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	MESLEKTALARIM 

Av. Hüseyin DEMIRBILEK 
Nide Barosu Bakanu 

Nigde Barosu dergisini sizierle bu1uturmarnn mutlulugu içerisindeyiz. 
Hukuk, yargi ye adalet kavramlanni çokca tartiiyoruz, zaten hep tartiilmiti. 
Bugun yaanan sorunlarm gecmite yaanmadigini soyleyemeyiz. Kifle iletiim 

araçlarinin yayginlamasiyla birlikte herkes ayni anda fikrini açiklayabiliyor, 
paylaabiliyor. Dolayisiyla sorunlar çok sesli olarak due getiriliyor. Sosyal paylaim 
aglan cekingen toplumumu biraz daha cesur hale getirdi. 

cok §ey soyleniyor ye paylaihyor. Ancak sadece kendi penceremizden 
bakmamahyiz. Daha tarafsiz ye yapici duunebilmel1y1z. 

Oncelikli soru sorunun tam olarak bilinip bulinmedigi. Gerçekten farkinda 
miyiz? 

Hukuk, adalet yoksa yerini zulmün alacagi, guçlunun zayif Uzerinde haklmiyet 
kuracagi konusu kimsenin bireysel olarak itiraz etmedigi genel bir kabul. Toplumun 
hukuka uygun hareket edilmesi konusunda itirazi ya da bir çekincesi de yok. 0 halde 
neden yol alamiyoruz? 

Hukukun varlik sebebi insan. Turkiy& de toplumun buyUk bir kesimi hukuka, 
siyasete, gUvenmiyor. 

Hukuk blreyin, toplumun ihtiyaclarina gore evrensel hukuk normiari gozetilerek 
§ekillenmiyorsa, herkese eit olarak uygulanmiyorsa, yanetim hukuka uymamakta 
direniyorsa, hukuka uygun davranmayi vazgecilmez gormuyorsa, adalet gecikiyorsa, 
kararlar kamu vicdarnni tatmin etmiyorsa adalete olan guven kacinilmaz olarak 
sarsilir. 

Hukukun üstün kilinmasi konusunda herkes hem fikir Iken, yillardir yargmln 
bagimsiz olmasindan, adil yargilanma ye savunma hakkinin kisitlanmamasi 
gerektiginden bahsediyorsa gormek lstemedigimiz, konumak istemedlgimiz , es 
gectigimiz önemli bir sikintilar var demektir. Ya kral çiplak demeye kimsenin cesareti 
yok ya da Ust perdeden konumaya ahmiiz. Kendi kendimizi tatmin peinde de 
olabiliriz. SOzU sayleyenler bile säzlerini hemen unutuyor. An igin duunuyoruz. Hitap 
ettlglmiz kesimi memnun etme çabasi taiyabiliyoruz. 

Once samimi olmaliyiz. 
Hukuk ye adalet, hiçbir §eye benzemez. Benzetemeyiz. 
Adalet gibi bir konuda kendiliginden nasilsa hizaya gelir diyemeyiz. 
Suçu kimse üzerine alinmiyor. 
Adalet denince akia sadece Mahkemeler, Yargiclar, savcilar, avukatlar gelmez. 

Yönetim, meyki ya da makamina bakilmaksizin yOnetici, bir i§ için g6revlendirilmi§ bir 
memur da terazinin bir kefesinde. 

Toplum üzerine alinmiyor, siyasetçiler Uzerine alrnmiyor, hukukçular üzerine ahnmiyor, 
bürokratlar üzerine ahnmiyor, hukuk fakulteleri, bilim adamlari üzerine ahnmiyor, 

Yuksekogretim Kurulu üzerine ahnmiyor, bürokratlar üzerine alrnmiyor, 
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Av. Huseyin DEMIRBILEK 
Nide Barosu Bakanu 

Hukuk devietinde yanetim hukuka uygun davranacak. Ancak zorunlu 
olunmasindan dolayi degli gercekten Inandigi için hukuka uygun davranacak. 
YOnetenlerin hukuka uygun davranmayi tam bir inanç haline getiremedikierini 
goruyoruz. 

