yok, alt yapılarımız
müsait değil.

Avukatlık stajına giriş sınavı ve avukatlık sınavı Bakanlık tarafından yapılır deniyor. Bunu
da kabul etmek mümkün değil. Çünkü biz hâkim
ve savcıların giriş sınavlarını yapmıyoruz. Kendileri yapıyorlar, avukatlığa giriş sınavının da bizim
tarafımızdan yapılması lazım. Ama ikisini de ortak
Mahkeme ve savcılık kalemlerinde dâhil olyapmaya hazırız. Buna evet derlerse biz de kuşku- mak üzere avukatın dosyayı incelemesi adliye persuz gönül rahatlığıyla evet deriz.
sonelinin refakatinde olur deniyor. Bu çok açık avukata saygısızlık.
Ayrıca en önemlisi, bu sınava ilişkin maddenin usulen ön taslakta yer alıyor olması maalesef.
Avukatlık şirketlerinden ve şubelerden söz
Çünkü bir geçici maddeyle hukuk fakültelerinde ediliyor. Şubelerle şirketler sermaye avukatlığına
okuyanların yine kapsam dışı kalması sağlanıyor. dönüşür ve Türkiye’deki bizim korumak zorunda
Biz bunu daha önce gördük. Bugün avukatlığın içine olduğumuz anlayışı yerle bir eder. Kamu hizmedüşürüldüğü durumun sebebi o geçici maddeler. ti şeklinde örgütlenmiş avukatlığı sermaye şirketi
Dolayısıyla sınavı kabul etmiş gibi gözüküp aslında avukatlığına dönüştürür, bu kabul edilemez. Hele
sınav kabul edilmiyor.
şubeler büyük şehirlerde kurulacak 10 milyon, 20
milyon dolarlık sermayeye sahip şirketlerin tüm
Çok farklı siyasi düşüncelerden, dünya Anadolu’da avukatlığı yok etmesi demektir.
görüşlerinden geliyor olabiliriz. Bundan daha önemli
bir meselemiz olamaz. Avukatlık sınavını derhal
Bizim önerimiz çok basittir; avukatlık orbugün ve herkesi kapsayacak şekilde, fakültedeki taklıklarını işlevsel hale getirmek, onları kurumöğrencileri de kapsayacak şekilde getirmediğimiz lar vergisine tabi kılmak. Aynı zamanda matrahtan
takdirde sadece 5 yıl içerisinde 35.000 yeni avukat şirketlerin düşme yetkisine sahip olduğu masrafları
geliyor. Bu, bu mesleğin sürdürülemez hale gelmesi da düşebiliriz. Dolayısıyla avukatlık ortaklıklarını
demek.
büyütebiliriz. Bu avukatlık ortaklıklarının büyümesi
çağın sorunlarıyla mücadelede de önemlidir.
Belli suçlarda kovuşturmaya başlanmış ol
ması ön taslakta avukatlık mesleğine kabulde mutKamu avukatı denmiş, kamuda çalışan avulak engel olarak yazılmış. Bunu da kabul etmek kat denmesi lazım. Çünkü avukatlığın kamu hizmeti
mümkün değil. Suçsuzluk karinesiyle bağdaşmıyor. boyutunu tartışmaya açacak bir ifade.
‘Sadece kovuşturmaya başlanmışsa avukat olamazsın’ deniyor.
www.samsunbarosu.org.tr

SAMSUN BAROSU GÜNDEM

|

25

Avukatlar hakkında yürütülen soruşturma ve çözümünde gelin öncelikli muhatap kendimiz
kovuşturmalarda izin yetkisini Türkiye Barolar Birliği olalım. Her konuya gelin biz kendimiz el atalım.
alsın diye öneriyoruz.
Şimdi yürürlükteki mevzuatı teorik tartışmalarla
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’na ön engel olarak görmek yerine çağın gereklerine göre
taslakta HSYK tarafından 2 hâkim üye atanması amaçsal yorumlarla zorlayalım. Hepimiz bir olursak
öngörülüyor. Bu, yeni bir vesayet düzenlemesidir.
yasal düzenlemelerin de istediğimiz gibi çıkmasını
zorlamış oluruz. Bu kapsamda aldığımız son yürütBelli suçların disiplin yargılamalarında TBB meyi durdurma kararını önemsiyoruz. Artık yönetDisiplin Kurulu ilk derece yargılaması yapmakla meliğimiz resmi gazetede yayımlanacak. Biz, avugörevlendirilmek isteniyor. Asla kabul etmiyoruz. katlık stajına giriş ve çıkış değerlendirmelerini daha
Çünkü bu, TBB Disiplin Kurulları üzerinden Türkiye önce mutabık kaldığımız şekilde hayata geçirelim.
Barolar Birliği’ni barolar üzerinde vesayet makamı
haline getirir. Türkiye Barolar Birliği baroların ve- Bir radikal iş daha yapalım; akreditasyon sistemini
sayet makamı değildir. Barolar Birliği’nin vesay- kuralım. Üç tane hocası olan hukuk fakültesi ‘ben
et makamı haline getirilmesi baroları şubeleştirir. hukuk fakültesiyim’ diye ortaya çıkmasın bundan
Bunu asla kabul etmeyin, biz etmeyeceğiz.
sonra. Diyelim ki; şu şartlara haiz hukuk fakültelerinden stajyer alıyoruz. Siz de bir sene içerisinde
Baroların hukukun üstünlüğü ve insan hak- bu şartlara kendinizi getirin, bir sene içinde getirları ihlallerine ilişkin dava açma yetkileri sınırlanıyor mezseniz hiçbir baromuza sizden stajyer almayaön taslakta. Bunu da kabul etmiyoruz.
cağız diyelim.
Bir ilde baro kurulabilmesini 30 avukatın varlığına Her baro için uygun stajyer ve avukat sayısını gelin
bağlayan kural kaldırılıyor, 5 avukat bile olsa baro her baromuz belirlesin, bu sayı üstündeki başvurukurulur deniyor. Baronun mantığına aykırıdır bu.
ları kabul etmeyelim.
Baroların yönetim, denetim, disiplin kurullarının Meslek içi eğitimi sürekli ve zorunlu hale getirecek
sayısını arttırıyor ön taslak. Biliyoruz ki bir kurulun adımları atalım.
sayısı ne kadar artarsa o kadar çalışamaz hale gelir.
Mesleki sorumluluk sigortasını genel hükümlere
Baro kurullarında yapılan görevi ücretli hale ge- dayanarak nasıl zorunlu kılarız, hiç kanun değişikliği
tirmek gibi bir düzenleme var ön taslakta. Bu, ka- yapmadan bunu çözelim.
naatimizce amatör ruhun yok olması ve baroculuğun profesyonel siyasetçiliğe dönmesi anlamına Kurumlarla yapılan avukatlık ücret sözleşmelerigelir. Doğru bulmuyoruz.
nin, Avukatlık Yasası’na ve asgari ücret tarifesine
aykırılıkları ortada, bu konuda bizler talepçi olup
Baroların delege yapılarını temsilde adaleti ortadan sizinle birlikte o kurumlarla döne döne savaşalım.
kaldıracak şekilde yeniden düzenleme önerisi var Yanınızda olalım, biz de yazalım. Ama talep edin.
alternatifli olarak. Kabul etmiyoruz.
Ve bir avukat yanında ücretli çalışan avukatlarla ilAvukatlık mesleğiyle bağdaşmaz şekilde reklam gili yönergenin uygulanmasını siz takip edebilirsiniz.
yapılmasına ilkesel olarak izin veriliyor. Şir- Takip edin, bize bildirin, gereğini disiplin müeyyidelketleşmeyle paralel bir düzenleme, bunu da doğru eriyle uygulayın, bakalım ne oluyor.
bulmuyoruz.
Bugün buraya geldiğiniz için hepinize defalarDolayısıyla bunları da çok açık bir şekilde hem ca teşekkür ediyorum. Önemli olanın Türkiye Bamüzakereler esnasında kayda geçirdik, hem de rolar Birliği çatısı altında bağımsız barolarla güçlü
daha sonra bildirdik.
bir şekilde yol almak olduğunu, bu birliğin Türkiye
için umut teşkil ettiğini, örnek teşkil ettiğini tekrar
Maalesef siyasi iktidarın avukatlık sınavına bakışı tekrar hatırlatıyor ve birliğe, kardeşliğe, kucaklaşbizim oy birliğiyle ortaya koyduğumuz bakıştan çok maya şu ana kadar verdiğiniz destek için Yönetim
farklı. Ötelenmek suretiyle yine hayata geçirilmek Kurulu adına şükranlarımı sunuyorum.
istenmediğini görüyoruz. Mesleğimizin sorunlarının
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İŞ HUKUKU AÇISINDAN
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT
- Av. Ayşegül EKİN
ÖZET
Çalışmamızda Borçlar Kanununda yer alan üçüncü
kişinin edimini taahhüt ile İş kanununda yer alan
takım sözleşmesinin arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. İş kanunda yer alan takım sözleşmesinde adı
geçen takım kılavuzunun diğer işçiler adına taahhütte
bulunması halinde, taahhüdünü yerine getiremezse
bunun yaptırımın Borçlar Kanununda olduğunu, işçiye nasıl sorumluluklar yüklediği ve sonuç olarak da
nasıl bir düzenleme yapılırsa işçinin sorumluluğunun
azalabileceği üzerinde değerlendirmeler yapılarak olması gereken düzenleme üzerinde durulmuştur.