GUcünün kaynagi sadece millet olan bir yönetici benlik kaygisindan uzaklair, 
hukuku içselletirirse, hukuka uygun davranmayi vazgecilmez bir kabul olarak gorUrse 
Onemli bir adim atmi§ oluruz. Yeter ml? Yetmez. 

Topium, bata slyasetten balamak üzere her kesimiyle adaletli olmadigi sUrece 
yerimizde bile sayamayiz. 

Kayirilan kii olmak bizi rahatsiz ediyor mu? Bir bakasinin hakkirn gasp 
ettigimizi duunUyor muyuz? Adalet oiçumuz ne? Farkh fikirde olan insanlara farkh 
muamelelere bulunuyor muyuz? fikirlere saygi duyuyor muyuz? 

Birey olarak, toplum olarak kendi adalet duygumuzu, kendimizi sorguluyor 
muyuz? 

Günlük hayatimizda, ilikilerimizde adil miyiz? 
Yargi üzerinde baski kurdugunu Iddia ettigimiz siyasetçlierde, iddianin dogal 

sonucu olarak baskiyi yedigini duundugumuz hukukçularda icimizden birileri degil 
ml? 

Nltelikli hukukçu yetitiriyor muyuz? 
Turkiyede dershane açar gibi hukuk fakültesi acildi. Bu sayida alt yapisiz hukuk 

fakültesi kurulur mu diye bagiriyoruz. Kim duyuyor? 
Bir çok hukuk fakültesinde dersler baka üniversltelerin ogretlm elemanlari 

tarafindan veriliyor. Bllim cevrelerinden ses yok. 
Iktidariyla muhalefetiyle siyaset kurumu umursuyor mu? Bilim Insanlari 

umursuyor mu? 
Savunmarnn niteligi yarginin niteligi lie edegerdir. 
Savunma yargimn kurucu unsuru ... Kanun da boyle diyor. 
Yarginin kurucu unsuru olduguna biz avukatlarla, adil bir yargilama için 

savunmarnn vazgecilmez oidugunun bilincinde oian idealist hukukçular inarnyor. 
Adliye binaian yapiyoruz hala yurt diindan model ariyoruz. Hoilanda Osmanli 

Devietinden lale gotururmu, §imdi biz Hollandadan adliye modeli ahyoruz. Hala kendi 
adliye modelimizi oiuturamamiiz. Neyi neresinden tutacagiz? 

Adaletle ilgili tartima varsa, vatanda1ar sistemi hastahkli gOrmeye balamisa 
durum vahimdlr. 

Turkiye' de bir Hakim yilda ortalama 1000 davaya bakiyor. Avrupa'da bu sayi 200 
dosyayi gecmiyor. Hakim ye savci sayimizin yetersiz. Adalet bakanliginin kadrolarma 
bakiyorsunuz, kürsUde olmasi gereken killer bUrokrat o1mu. Ne alaka diyecegimiz 
pek çok kadro var. Belki yarim asirdir durum bu. 

Onca i§ yukUnun aitinda ezilen Mahkemeierden makui sUrede ye adil karar 
vermesi beklenmemeli. 

o kadar çok konuuiacak konu var ki.... Sözün özü, söz daha uzarda 
Bu memlekette yaayan herkes kafasmi eilerinln arasina ahp düünme1idir. 

Yargiyi, hukuku, adaleti Ideolojik ye siyasl duuncelerimlzden ayrl bir yerde tutmak 
zorundayiz. Memleketimizi aagiya cekmeyelim. 

Hep tekrar edildigi gibi hukuka ye adaiete her kesin ihtiyaci vardir. 



Yeni Anayasa Ve Anaya5a Mahkemei'nin ILUzun Iutuklulukla Ilgili Son Karari 

TUrkiye onlarca yildir sly!l bir anayasayl yapamami§ olmaktan dolayi §ikayetç! 
o1mutur. Bu konu akademik çevrelerde ye slyasi partilerde defalarca due getirilmi, 
zaman zaman iyi niyetii giriimierde buiunulmutur. Hatta özellikle siyasi partiler ye 
sivil toplum kuruiuiari anayasa hukuku alaninda uzman kiilere anayasa 
hazirlamalan için giriimierde buiunmular ancak bu ça1ima1ar hep tozlu raflarda 
ka1mitir. Bu iyi niyetli ça1ima1ar bütün caba ye gayretiere ragmen pariamentoya 
getirilememi§ bu zeminde tarti§ilmaml§ ye bir sivil anayasa yapmak bu One kadar 
yapmak mUmkUn olamamitir. 

Ancak uzun zamandir TBMM' de iktidar partisi dahil olmak üzere Meclisde temsil 
imkani bulan siyasai partilerin eit katilimi lie bir komisyon kurulmu§ ise de bunda 
da belil bir mesafe kat edilmi§ olmasma ragmen sonuca gidilememi§ kamuoyunun da 
maiumu oldugu Uzere bu g!ri!mde baariii olamami§ ye sonucsuz ka1mitir. Yapiian 
çahma1ar sonucunda elbette bir yol ahnmi, belli maddelerde uz1ama sagianmi, 
ancak diger temel konularda bir netice ahnmasi mUmkUn olamamitir. Beslenen 
umutlar ye hayalierde boylece suya dUmutUr. Yani 2012 ythnin arahk ayinin son 
haftasi itibarlyle Turkiye bir sivil anayasa yapmak becerisini §u veya bu sebepten 
ortaya koyamamitir. Bu yondeki umutlar bir baka bahara erte1enmitir. Halbuki 
TUrklye'nin yaadigi sUrecler tecrUbe birikimi, demokrasi cabalari akademik ye 
entelektUel birikimi bu sonucu almaya faziasiyla yeteriidir. Ancak araya siyasal 
ihtirasiar, agir basan kiisei talep ye egilimler girince sly!l anayasa yapimi 
kendiliginden zorlamakta ye uz1amak yonunde ki umutiar hep ileri bir tarihe 
erteienmek mecbur!yetlnde kalmaktadir. Elbette bu Turkiye igin ye TUrk Milled 1cm 
buyuk bin kayiptir. 

Bu yazimizda birde Turk kamuoyunca son yillarda pek çok konuu1ar uzun 
tutuklulukia ughi konuya deginmek isthyorum. Son yillarda yaaniian Istanbul ye 
Ankarada gorulen özei yetkili mahkemelerce yurUtulen davalarla uigiii uzun 
tutukiuluk sunderi ile ulgili konular cok münakaa edi1mi, bu konu kamuoyunca 
yakindan takip edi1mitir. Gerek siyasal cevreier, gerekse akademik cevreierce yapiian 
münakaaiann sonu bin türlü gelmemi§ ye elie tutulur bir sonuca da gidilemem!tir. 
imdi1erde bile bata TBMM olmak Uzere bu konu üzerinde ki tartima ye 

mUnakaaiar bUtün hiziyla ye §iddeth lie devam etmekte ye buyük gurUltUlen 
koparmaktadir. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi izmir M!lletyekhli Mustafa Balbayin 2012 yihnda ki 
bu konuyia ilgili bavurusu uzenmnde 4.12. 2013 tarihinde bir karar vermi§ ye bu 
karar kamuoyunda ye ilgii çevreierde en cok konuu1an konularin bainda yer 
a1mitir. MUnakaa1ari, degenlendirmeleni bUtün hiziyia haien devam etmektedir. 
Anayasa Mahkemesfn!n bu kararla ughi bavuru numarasi 2012-1272 olup karar 
tarihi 04.12.2013 dUr. 

A 	k,...i,. _. 1 A 111 A iT) 



Amlan karar bakan dahil diger uyelerin katihmi ye oy birligi lie a1inmitir. Keza 

amlan karar gerekcesi ile biriikte Resmi Gazete de yayiniarnp yururluge glrmitlr. 