kılavuzu sıfatıyla bir işçi diğer işçileri de kapsayacak
nitelikte bir iş sözleşmesi yapmakta yani onlar adına da işin yapılacağına dair iş sahibine taahhütte
bulunmaktadır. Taahhüt edilen işçilerin işe başlamamasından dolayı, iş sahibinin uğrayacağı zarardan ise
Borçlar Kanunu hükümlerine göre taahhütte bulunan
takım kılavuzunun sorumluluğu vardır. Çalışmamızda
öncelikle Borçlar Kanununda yer alan üçüncü kişinin edimini taahhüt hükmü açıklandıktan sonra, İş
Kanunundaki takım sözleşmelerine yer verilecek ve
sonuç olarak da İş kanununda yer alan düzenlemenin
Borçlar Kanunundaki yaptırımı açıklanacaktır.

II.ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ TAAHHÜT

Anahtar kelimeler; taahhüt, kılavuz, takım, edim, sözleşme
Üçüncü kişinin edimini taahhüde ilişkin çeşitli tanımlar yapılmıştır. Borçlar Kanunu’nda sözleşme düzeni
incelendiğinde bir sözleşmenin içeriği kural olarak
I.GİRİŞ
borçlunun alacaklıya müspet veya menfi bir edada bulunmasından oluşmaktadır. Bu nedenle borçlu
Üçüncü kişinin edimini taahhüt Borçlar Kanunu kendi edimini taahhüt yerine bir üçüncü şahsın edmadde 128 de düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre imini taahhüt ederse bu taahhüt üçüncü şahsı değil
üçüncü kişinin edimini taahhüt “Üçüncü bir kişinin sadece taahhüt edeni bağlar. Borçlar Kanunu 128.
fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşme- maddede düzenlenen bu sözleşmeye üçüncü kişinin
mesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. edimini taahhüt denir.
Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı Borçlar Kanununun 128. maddesinde üçüncü kişinin
olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorum- edimini taahhüde ilişkin bir tanım getirilmemiştir.
luluğunun sona ereceği kararlaştırılabilir”. Üçüncü Ancak tanım çıkartılabilecek bir düzenleme bulunkişinin edimini taahhütte taahhüt eden, lehine taah- maktadır . Borçlar Kanunu’nun “Başkasının Fiilini Tahütte bulunulana, üçüncü kişinin bir edimini taah- ahhüt” başlığı altında düzenlenen 128. maddesinin
hüt eder. Üçüncü kişi taahhüt edilen bu edimi yerine getirdiği düzenleme şöyledir: “Üçüncü bir kişinin fiiligetirmezse, taahhüt edeni bekleyen bir sonuç vardır. ni başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemBu sonuç, edimin yerine getirilmemesi nedeniyle le- esinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Belirli
hine taahhütte bulunulanın uğramış olduğu zararın bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine katazmin edilmesidir. Yine üçüncü kişi adına taahhütte dar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak başbulunan kişi eğer belirli süre için bir taahhüt altına vurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun
girmişse, bu durumda sürenin sonuna kadar taah- sona ereceği kararlaştırılabilir”.
hütte bulunana yazılı olarak müracaat edilebileceği,
aksi takdirde taahhütte bulunanın sorumluluğunun Üçüncü kişinin edimini taahhüt, kanundaki madsona ereceği kararlaştırılabilir.
de başlığında ve maddenin içeriğinde ayrıca bazı
yazarlarca da taraflardan birinin diğerine karşı
İş hukuku anlamında üçüncü kişinin edimini taah- başkasının fiilini taahhüt etmesi olarak ifade edilmekhüt ise bir iş sözleşmesi türü olan “Takım Sözleşme- tedir. Kanun hükmünün başlığı başkasının fiilini taahsi”nde görülmektedir. Takım sözleşmesinde takım hüt olsa da madde hükmü ile düzenlenen “başkasının
www.samsunbarosu.org.tr
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fiilinin” değil “başkasının edimini”nin taahhüdüdür .
Her ne kadar edim, fiilin sonucu sayılırsa da maddenin
düzenlenme amacı fiil yerine edime yöneliktir . Bu sebeple bu kuruma “üçüncü kişinin edimini taahhüt”
denilmesi daha doğru olacaktır.
Üçüncü kişinin edimini taahhüt sözleşmesinde, alacaklı zarara uğrarsa, hiçbir halde tazminatını üçüncü
kişiden elde edemeyecektir. Burada alacaklının
uğrayacağı zarar, taahhüt edilen edimin üçüncü kişi
tarafından yerine getirilmemesi durumunda ortaya
çıkacak zarardır. Bunun yanında taahhüt eden kendisi özel bir edimi yerine getirmeyi taahhüt etmemiştir
. Taahhüt eden aksine üçüncü kişinin belirlenir veya
belirlenebilir bir davranışını taahhüt etmiştir. Taahhüt
edilen edimin üçüncü kişi tarafından yerine getirilmemesi halinde taahhüt eden, sadece edimin yerine getirilmemesinden doğan zararı tazmin edecektir. Buna
karşılık taahhüt edenin edimin yerine getirilmesini
sağlamaya ilişkin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

III.TAKIM SÖZLEŞMESİ
Birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsilen bu
işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir(İşK.
m.16/1). Takım sözleşmesi uygulamasına genellikle
inşaat ve yükleme-boşaltma işlerinde ve mevsimlik
işlerde rastlanmaktadır. Takım kılavuzunun yaptığı
takım sözleşmesi, niteliği itibariyle başlı başına bir iş
sözleşmesi türü değildir . Takım kılavuzu takım sözleşmesi yapmakla birlikte hem kendisi için iş sözleşmesi hem de takımda yer alan diğer işçilerin gelip çalışacakları taahhüdünü içeren sözleşme yapmış
olur. Takım sözleşmesinde isimleri yazılı diğer işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren
arasında takım sözleşmesinde belirlenen koşullarla
bir iş sözleşmesi kurulmuş sayılır . Takımda yer alan
işçilerden biri, takım sözleşmesinin imzalanmasından
sonra işe başlamazsa, takım kılavuzu üçüncü kişinin
edimini taahhüt eden kişi gibi Borçlar Kanununun 110
(Yeni Borçlar Kanunu m. 128) maddesi uyarınca işverene karşı sorumlu olur. (İş.K. m.16/3). Buna göre
takım kılavuzu, işverenin sözleşmensin ifasından
beklediği zararı (müspet zararı) tazmin etmek zorundadır. İşçiler işe başladıklarında işverenle aralarında iş sözleşmesi kurulmuş olduğundan, taraflar bu
sözleşmeden doğan tüm borçlarını karşılıklı olarak
yerine getirmekle yükümlüdürler. İş Kanunu, takım
sözleşmesinde her işçinin ayrı ayrı belirtilmesi gereken ücretinin işverence işçilerden her birine ayrı ayrı
ödenmesi gerektiğini hükme bağlamıştır (İşK.m.16/
son). Ücretlerin takım kılavuzuna ödenmiş olması işvereni işçilere karşı sorumluluktan kurtarmaz. Böylece
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ücretlerin takım kılavuzuna verilerek işçilerin istismar
edilmesi engellenmiştir. İşK. m.16/son’a göre takım
kılavuzu için takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe
aracılık veya benzer bir nedenle kesinti yapılamaz.
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı
yapılması gerekir.

Stajyer Avukatlar Yarıştı
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” birinci aşaması olan bölge elemeleri 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde
gerçekleştirildi.

IV.SONUÇ
Borçlar Kanununda yer alan üçüncü kişinin fiilini taahhüt başlıklı maddenin, İş Kanununda yer alan
takım sözleşmesine ilişkin madde de geçen takım
kılavuzunun diğer işçilere ilişkin bulunduğu taahhüde uyulmaması halinde de uygulanabileceğine
değindik. Yani, takım kılavuzu sıfatıyla bir işçi, diğer
işçiler adına iş sahibine karşı bir taahhütte bulunursa bu durum bir takım sözleşmesi oluşturacaktır.
Faka takım kılavuzunun bulunduğu taahhüdün diğer
işçiler tarafından işe başlamamak suretiyle boşa çıkması durumunda taahhütte bulunan işçinin Borçlar
Kanunu anlamında bir sorumluluğu olacaktır. Takım
sözleşmelerinde takım kılavuzu sıfatıyla sözleşmeyi
imzalayan işçilerin kılavuzluk sıfatlarından dolayı
herhangi bir fazla ücret alamadığı veya menfaat temin edemediği, buna karşılık taahhütte bulunduğu
işçilerin işe başlamamasından doğan zararlardan
da sorumlu olduğu düşünülürse takım kılavuzu sıfatıyla sözleşme imzalayan işçinin risk altına girdiği
düşünülebilir. Dolayısıyla, kanaatimizce takım sözleşmelerine yönelik yeni bir düzenlemenin getirilmesi, en azından takım kılavuzu sıfatıyla sözleşmeye
taraf olan işçinin diğer işçilerin ücretinden kesilmemek şartıyla ek bir ücret alması yönünde düzenleme
yapılması hakkaniyete daha uygun olacaktır. Aksi
takdirde takım kılavuzu fazladan hiçbir menfaat elde
edemeden somut olayın şartlarına göre ağır tazminatlarla karşı karşıya kalabilecektir.

Yedi coğrafi bölgede, aynı gün, aynı saatte başlayan “Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma
Yarışması”na katılan yarışmacı takımlar, aynı yarışma konusu olayla yarıştı.
Kurgusal Duruşma Yarışması Karadeniz Bölgesi elemeleri Samsun Barosu ev sahipliğinde Samsun Adliyesi Konferans Salonunda yapılan karşılaşmalar sonunda Kastamonu Barosu birinciliği, ikinciliği Trabzon Barosu, üçüncülüğü Giresun Barosu, dördüncülüğü ise Ordu Barosu elde etti.
Yarışmada jüri üyeliğini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Ali Kemal Yıldız, Ankara İnfaz
Savcısı Mustafa Özgelen ve Diyarbakır Barosu eski başkanı Av. Mehmet Emin Aktar yaptı. Yarışmada
TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu adına Av. Cumhur Arıkan’da bulundu. Yarışma sonunda dereceye
girenlere jüri üyelerine TBB ve Samsun Barosu tarafından plaket verildi.
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Genç Avukatlar Toplantısı

TÜBAKKOM’DA KADINA KARŞI ŞİDDETİ
ÖNLEMEK İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

TÜBAKKOM 12. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı’na Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu,
Gaziantep Baro Başkanı Ali Elibol, TBB Delegesi Yönetim Kurulu Üyesi Yurdagül Gündoğan, çeşitli illerden gelen baro başkanı ve avukatlar katıldı.

Samsun Barosu tarafından 07.06.2014
Cumartesi Günü Yeni Adliye Sarayı Konferans Salonunda Genç Avukatların beklenti ve sorunlarının belirlenmesi ve görüşlerinin alınmasına
ilişkin toplantı gerçekleştirildi, toplantıda meslektaşlarımızın güncel ve mesleki sorunları karşılıklı
olarak görüşüldü. Toplantıya genç avukatların
yanında önceki Baro Başkanlarımızdan Av. Arif Yılmaz Üney, Av. Ersoy Üstay, Disiplin Kurulu Başkanı
Av. Ali Acartürk, Denetleme Kurulu Başkanı Av.
Ahmet Doğan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Feyzioğlu, kadın haklarının öneminden bahsederek,
“Kadınların toplumdaki yerleri önemlidir. Kadına karşı şiddete en etkin bir biçimde mücadele etmek
en önemli görevimizdir. Kadın hakları konusunda bu noktaya gelmemizde, değerli meslektaşlarımızın
emeği var. Kadın haklarını insan haklarından ayırmak imkansızdır. Çağdaşlaşmak için kadının önünü
açmaktan başka çare yoktur. Ben bu toplantının sonucunda somut bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.
Toplantıya katılan TÜBAKKOM 12.Dönem Sözcüsü Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av.Birgül Bilgin ise toplantıyla ilgili yaptığı değerlendirmede alınan kararlara ilişkin şunları söyledi:
“Tüm dünyada artış gösteren kadına karşı şiddet olaylarını önlemeye yönelik çalışmalara büyük
önem verilmelidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların uygulanması ve gereken özenin gösterilmesi, farkındalığın arttırılması, kadına yönelik şiddet konularında eğitimin her düzeyinde müfredata eklemeler yapılması gerekmektedir. TUBAKKOM bu konuda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaktır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda daha etkin çalışmalar yapılabilmesi için TUBAKKOM yönerge
değişikliği görüşülerek hazırlanan metin kabul edilmiş, Komisyonun adı Türkiye Barolar Birliği Kadın
Hakları Komisyonu olarak belirlenmiştir. Prof. Dr. Zerrin Söylemez Bir Şiddet Biçimi Olarak Erken Yaşta
Evlilikler konusunda sunum yapmış ve “Küçük yaşta evlilikler”, erken evlilikler konusunda Kurultay
yapılmasına karar verilmiştir. Baro Kadın hakları komisyon üyeleri ile adli yardımda görev alan avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, staj eğitim derslerinde
bu konulara da yer verilmesi için çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Cinsiyet ayrımcılığının ders
kitaplarından kaldırılması ve hatta cinsiyet ayrımcılığının (toplumsal cinsiyet eşitliğinin) ders olarak
okutulması için çalışma başlatılmasına, davalarda müdahillik konusunda çalışmalarının sürdürülmesine, gerekli durumlarda kamu denetçiliği kurumuna başvurulmasına karar verilmiştir. Kadın cinayetleri ve son günlerde meydana gelen cinsel istismar olayları ve bu konuda çıkan yeni yasaların değerlendirilmesine karar verilmiştir.
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Soma’da yaşanan maden faciasında mağdur
olan kadınlara destek olmak ve haklarının
takipçisi olmak üzere gönüllü komisyon
oluşturulmuştur.
Antalya 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
Kadın cinayeti ile ilgili bir davada sanık yakınları tarafından kadın avukatlara darp edilmesini kınıyor, bu konuda meslektaşlarımızın
haklarının korunması için gereğinin yapılması
konusunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.