Kararm altinda o gunkU oturumda bakan oiarak Serruh Kalelinin Uyeieri olarak 

Zehra Ayla Perkta'in, Burhan UstünUn ye Zühtü Arslan'in imzalari vardir. Raportöru 

ise Mustala Baysal'dir. Bavurucusu Mustala Ali Balbay Vekili ise Av. Mehmet !pek'tir. 

Bu çok uzun ye kapsamli kararda konu bütün yanleri ile ye be§ ana bahkta dc ahnmi, 

konu anayasa hukuku ye ceza hukuku yonUnden çok etrafli bir lncelemeye tabi 

tutulmu§ ye bu karar ortaya cikmitir. Bu arada uluslararasi mevzuata ye uygulamaya 

da deginllmltir. Konu anayasarnn Ilgill hükUmleri 765 sayili TCK , 5237 sayih TCK, 
ceza usulu yonunden çok detayh bir §ekilde incelenmi§ ortaya oy birligi lie alinan bir 

karar çikmitir. Konu anayasal ye ceza mevzuati yonunden cok yanlu olarak irdelenml 
ye somut sonuçlari da dc a1inmit1r. Thtukluk kavraminin Izahi en geni§ blcimde 

yapi1mi. Süresi konusunda ise belirli kistaslar ye oiçuier ortaya konmutur. 

Kararda bavurunun konusu olarak gerekli §artiar olumadigi, tutukiulugun 

makul sUreyi atigi, adil yargilanma ye slyasal katihm hakki lie ifade hUrriyetinin 

ihial edildigi oiarak gosteri1mitir. Sonra anayasa ye ceza mevzuatinin, Terärle 
MUcadele Kanununun ughft maddelerine yoliamada bulunulmu§ bavurucunun 

ilerl surdugu hususiar tek tek ye topluca en geni§ bir bicimde deger1endirllmitlr. 
Ayrica bu kararda yalnizca thialin tespiti lie gideruiemeyecek oian manevi zararlan 

karihginda bavurucuya takdiren 5000 TL manevi tazmlnattin Odenmesi de 

hüküm altina alinmitir. Keza kararin hüküm kisminin 2. maddesinde secilme 

hakkinin ihial edildigi ile tutukiulugun makul sureyi atigi yonunden kabul 
edhiebhlir oldugu hususu gayet acik bir blcimde hükme baglamm§ bulunmaktadir. 

Bu kararda secilmi§ oian millet vekilierinin durumu degiik mevzuatlarda ki 

yururlukte olan maddeler cerceveslnde en geni§ bir bicimde dc ahnmitir. Konu 
bütün detaylan lie münakaa edilmi§ ye ortaya bu karar çikmitir. Ancak secuimi 

milietvekillerinin durumu halen münakaa konusu oimaya devam etmektedir. 
Konuya seci1mllik, demokrasi ye milli Irade kavrami yonunden bakilmaktadir. 

Elbette davalara bakan mahkemeierin takdir yetkisi önemlidir. Mahkemelere 
intikal etmi§ olan yargilama konusu her olayin kendisine has äzeliikieri yardir. 
Ancak takdir hakkinin kuiianiimasinda hem Yargitay'in, hem de Anayasa 

Mahkemesi'nin karari vardir. Keza uluslararasi mahkemelerin de emsai kararlari 

yardir. Ayrica ceza hukukumuzun ye anayasa hukukumuzun temel prensipleri de 

en Ust akademik duzeyde dc ahnmakta ye doktrinde en üst dUzeyde ortaya 
konuimaktadir. Asii mesele mahkemeiere Intikal eden konuiann makui ye kabul 
edliebilir bir surede dc alinmasi dogru ye objektif bir bicimde sonuca baglanmasi 
insan hakiari ye ozguriuklerinln kisitlanmasina gidilirken olabildigince tarafsiz 

oiabhlmektir. 

Av. irfan BAHAR 
- 	)ñ11 



NIDE UNIVERSITESINDE 

"Av. ESMAIL OZMEL'IN 50 YILLIK YAZARLIK HAYATI"NI 

ANLATAN BIR PANEL YAPILDI 

Nigde Universitesi lie Yazarlar ye Sanatcilar Birliginin ortaklaa dUzenledigi "Yazi 

Hayatirnn 50. yihnda tsmail Ozmel" konulu panel Fen Edeblyat Faküitesi Konferans 

Salonunda yapildi. 