TÜBAKKOM 12. Dönem 2. Genel
Üye Toplantısı’na Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Baro
Başkanı Ali Elibol, TBB Delegesi
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdagül
Gündoğan, çeşitli illerden gelen
baro başkanı ve avukatlar katıldı.

|
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“Baroyla işbirliği içinde olmak istiyoruz.”
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, Samsun Barosu Başkanı Av. Necat Anıl’ı ziyaret ederek, “Bizim yönetim anlayışımız içinde bu şehrin insanları bizim paydaşlarımızdır” dedi. Av. Anıl ise, YEDAŞ’ın
çok değerli ve örnek çalışmalarını gördüklerini ifade etti.
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, Samsun Baro Başkanı Necat Anıl ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında YEDAŞ’ın Samsun ve bölgesine her yönüyle hizmet ettiğini kente;
ekonomik, sosyal ve kültürel, istihdam daha pek çok alanda katkı vermeye çalıştıklarını ve vermeye
de devam edeceklerini belirten Türkoğlu, “Bizim yönetim anlayışımız içinde bu şehrin insanları bizim
paydaşlarımızdır. Bu nedenle şehrimize ve halkımıza her yönüyle hizmet ve katkı vermek arzusundayız” dedi.

GLOBAL COMPACT ÜYESİYİZ
YEDAŞ’ın Birleşmiş Milletler nezdinde yeri olduğunu söyleyen Türkoğlu “Şirketimiz BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi ile sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere
evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı geliştiriyor ayrıca Türkiye’de BM
Global Compact’a imza koyan sayılı şirketlerden biriyiz” diye konuştu. Samsun Barosu Başkanı Av.
Necat Anıl ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, YEDAŞ’ın çok değerli ve örnek çalışmalarını
gördüklerini ifade etti.

Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin uygulaması Avrupa Konseyi bünyesindeki bağımsız bir komite tarafından izlenecek ve denetlenecek olması,
onaylayan devletlerde Sözleşme hükümlerinin yaşama geçirilmesi için itici güç olacaktır. Sözleşmenin
duyurulması ve etkin uygulanmasının sağlanması için biz kadının insan hakları savunucularına büyük
görevler düşmekte olup; taraf devlet olarak ülkenin siyasal ve kamusal yaşamında kadınlara karşı
ayrımcılığı tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri almak, kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan
mevcut yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya kaldırmak
için gerekli siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda her türlü tedbiri almakla yükümlülüğü konusunda
farkındalık çalışmaları yapılacaktır.”
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Türkoğlu;
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YEDAŞ ÖNCÜ ŞİRKET
Av. Anıl, “YEDAŞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri ile Samsun’da öncü şirketlerimizden biridir.
Baromuzun düzenlediği etkinliklerine de önemli katkılar veriyor. Biz de şehrimize katkı sağlayacak
konularda yapacağımız çalışmalarda ve projelerde YEDAŞ ile işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ayrıca, Samsun’da BM Global Compact üyesi olan YEDAŞ ile birlikte kadın hakları ve çocuk hakları konusunda Samsun Barosu’nun komisyonlarınca hazırlayacağı projelerde ortak
çalışma yapmak isteriz” diye konuştu. Samsun Baro Başkanı Av. Necat Anıl, Enerji Hukuku konusunda Samsun’un öncülüğünde tüm Karadeniz Barolarının katılımı ile YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin
Türkoğlu’nun deneyim ve katkılarıyla bölgesel bir çalıştay yapmak arzusundayız” dedi.
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Ziyaretler

Baro Başkanı Av.Necat Anıl ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Samsun Adalet
Komisyonu Başkanlığına atanan 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehmet Osmanoğlu’nu ziyaret etti.

HSYK Müfettişi Suat Uzun
baromuzu ziyaret etti

Polis Okulu Müdürü Mehmet
Günday‘dan Baroyu ziyaret

Baro Başkanı Anıl, uzun süredir Samsun’da görevde bulunan bizi tanıyan ve bizim de kendisini
tanıdığımız bir yargı mensubunun böyle bir göreve atanmasından memnuniyet duyduğu belirterek
Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Mehmet Osmanoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyorum dedi.
14 yıldır Samsun’da görev yaptığını ve bunun bir bölümünün de Çarşamba İlçesinde olduğunu
belirten Adalet Komisyonu Başkanı Osmanoğlu’da bu süre zarfında Baro ve avukatlar ile olumlu ilişkilerin tesis edildiğini, herkesin kendi görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını yargıyı; hakimi,
savcısı ve avukatı ile bir bütün olarak gördüğünü ve ziyaretten dolayı memnuniyeti ifade etti.
Ziyarete Başkan Av.Necat Anıl yanında yönetim kurulu üyeleri Av.Yusuf Ziya Dereli, Av.Birgül
Bilgin, Av.Mustafa Akbaş, Av.Yeter Filiz Çakır’da katıldı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kurmay Albay Mehmet Zeki Bodur Baro Başkanı
Avukat Necat Anıl’ ı makamında ziyaret ederek veda etti. İlimizde görev yaptığı süre içerisinde
yapmış olduğu başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sayın Baro Başkanımız, Kurmay
Albay Mehmet Zeki Bodur‘a yeni görevinde başarılar diledi.

Samsun Barosu Başkanı Av. Necat Anıl ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Samsun 1.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına yeni atanan Hakim Kemal Alver ziyaret edildi.
34
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Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hüseyin Baş
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Şampiyonluk Gururu
1 - 5 Mayıs tarihleri arasında Düzce’ de düzenlenen ve 16 Baronun katıldığı 7. Karadeniz Baroları futbol turnuvasında Samsun Barosu Futbol Takımı yine şampiyon olarak döndü.

Turnuva sonrası Samsun Barosu Başkanı Av. Necat ANIL yaptığı konuşmada “Turnuvaya katılan tüm
baroları kutluyorum, oynadığımız final karşılaşması da diğer maçlarımız gibi centilmence mücadele
içinde geçti. Bu güzel finali bize yaşatan Samsun ve Tokat Barosundaki meslektaşlarımı kutluyorum.
Organizasyondaki bazı aksaklıkların bizi ve diğer baroları olumsuz etkilemesine baro olarak izin vermedik çünkü dostluğun kazanması bizim için birinci amaçtı” dedi.
Samsun Barosu 2013 yılında da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde İlkadım
şehri Samsun’da 16 baroya ev sahipliği yapmış ve turnuvada şampiyon olmuştu.