Saygi duruu ye Istiklai Marfnin okunmasi ile balayan panele Vali Aiim Barut, 

Universitemiz Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Rektör Yardimcilarimiz Prof. Dr. Mehmet 

ener, Prof. Dr. Mustafa Bayrak, üniversite personeli, agrenciler ye davetliier katildi. 

Katilimin yogun oldugu panel, YAZSANB!R Gene! Bakani Hayrullah Eraslan'in 

konumasiyla baladi. !smail Ozmel'in Nigde için önemli ye bUyuk bir deger oldugunu 

sayleyerek säzlerine balayan Eraslan, "Ismail Ozmel edebiyat dUnyamiza 50 yildir eser 

kazindiriyor. Ayrica 7 yildan bu yana bikmadan usanmadan Akpmar Dergisini yaymhyor. 

!smail OzmeFe yaarken hak ettigi degerin verilmesi cok guzel. Sayin RektärUmUz lie 

panelde emegi gecen herkese duyarhuigindan ye ilgisinden dolayi cok teekkUr edlyorum" 

dedi. Program tsmail Ozmel'in Yazarhk Yaaminda 50. Yih konulu panele gecilmesiyie 

devam etti. Bakaniigmi Universitemiz Egitim Faküitesi Dekam Prof. Dr. Nazim Hikmet 
Polat'in yaptigi panele Prof. Dr. Saim Sakaoglu, Yrd. Doc. Dr. Ahmet Vehbi Ecer, Kibar 

Ayaydin, Murat Soyak, Mehmet Ba, !dris Yavuz ye Osman Aytekin konumaci oiarak 

katildi. Diger konumacilar Prof. Dr. Ali Ihsan Kolcu ye Dr. Faruk Yilmaz da mazeretleri 

sebebiyie katilamadilar, tebliglerini gonderdiler. 

Panelde Prof. Dr. Saim sakaoglu "Ismail Ozmel 5iirlerinin Halk Biiimi Dunyasi", 

Prof. Dr. All !hsan Kolcu "Bir KültUr Adami Olarak Ismail Ozmei", Yrd. Doç. Dr. Ahmet 

Vehbl Ecer Ismail Ozmel ye Tarih",Dr. Faruk Yilmaz "Ismail Ozmel'de Medeniyet 

Kavrami", Kibar Ayaydm Ismail Ozmel ilrlerinde Yahya Kemal tesiri ye !stanbul", Murat 

Soyak Ismail Ozmel 5iirlerinde Mekân Unsurlan", Mehmet Ba " smail Ozmei 

§iirlerinde Yaama Sevinci, Idris Yavuz "Ismail Ozmel iirlerinde Nigde Sevgisi" ye Osman 

Aytekin "Mevsimlerin airi Ismail Ozmel" konulu tebliglerle Ismail Ozmel'in 50 yilhk 

yazarhk hayati eie ahndi. 

Panelin sonunda §air ye yazar Ismail Ozmel kisa bir teekkUr konumasi yapti. 

Konumasinda, "50 yfilik yazarlik hayatimin nasil gectigini bilemiyorum. Geride 

kalanlara bakinca bu yillarimin boa gecmedigini anhyorum. Bana bu müstesna gunu 

yaatan Sayrn Rektörumüze ye üniversite personeline, panelistlere, YAZSANBIR'e ye 

sabirla dinleyen siz dinleyicilere teekkür ediyorum. Bana yeni bir mutluluk 
kazandirdiniz" dedi. 

Panel, yazar ismail Ozmel'e ye panelistlere Nigde Unlversitesi RektörU 



NIDE UNIVERSITESINDE 

"Av. iSMAiL OZMEL'IN 50 YILLIK YAZARLIK HAYATI"NI ANLATAN 

BIR PANEL YAPILDI 



KIRALAYANIN ZAPTA KARSI 

Av. okY!RIM .  