Düzce’de düzenlenen 7. Karadeniz Baroları Arası Futbol Turnuvasında final karşılaşması Düzce 18
Temmuz şehir stadında yapıldı. Final karşılaşması gruplarından birinci çıkan ve yarı final karşılaşmalarını da kazanan Samsun Barosu ile Tokat Barosu arasında gerçekleşti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz
sonuçlandı. İkinci yarıda Samsun Barosunu şampiyonluğa taşıyan golleri Av. Ahmet ÇUKUR ve Stj. Av.
İsa Kahraman kaydetti. Maçın bu sonuçla sona ermesiyle Samsun Barosu futbol takımı 7. Karadeniz
Baroları Futbol Turnuvasında şampiyon oldu.
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TSM Korosu’ndan Sanat Şöleni
Samsun Barosu Türk Sanat Müziği Korosu konseri Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Samsun Barosu Türk Sanat Müziği korosu Şef Serkan Varol eşliğinde birbirinden güzel eserler seslendirdi.
Samsun Vali Yardımcısı Osman Nuri Çobanoğlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Canik Başarı
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Bekdemir, Tekkeköy Kaymakamı İbrahim Küçük, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar Samsun Baro Başkanı Av. Necat Anıl, önceki Baro Başkanları Av. Ersoy Üstay,
Av.Ahmet Gürel ve çok sayıda davetlinin katıldığı gece de ; Samsun Barosu T.S.M. Şefi Serkan Varol’a,
Samsun Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Akbaş‘a plaket verildi.
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THM Korosu’ndan Türkü Ziyafeti
Samsun Barosu Türk Halk Müziği Korosu konseri Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde
gerçekleştirildi. 12. yılını geride bırakan Samsun Barosu Türk Halk Müziği korosu Şef Zülfü Gaydan
eşliğinde koro ve solo türküler seslendirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde adeta türkü ziyafeti
yaşandı.
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İftar Birlikteliği
Samsun Barosu, tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeği bu yıl da Samsun
Barosu Lokali’nde düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy’un yanı sıra Garnizon Komutanı
Tuğgeneral Ufuk Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı vekili Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı vekili
Sabri Semiz, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hüseyin
Baş, 1.İdare Mahkemesi Başkanı Abdurahman Beşer, 2.İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hüseyin Akan, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yunus
Bekdemir, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Yarbay Hasan
Aksu, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Gündal, İl Deftedarı Hayati Dinç ile Sivil
Toplum Kuruluş temsilcileri ve avukatların aileleriyle birlikte katıldığı iftar yemeğinde yine birlik ve
beraberliğin güzel örneklerinden biri yaşandı.
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Bayramlaşma
Samsun Barosu’nun Bayramlaşma Töreni’ne katılan avukatlar, bayram çoşkusunu birlikte yaşadılar.
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T.C
YARGITAY 10.Hukuk Dairesi
Esas : 2013 / 18256
Karar : 2014 / 4679
Karar Tarihi : 06.03.2014
ÖZET : Adrese dayalı nüfus sisteminde yer alan adresleri de davacının ve boşandığı eşinin ayrı yaşadığını
göstermektedir. Davanın kabulü ile; Davacının boşandığı eşi ile birlikte yaşadığından bahisle ölüm
aylığının kesilmesi yönündeki kurum işleminin iptaline karar verilmiştir.(5510 S. K. m. 56, 96)
Dava ve Karar : Dava, ölüm aylığının kesilmesi yönündeki Kurum işleminin iptali ve aylığın yeniden
bağlanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu
anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,
yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 06.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Onanan Yerel Mahkeme Gerekçeli Kararı
T.C.
ANTALYA
2. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/576 Esas
KARAR NO : 2013/181

Davacının SSK dosyası, soruşturma dosyası, kurumca yapılan iş ve işlemleri gösteren bilgi ve belgeler
getirtilmiş, GSM şirketlerinden davacının adres bilgileri ve telefon dökümleri, elektrik ve su idaresinden davacı ve boşandığı eşi üzerine kayıtlı abonelikler bulunup bulunmadığı istenilmiş, Ankara Asliye
17. Hukuk Mahkemesinin 1995/728 esas 1996/96 karar sayılı boşanma ilamı incelenmiş, davacının
ve boşandığı eşinin nüfus kayıtları, mernis adresleri uyap sisteminden çıkartılarak dosyamız arasına
alınmış, seçim kuruluna müzekkere yazılmış, tanıklar dinlenerek ifadeleri alınmış, kurumca düzenlenen soruşturma raporunda ifadesine başvurulan site görevlisi, site yöneticisi, Sosyal Güvenlik denetmenin beyanları alınmış, taraflarca sunulan belgeler dosyamız arasına alınmıştır.

Davanın dayanağını 5510 sayılı yasanın 56/son maddesi hükmü oluşturmaktadır. Anılan madde gereğince eşinden boşandığı halde boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların
bağlanmış olan gelir ve aylıkların kesilmesi gerekecektir.
Kurum memurlarınca tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

Taraflar arasındaki davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

Gereği düşünüldü:

Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özet olarak; Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek davanın red edildiğini, bu kararın 06.09.2011 tarihinde tebliğ edildiğini,
SAMSUN BAROSU GÜNDEM

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava ölüm aylığının kesilmesi ve daha önce ödenen aylıkların geri istenilmesine ilişkin kurum işleminin iptali davasıdır.

DAVA : Menfi Tespit
DAVA TARİHİ : 18.10.2011
KARAR TARİHİ : 18.04.2013
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Davalı vekili mahkememize verdiği cevap dilekçesinde özet olarak; Kurumun müteveffa sigortalısı
F.C.’nin hak sahibi kızı A. Z. C. ye ölüm aylığı bağlandığını, davacının eşi ile fiilen birlikte yaşadığının
Sosyal Güvenlik Kontrol memurluğu raporu ile ve bu teftiş sırasında alman ifadeler ile tespit edildiğini,
eşinden 1996 yılında boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen A. Z. C.’nin,
müvekkil kuruma başvurarak kendisine sigortalı müteveffa babasının hak sahibi olarak ölüm aylığı
bağlamak suretiyle müvekkil kurum zarara uğratarak menfaat temin ettiği tespit edildiğini, bu rapor
sonucu SGK tarafından 5510 sayılı yasanın 56. maddesi ve 96. maddesi gereği aylık ödemesi kesilmiş
ve yersiz ödemenin iadesine karar verildiğini, davacının haksız eylemi nedeniyle suç duyurusunda
bulunulduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/728 esas 1996/96 karar sayılı boşanma ilamı incelenmesine, davacı İ. C. Y. tarafından, davalı A. Z. Y. aleyhine terk nedeni ile boşanma davası açıldığı,
yargılama sonunda, davalı tarafa usulüne uygun ihtar kararı gönderilmesine rağmen müşterek haneye dönmediğinden tarafların boşanmalarına kararı verildiği anlaşılmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
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kararın kesinleşmesi üzerine iş bu davayı açtıklarını, müvekkilinin 1996 yılında eşinden boşandığını,
müvekkilinin babasının 2007 tarihinde vefatı üzerine kendisine yetim aylığı bağlandığını, sağlık karnesi çıkardığını, eşi ile ayrı yaşadıkları halde birlikte yaşadığından bahisle babasından dolayı aldığı ölüm
aylığının kesildiğini ve daha önce ödenen aylıkların geri istendiğini söyleyerek, Antalya Sosyal Güvenlik
İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 30.06.2011 tarih ve B.13.2.SGK.4.07.20.01/13784184
sayılı kararının iptali ile müvekkilin haksız ve hukuka aykırı olarak ödemek zorunda kaldığı 2.612,66
TL’nin ödeme tarihi olan 14/07/2011’den itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte iadesine ve müvekkilinin hakkı olduğu halde kesilen maaşın kesildiği günden itibaren yasal faizi ile birlikte kendisine
ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Yargılama sırasında dinlenen tanıklar, davacının ilk eşinden olan oğlu Ö. Ö. B. ile ikinci eşi İ. C. Y. ile
olan evliliğinden olan kızı ile birlikte yaşadığı, kira kontratının, su aboneliğinin oğlu adına düzenlendiği,
davacının boşandığı eşi ile ayrı yaşadığını, davacının boşandığı eşinin zaman zaman müşterek çocuklarını görmek için davacının ikametinin bulunduğu Antalya iline geldiği, davacının boşandığı eşinin
1996 yılından bu yana H. A. B. isimli kişi ile birlikte Didim’de yaşadığı, zaman zamanda Ankara’da
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yaşadığı, davacının boşandığı eşinin 2011 yılında kanser hastası olduğu, tedavi için davacının evinde
bir süre kaldığı, ancak karı koca gibi birlikte yaşamadıklarını, ayrı yaşadıklarını beyan etmişlerdir.
Adrese dayalı nüfus sisteminde yer alan adresleri de davacının ve boşandığı eşinin ayrı yaşadığını göstermektedir.
Toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre, davacının boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşamadığı,
kurum tutanağının aksinin ispatlandığı sonuç ve vicdani kanaatine ulaşıldığından aşağıdaki şekilde
hüküm kurulmuştur.
KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Davanın Kabulü ile;
Davacının boşandığı eşi ile birlikte yaşadığından bahisle ölüm aylığının kesilmesi yönündeki kurum
işleminin iptaline,
Ödenmesi gereken aylıkların ödenmesi gereken tarihlerden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalıdan tahsiline,
2.612,66 TL.nin ödeme tarihi olan 14/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Davalı kurum harçtan muaf olduğundan davalı kurumdan harç alınmasına yer olmadığına,
Davacının peşin ödediği 38,8 TL harcın karar kesinleştiğinde ve isteği halinde davacı tarafa iadesine,
Davacının yaptığı tebligat, müzekkere ve posta giderinden ibaret toplam 51 TL yargılama giderinin
davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Tarafların yatırdıkları gider avanslarından bakiye kalan kısımlar var ise, karar kesinleştiğinde ve talep
halinde iadesine,
Tarifeye göre belirlenen 1320 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Dair; Davacı vekili Av. H.S. ile davalı vekili Av. N. E.’un yüzüne karşı, huzurda olanlar için kararın tefhim, huzurda olmayanlar için kararın tebliğ tarihinden itibaren 8 günlük süre içinde Yargıtay yolu açık
olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 18.04.2013