Zapta kari tekeffül borcu kiralayarnn kiraciya kari borçlarindan birisi olup mulga olan 
BK 253,254,276 Md.lerinde diizenlenmi§ ye ayrica bu husus ylne mUlga olan GKHKnin 7/d 
md. duzen1enmiti. Her iki kanun da TBKnln  yururiuge girmesi ile mulga edi1mi 
oldugundan konumuzu daha ziyade TBK uzerinden inceleyecegiz. 

Zapta kari tekeffUl borcu TBK'nin 309. md.sin  de ' Bir uçuncu kiinin 
kiralananda kiracinin hakkivla bagdasmavan bir hak ileri sürmesi durumunda 
kirava veren. kiracinin bildirimi üzerine davavi üstlenmek ye kiracinin uradii 
her türlü zarari gidermekie 3nuküm1udür'eklinde ifade edilmitir. Ucuncu bir kii 
kiralanan üzerinde kiracinin haklariyla bagdamayacak niteiikte bir hak iddiasinda 
bulunursa kiralayanin kiracinin durumu ihbar etmesi Uzerine davayi üstienmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde kiraiayanin tazminat yukumiulugu ortaya cikacaktir. 

Zapta karsi tekeffUlün gercek zapt ye gercek olmayan zapt olmak Uzere iki türü vardir. 
UçUncu kiinin kira sözlemesinin yapilmasindan once mevcut olan üstün hakkini ileri 
sUrmesi halinde gercek zapt söz konusu oiur.Bu halde kiracinin aqilmi§ olan davayi 
kiralayana ihbar yukumlulugu dogar ki maddenin metninden anlailacagi Uzere bu ihbar 
zararin tazmininin on kouludur. Davamn ihbari üzerine kiralayan, kiraci yaninda feri 
mUdahil olarak ya da davayi ustlenerek, kiraci yerine gecerek savunmada bulunmak 
zorundadir.Kiralayan, savunmaya yardimci olmazsa kiracinin muspet zararini karilamak 
zorunda oldugu gibi, savunmada bulunsa bile kiralananin kullanilmasindaki azalma 
nedeniyle ugradigi müspet zarari da tazmin etmek zorundadir. Kiracinin davayi ihbar 
etmemesi halinde meydana gelen zarardan kiracinin kendisi sorumludur. 

Kira sözlemesinin yapilmasindan sonra kiralananin bir uçuncü kiiye devredilmesi 
veya kiracinin hakiari lie bagdamayan sinirli ayni hakiar kurulmasi veya icra veya iflas 
yoiuyla takip sonucu mulkiyetini kaybetmesi halinde ortaya cikacak UstUn hakta ise 
gercek olmayan zapt söz konusudur. (6098 Sayili TBK 310 md.) 

Gercek olmayan zapt hem BKnin 254.md.e hem de GKHK'nin 7/d md. diizenlenmi§ idi 
ancak bu kanuniari mulga eden BK'da bu husus çok farkli düzen1enmitir. 

MUlga olan BK'nin 254.md. hukmuIcarrn akdinden sonra, mecur, mucir tarafindan 
ahara temlik yahut icraen takibat veya Was tariki ile kendisinden nezedildigi 
takdirde; müstecir, mecurun ahiren maliki olan üçüncü ahistan ancak kabulü Sarti 
Be icarenin devamini ye mucirden akdi icra yahut tazminat ita etmesini isteyebiiir. 



Av. Okan YILDIRIM 

Bununla beraber icar edilen ey bir gayrimenkul oldugu takdirde, akit daha evvel 
feshe müsait olmadikça kanunen ihbar caiz olan miada kadar üçüncü phis, icara 
riayet etmekie mükellef tutulur ye feshi ihbar etmedigi takdirde akdi kabul etmi 

Ammenin menfaati için istimlake dair olan hususi hükümler mahfuzdur. 
eklindedir. 