T.C
YARGITAY 3.Hukuk Dairesi
Esas: 2013 / 900
Karar: 2013 / 2605
Karar Tarihi: 19.02.2013
ÖZET : Davacı nişan hediyelerinin aynen, olmadığı takdirde bedelleri olan ... TL.’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Nişanın bozulması halinde alışılmışın
dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm
altın, takı ve ziynet eşyaları mutad dışı hediye olarak kabul edilmiştir. Öyle ise mahkemece, bu ilke ve
esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı sabit olan ... adet saatin de iadesine
karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.(4721
S. K. m. 122)
Dava : Dava dilekçesinde asıl davacı 25.169 TL’lik nişan hediyelerinin iadesine, karşı davada ise 500
TL maddi, 15.000 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir.
Mahkemece asıl davanın kısmen kabulü, karşılık davanın da zamanaşımı sebebiyle reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
düşünüldü:
Karar : Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili olan davacıyla davalının nişanlandıklarını, ancak bu
nişanın davalının haksız hareketleri sonucu bozulduğunu beyan ederek, nişan hediyelerinin aynen,
olmadığı takdirde bedelleri olan 25.169 TL.’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı taraf ise, açtığı karşılık davayla nişanın haksız olarak bozulması sebebiyle 5.000 TL. maddi ve
15.000 TL manevi tazminatın davacı karşılık davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüyle nişan hediyelerinin aynen olmadığı takdirde, bedelleri
olan 12.466 TL.nin davalıdan tahsiline, karşılık davanın ise zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak : somut olayda davacı tarafından davalı nişanlıya nişan hediyesi olarak takılan 2 adet <fosil>
marka saatin mahkemece <mutat hediye> sayılarak iade talebinin reddine karar verilmiştir.
T.M.K.nun 122. maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir sebepten sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Bu maddeye göre, nişanın bozulması sebebiyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına dair davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı
sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir.
Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural
olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar
verilemez.
Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları
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mutad dışı hediye olarak kabul edilmiştir.
Öyle ise mahkemece, bu ilke ve esaslar gözetilerek davalıya, davacı nişanlısı tarafından takıldığı sabit
olan 2 adet saatin de iadesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde
hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi
isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428.
maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C
YARGITAY 1.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 5924
Karar: 2014 / 3808
Karar Tarihi: 11.07.2014

geçmesi için gerekli mesafenin bulunduğu, sanıklar H. ve Y.’ın da içinde bulunduğu akrabaları S.’in
kullanmakta olduğu araçla mağdur E.’ın aracının arkasında durdukları, araçtan inen sanık H.’in alış
veriş için markete girdiği, tekrar araca döndükten sonra S.’in aracı hareket ettirmek istediği ancak
mağdur E.’ın önünde park etmiş olması nedeniyle geçemediği bu nedenle camdan kafasını çıkartarak arkadaşı M.’la sohbet eden mağdur E.’a hitaben <arabanı çeksene lan> demesi üzerine mağdur
E.’ın aracından indiği, Sait’in de araçtan inerek E.’ın üzerine yürüdüğü, aralarında tartışma çıktığı,
M.’ın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı esnada S.’in mağdur E.’ın yüzüne yumruk attığı, araya
girenler tarafından kavganın yatıştırılması sonrasında S. ve yanındaki sanıkların araca bindikleri, S.’in
ayrılacağı esnada M.’a hitaben <seninle görüşeceğiz, seni gördüğüm yerde geberteceğim> diyerek
tehdit etmesi üzerine M.’ın da elindeki araç parlatıcısını S.’in aracına doğru fırlattığı, S.’le sanıklar H.
ve Y.’ın araçtan inerek S.’in, M.’ı kovaladığı, sanıklar H. ve Y.’ın ise mağdur E.’ı yakaladıkları, sanık H.’in
mağduru sağ kol, sol skapula ve sol koltuk altı bölgesinden biri toraksa nafiz olacak şekilde toplam üç
bıçak darbesiyle iç organ yaralanmasına sebebiyet vermeksizin solda oluşan pnömotoraks nedeniyle
hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, yaralama esnasında sanık Y.’ın da E.’i tutarak ve kendisi de
el ve yumruklarıyla vurarak fiile doğrudan iştirak ettiği olayda;
Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda meydana getirdikleri yaraların yeri ve
niteliği, olayın gelişimi ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme bağlı olarak ortaya
çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması yerine,
suç vasfında hataya düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,

ÖZET : Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda meydana getirdikleri yaraların
yeri ve niteliği, olayın gelişimi ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme bağlı olarak
ortaya çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de
gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması
yerine, suç vasfında hataya düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 81)

Sonuç : Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Y.’la sanıklar Y. ve H. müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak CMUK.nun 321 inci
maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine ve tutuklulukta geçen süreye nazaran sanıklar
müdafiilerinin tahliye isteminin reddine, 11.07.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Dava ve Karar :
1) Sanık Y. müdafiinin yasal süreden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nun 318 inci
maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
2) Sanıklar H. ve Y. müdafiilerinin temyiz istemlerinin sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerine
yönelik olduğu kabul edilerek, sanıklar hakkında mağdur E.’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan
kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar H. ve Y.’ın suçlarının sübutu kabul, takdire ilişen
cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan,
sanık H. müdafiinin bir sebebe dayanmayan, sanık Y. ve müdafiinin sübuta, haksız tahrikin varlığına
yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,
Ancak ;
Oluşa ve dosya içeriğine göre; olay tarihinde mağdur E.’ın arkadaşı olan M.’ı cadde üzerinde park
halinde bulunan aracında oturduğunu görmesi üzerinde park halinde bulunan aracında oturduğunu
görmesi üzerine kendi aracına da M.’ın aracının yan tarafına çekerek sohbet etmeye başladıkları, iki
aracın yan yana park etmesi nedeniyle yolun bir kısmının kapandığı ancak yol kenarında araçların
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T.C
YARGITAY 15.Ceza Dairesi
Esas: 2012 / 22335
Karar: 2014 / 13925
Karar Tarihi: 09.07.2014
ÖZET : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli
davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır,
yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu
yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille
olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı
nazara alınmalıdır. (5237 S. K. m. 158)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
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Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun
ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir
takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara
alınmalıdır.
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık
suçu, TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin gerekçesinde de; <Dolandırıcılık
suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle
işlenmesi de, birinci fıkranın (f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bilişim
sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının, özellikle bu kurum ve kuruluşları temsil edenlerin, kurum ve kuruluşları adına hareket eden kişilerin, başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleri bir güven kurumu olan bu kuruma güvenin sarsılması bu kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık
suçunu, nitelikli hal saymıştır. Bilişim sisteminin aldatılmasından söz edilemeyeceği için, ancak bu
sistemin araç olarak kullanılarak bir insanın aldatılması yani dolandırılması halinde bu bendin uygulanması mümkündür. Aksi halde yani sisteme girilerek bir kişi aldatılmayıp sistemden yararlanılarak
çıkar sağlanmışsa bilişim suçu veya bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunun oluşması söz
konusu olacaktır. Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp, yerleştirdikten sonra bunları otomatik
işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Günümüzde bilişim sistemleriyle sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmetiyle para transferleri ve bunlar gibi pek çok yenilik toplumsal hayata girmiş, bilişim gerek iş gerekse
günlük hayatta vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya ulaşmış, bilişim teknolojileri daha hızlı
ve ucuz bir nitelik arz etmesi nedeniyle, klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilir duruma
gelmiştir. Bu sistemlerin güvenle kullanılması, aynı anda hızlı ve kolayca birçok kişi tarafından ulaşılması ve diğer taraftaki failin kontrol imkanını azaltması nedeniyle nitelikli hal sayılmıştır. Banka ya da
kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığından söz edilebilmesi için, dolandırıcılık fiili gerçekleştirilirken bankaların olağan faaliyetlerinden ya da bu faaliyeti yürüten sujelerden hileli araçlar kullanılarak
yararlanılması veya banka ve kredi kurumlarının olağan faaliyetleri nedeniyle üretmiş oldukları maddi
varlıkların suçta araç olarak kullanılarak haksız çıkarın elde edilmesi gerekir. Bankaların, ödeme aracı
olarak kullanılması halinde bu fıkra uygulanamayacaktır.
Sanığın, S... Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ortağı ve tek yetkili müdürü olduğu, temyiz dışı sanık Ö.’in ise aynı şirketin ortağı olduğu, şirketin çek hesabından, ticari faaliyetleri sırasında
keşide edilen çekleri zaman zaman şirket müdürü olan sanığın bilgisi dahilinde çek keşide yetkisi olmayan Ö.’in imzaladığı, bu şekilde Ö.’in 22.10.2007 tarihli, 0272008 seri numaralı ve 4.000 TL bedelli çek ile aynı hesaptan 12.11.2007 tarihli 0272009 seri numaralı ve 4.465 TL bedelli çeki sanığın
bilgisi dahilinde imzalayarak yaptıkları alış veriş sırasında katılana verdiği, bu çeklerin karşılıksız çıkması sonucu katılanın icra takibi başlattığı, ancak sanığın icra takibinde imzaya itiraz ederek takibi
durdurduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanığın alınan beyanların da
suça konu çeki kendisinin keşide etmediği, temyiz dışı sanık Ö.’e katılanın aralarında ki ticari ilişkiden
haberinin olmadığı, kaldı ki Ö.’e herhangi bir şekilde şirketi adına çek keşide etme yetkisini vermediğini beyan etmesi karşısında, sanığın bilgisi olmayan ticari ilişki için tek yetkilisi olduğunu, şirket adına
başka bir şahıs tarafından keşide edilen çek kullanılarak yapılan icra takibinde, imza itirazında bulunmasının kanuni hakkı olduğu, kanuni hak kullanımının ne şekilde dolandırıcılık suçunun unsurların
oluştuğu denetime izin verilecek şekilde açıklanmadan unsurları oluşmayan suçtan sanık hakkında
beraat kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla mahkumiyet kararı verilmesi,
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Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan,
hükmün bu nedenle, 5320 s. Kanun’un 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı
cmuk’nın 321 inci maddesi uyarınca bozulmasına, 09.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C
YARGITAY Ceza Genel Kurulu
Esas: 2013 / 15-239
Karar: 2013 / 289
Karar Tarihi: 11.06.2013
ÖZET : Somut olay değerlendirildiğinde; Bilişim sistemlerinin aynı anda birçok kişiye ulaşmasındaki
çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak <......> adlı internet sitesinde emsallerine göre fiyatını da
ucuz göstererek araç satışı için ilan veren sanığın, bu ilanı görüp kendisini telefonla arayan şikayetçiden kapora adı altında 250 Lira alması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın bilişim sistemini araç
olarak kullanmak suretiyle suçu işlediği anlaşılmakla, eylemin TCK’nun 158. maddesinin 1. fıkrasının
(f) bendinde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, sanığın bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ilişkin yerel mahkeme hükmünde bir isabetsizlik bulunmamakta olup, Özel Daire bozma kararı
yerinde değildir.(5237 S. K. m. 52, 53, 62, 124, 132, 142, 157, 158, 243, 244, 245)
Dava ve Karar: Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık E. T.’in 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f-son, 62, 52
ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak
yoksunluğuna ilişkin, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 07.12.2011 gün ve 126-174 sayılı
hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesince
28.11.2012 gün ve 13298-44454 sayı ile;
<...Somut olayda; sanığın www.sahibinden.com isimli internet sitesine satılık otomobil ilanı verdiği, bu
ilan sonrasında telefonla kendisi ile irtibat kuran kişilerle otomobil satışı konusunda pazarlık yaptığı,
avans veya masraflar şeklinde paralar havale etmelerini istediği, müştekinin de bu şekilde sanığa
250 TL parayı havale yoluyla gönderdiği, sanığın gönderilen havale bedelini çektiği halde bir daha
müşteki ile görüşmediği şeklindeki eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 158/1-g maddesinde düzenlenen
basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu teşkil ettiği
gözetilmeksizin suç vasfında yanılgıya düşülerek TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen banka ve
kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması> isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 19.01.2013 gün ve 156205 sayı ile;
<...İnternet ilanının hileli hareketlerin gerçekleştirilmesi ve müştekinin aldatılmasına etkisinin bulunmaması nedeniyle eyleminin, 5237 sayılı TCK’nun 157/1 maddesinde hükme bağlanan basit
dolandırıcılık suçunu oluşturacağı düşünülmektedir.> görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 15. Ceza Dairesince 13.02.2013 gün ve
1233-2639 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına
gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Uyuşmazlığın sağlıklı bir çözüme kavuşturulabilmesi açısından dolandırıcılık suçu üzerinde durulmalıdır.

CEZA GENEL KURULU KARARI
Suçun sübutuna ilişkin bir uyuşmazlık bulunmayan somut olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, suç niteliğinin belirlenmesine ilişkindir.