Bu husus GKHKmn 7/d md. iseGayrimenkulu Medeni Kanun hükümlerine gore 
iktisabeden kimse kendisi veya ei veya çocuklari i rgin tamamen veya kismen 
mesken olarak ye ylne kendisi veya ei veya cocuklari igin bir meslek veya sanatin 
bizzat icrasi maksadiyla i§ yeri olarak kullanma ihtiyacinda ise iktisap tarihinden 
itibaren bir ay zarfinda kiraciyi keyfiyetten ihtarname He haberdar etmek §artiyla 
alti ay sonra... . ,'eklinde ifade ediimitir. 
Yukarida amlan muiga edilmi§ kanun hUkümlerinden de aniailacagi üzere mecurun 
kira akdinden sonra devredilmesi lie yeni malik kendiliginden sOziemenin tarafi 
olmuyor aksine özellikle mUlga edilen GKHK yell malike beiii §artlara rlayetle kiraciyi 
mecurdan tahliye lmkani veriyordu.BK ise mecurun gayrimenkul veya menkui olmasina 
gore iki §ekilde bu hususu dUzen1emitir. 

Kira s6z1emesi taraflar arasinda borç i1ikisl dogurdugu için, kiraci bundan dogan 
hakkirn kiralanan Uzerinde sonradan ayni hak kazananlara karsi ileri sUrernez. Bunun 
sonucu olarak kiracirnn, kiràlanandan yararlanarnaz hale gelmesi dururnunda, kira 
sözlemesi sona ermez, bu durum kiraiayanin kira sUresince kiraianani sözlemede 
ongorulen kullanmaya e1veri1i bicimde bulundurma borcuna aykirihk teki1 eder. Kiraci 
ancak kiralanana malik oian veya kiracinin hakiari ile bagdamayari sinirh ayni hakka 
sahip olan kiiden s6z1emenin devamini talep edebilir; bu talebi kabul ediimezse, yeni 
maliki s6z1emeyl devam ettlrmeye zorlayamaz, ancak kiralayandan s6z1emenin geregi 
gibi ifa ediimemesinden dogari mUspet zararinin tazmininl lsteyebllir (BK. md.254/I). 

BK nin  310.md. ise gercek olmayan zapta cok farkh bir düzenleme getirmi§ olup 
bu husus 'SOzlemenin kurulmasindan sonra kiralanan herhangi bir sebeple el 
degitirirse, yeni malik kira söz1emesinin tarafi olur. Kamulatirmaya ilikin 
hükümler sakhdir?  §eklinde ifade edlimitir. Bu hUkUmle beraber kiraci yeni mailke 
kari korunmu§ olup yeni malikin, mecurun temliki sebebi ile kiraciyi kiralanandan 
GKHK geregince tahiiye imkani kaimamitir. 

BKnin 310.md. gerekcesi ise kiraciyi 'yeni malike kari korumak 	ek1inde 
belirti1mitir. 

Kariunun gerekceslnden de anlailacagi üzere bu düzenleme lie klra sözlemesinin 
tarafi olan klracinin rizasi diinda gercekleen hukuki liemler neticeslnde zarar 
gormesl engellenmeye qall§ilml§ ye sözlemenln devami amaci gUdulmutur. 

Klralananin klraci tarafindan terk edilmesi sebebi lie kiracrnin kiralananin 
sOziemede ongorulen kulianma amacina eivenill §ekilde ye kulianimi sagiamaya 
uygun zilyetligin devri yoiuyla kendislne tesiim edilmeslni isteme hakki, kiralananin 
söziemede ongaruien kulianma amacina e1verlil halde buiundurulmasini isteme 
hakki lie ayiba ye zapta kari tekeffüiden kaynakianan tallepler artik kiraci tarafindan 
lien! sürülemez. 



Av. Okan YILDIRIMØ 

Ayrica kira s6z1emesinin sUresinin bitmesi, kiralananin tamamen yok olmasi 

sebebi ile de klralayarnn zapta kari tekeffül sorumlulugu sona ermektedir. 