5237 sayılı TCK’nun <Dolandırıcılık> başlıklı 157. maddesi; <Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,
onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan
beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir> şeklinde düzenlenmiş, suçun daha
fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli hallerine ise 158. maddede yer verilmiştir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Malvarlığının yanında irade özgürlüğünün de korunduğu dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için;

Sanığın www.sahibinden.com isimli internet sitesinde araç satışı için ilan verdiği, müştekinin internetteki ilanı görüp sanığı telefonla aradığı, müşteki ile sanığın aracın 15.500 Lira bedelle satılması
konusunda anlaştıkları, sanığın müştekiden kaparo istediği, müştekinin 250 Lira kaparoyu 18.03.2009
tarihinde sanığın posta çeki hesabına yatırdığı ve sanığın aynı gün bu parayı çektiği,

1) Failin bir takım hileli davranışlarda bulunması,

Müştekinin aşamalarda özetle; internette sanığın verdiği ve fiyatı emsallerine göre 3000-4000 Lira
ucuz olan araba satış ilanını gördüğünü, telefonda sanıkla pazarlık yaptığını, 15.500 Lira bedelle aracın
satımı konusunda anlaştıklarını, sanığın kendisinden kaparo istediğini, sanığın verdiği posta çeki hesabına 250 Lira para yatırdığını, sanığı tekrar aradığında telefonunun sürekli kapalı olduğunu, bu durumdan şüphelenerek komşusu Hamza Çevik’e sanığın telefon numarasını verdiğini, sanık aynı araç
için ondan da kaparo isteyince dolandırıldığını anladığını beyan ettiği,
Sanığın ise özetle; internette bir ilan vermediğini ve müşteki ile de telefonda görüşmediğini, posta çeki
hesabını ise yanında çalıştığı Mustafa Nazik’in isteği üzerine açtığını, posta çekine yatan paraları da
ona verdiğini, hakkında benzer olaylardan dolayı birçok dava açıldığını savunduğu, anlaşılmaktadır.
Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde, <elektronik beyin> veya <bilgileri otomatik işleme tabi
tutmuş sistem> olarak adlandırılan bilgisayar; <çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden
oluşan bir işi önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran, bilgileri depolayan elektronik
araç, elektronik beyin> anlamına gelmektedir. İnternet ise, dünya üzerindeki milyonlarca bilgisayarın
birbirlerine bağlanmaları ile oluşan global bir bilgisayar ağları sistemini ifade eder. Bilişim de; <insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan
bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi,
bilginin elektronik cihazlarda toplanması ve işlenmesi bilimi> olarak tanımlanmaktadır. Yerleşmiş
yargısal kararlar ve öğretideki baskın görüşlere göre de, bilişim sisteminin, verileri toplanıp yerleştirdikten sonra otomatik işleme tabi tutma imkanı veren manyetik sistemler olduğu kabul edilmiştir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bilişim suçları; <Bilişim alanında suçlar> bölümünde düzenlenmekle
beraber ayrıca, çeşitli bölümlerde de bilişim sistemleriyle işlenmesi mümkün olan suç tiplerine yer
verilmiştir. <Bilişim alanında suçlar> bölümünde yer alan 243. maddesinde bilişim sistemine girme,
244. maddesinde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 245. maddesinde
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları düzenlenmiştir. Bunun yanında, <Özel hayata
ve hayatın gizli alanına karşı suçlar> bölümünde yer alan 135. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde
ise verilerin yok edilmemesi suçları bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
Öte yandan, 132. maddesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal, 124. maddesinde haberleşmenin engellenmesi, 125/2. maddesinde hakaret, 142/2. maddesinin (e) bendinde hırsızlık, 158/1. maddesinin (f)
bendinde dolandırıcılık, 226. maddesinde müstehcenlik, 163. maddesinde karşılıksız yararlanma suç
tiplerinin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmeleri mümkün kabul edilmiştir.
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2) Hileli davranışların mağduru aldatabilecek nitelikte olması,
3) Failin hileli davranışlar sonucunda mağdurun veya başkasının aleyhine, kendisi veya başkası lehine
haksız bir yarar sağlaması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
Fail kendisi veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bilerek ve isteyerek hileli davranışlar yapmalı, bu
davranışlarla bir başkasına zarar vermeli, verilen zarar ile fiil arasında uygun nedensellik bağı bulunmalı ve zarar da, nesnel ölçütler göz önünde bulundurularak belirlenecek ekonomik zarar olmalıdır.
Görüldüğü gibi, dolandırıcılık suçunu malvarlığına karşı işlenen diğer suç tiplerinden farklı kılan husus,
aldatma temeline dayanan bir suç olmasıdır. Birden çok hukuki konusu olan bu suç işlenirken, sadece malvarlığı zarar görmemekte, mağdurun veya suçtan zarar görenin iradesi de hileli davranışlarla
yanıltılmaktadır. Madde gerekçesinde de, aldatıcı nitelik taşıyan hareketlerle, kişiler arasındaki ilişkilerde var olması gereken iyiniyet ve güvenin bozulduğu, bu suretle kişinin irade serbestisinin etkilendiği
ve irade özgürlüğünün ihlâl edildiği vurgulanmıştır.
Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu TCK’nun 158/1-f maddesinde; <(1) Dolandırıcılık suçunun;....f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç
olarak kullanılması suretiyle,...İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar
adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt
sınırı üç yıldan, adlî para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz> şeklinde düzenlenmiştir.
Madde gerekçesinde de; <Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının
araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de, birinci fıkranın (f) bendinde bu suçun bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredi
kurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık
sağlamaktadır> açıklamalarına yer verilmiş olup, bu bentte bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık olmak üzere birden fazla nitelikli hal kabul
edilmiştir.
Günümüzde bilişim sistemleri ile sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri ve bunlar gibi pek çok yenilik toplumsal
hayata girmiş, bilişim gerek iş gerekse günlük hayatta vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya
ulaşmış, bilişim teknolojileri daha hızlı ve ucuz bir nitelik arz etmesi nedeniyle, klasik yöntemlere
nazaran daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu sistemlerin güvenle kullanılması, aynı anda hızlı
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ve kolayca birçok kişiye ulaşılması ve diğer taraftaki failin kontrol imkanını azaltması nedeniyle nitelikli hal sayılmıştır.
Bilişim sisteminin aldatılmasından söz edilemeyeceği için, ancak bu sistemin araç olarak kullanılarak
bir insanın aldatılması yani dolandırılması halinde bu bendin uygulanması mümkündür. Aksi halde
yani sisteme girilerek bir kişi aldatılmayıp sistemden yararlanılarak çıkar sağlanmışsa bilişim suçu
veya bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık suçunun oluşması söz konusu olacaktır.

Silahlı Kuvvetler Dergisi’nin
1984 yılı 291. sayısında yayımlanan yazı

Basın ve yayın araçlarından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçu ise TCK’nun 158/1-g maddelerinde; <(1) Dolandırıcılık suçunun; .....g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak
suretiyle,..... İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur> şeklinde düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, dolandırıcılık
suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi bu suç
açısından bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Bilişim sistemlerinin aynı anda birçok kişiye ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak
<www.sahibinden.com> adlı internet sitesinde emsallerine göre fiyatını da ucuz göstererek araç
satışı için ilan veren sanığın, bu ilanı görüp kendisini telefonla arayan şikayetçiden kapora adı altında
250 Lira alması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın bilişim sistemini araç olarak kullanmak suretiyle
suçu işlediği anlaşılmakla, eylemin TCK’nun 158. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendinde düzenlenmiş
olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.
Bu nedenle, sanığın bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan
mahkûmiyetine ilişkin yerel mahkeme hükmünde bir isabetsizlik bulunmamakta olup, Özel Daire
bozma kararı yerinde değildir.
Bu itibarla; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçe ile kabulüne, Özel Daire bozma
kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.
Sonuç : Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçe ile KABULÜNE,
2- Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 28.11.2012 gün ve 13298-44454 sayılı bozma kararının KALDIRILMASINA,
3- Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.12.2011 gün ve 126-174 sayılı hükmünün ONANMASINA,
4- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.06.2013
günü yapılan müzakerede oybirliği ile karar verildi.
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