Ayrica kiralayarnn zapta kari tekeffUl borcu Kiralayanm, kiralanani s6z1emenin 
amacina uygun surette kullanmaya e1veri1i bir biçimde teslim borcudur. Ancak, 
kiralayarnn, kiralanani s6z1emenin ba1angicinda, kiracinin kullanmasina e1verl11 
halde teslim etmi§ bulunmasi gerekli olmakia birllkte yeterli degildir. Kiralayarnn bu 
borcu, s6z1eme sUresince devam eden bir sUreklilik tair. Bu sürekliik, kiracinrn, 
kiralanarn thtilafsiz, nizasiz ye kesintlslz bir surette yararlanmasirnn saglanmasmi da 
icerir. Kiralayan, sadece kendismin degil, kiralanari uzerinde hak iddia eden UçUncü 
kii1erin bu iddialarina karsi da sorumlu bulunmaktadir. 

1)Abdulkadir Arpaci, Kiracilik ye Kira Davalari Rehberi, Istanbul 2002,s.28 (Nakien Emel Konuk, 
Yüksek Lisans Tezi,s.45, Kayseri 2011.) 
2) Murat Doan, Konut ye catili isyeri Kira SOzIemelerinin Sona Ermesi, Ankara 2011 ,s.14 
(Naklen Emel Konuk, YUksek LisansTezi,s.46, Kayseri 2011.) 
3) Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Ozel Borg IIiklleri, GeniçIetllmi 7. B., Ankara 2007; Doan, 
Konutve çatili isyeri, s. 14. (Naklen Emel Konuk, Yuksek LisansTezi,s.46, Kayseri 2011.) 
4) Aral, s. 252; Dogan, Konut ye çatili Isyeri, s. 14. 
5) Huseyin Hatemi, Rona Serozan ye Abdülkadir Arpacu, Borçlar Hukuku Ozel Bölüm, 
Istanbul 1992,s.170(Naklen Emel Konuk, Yüksek LisansTezi,s.46, Kayseri 2011.) 
6) Nihat Yavuz, TUrk Kira Hukuku, C. I, Ankara 2003, s. 3314 (Naklen Hasan Petek, I13D.,2012 Mayus,s.149.) 

7) Doan, Konut t'o cat,!, Isyeri, s. 14-15. (Naklen Emel Konuk, YUksek Lisans Tezi,s.47, Kayseri 2011.) 
8)Aral, s. 253; Doan, Konutve çatili Iyeri, s. 14-15, (Naklen Emel Konuk, Yüksek Lisans Tezi,s.46, 
Kayseri 2011.) 
9) RG.,04.02.2011, S.27836 

10)Hasan Petek "Kiralananin SözIemeden Once Verilmesi" Izmir Barosu Dergisi, Mayis2012, S.2,s.157 
11)HUseyin Atlas, Hasilat ye irket Kirasi, Ankara 2009, s.76.(Naklen Bema Bingol,Yuksek Lisans Tezi,Istanbul 

2007,s. 124) 
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DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATININ 

BELIRLENMESINDE OLUM SIGORTASINDAN 

BALANAN AYLIKLARIN DURUMU 

07W ___ 	Av. E1ifCOSKUN 

!nceleme yazimizda; destekten yoksun kalma tazminatinm hesaplanmasmda 
ölenin yakinina ölüm sigortasindan baglanan maain tazminattan dUü1ecek kazanim 
olup olmadigi konusu Borclar Kanunu 55.md.iiginda Irdelenecektlr. 

Yeni Borçlar Kanunu öncesinde konu uygulamada Yargitay ictihatlari ile 
§ekillenmi§ ye kurumca yapilan ödemelerm denk!etlrmeye tabi tutulup tutulamamasi 
hususunda 'rücu edi!emeyen ye rUcu edilebilen ödemeler §ek!inde ikili bir ayrima 
g1dilmltlr. 

Rücu edliememe yonU gozeti!diginde söz konusu ayhk!ann haksiz eylemin yol 
açtigi zarardan mdirilmeyecegl aqiklanmi§ ye Yargitay Içtihadi Bir1etirme Gene! 
Kuru!u'nca ahnan bir kararla (06.03.1978 On 1/3 sayth Içt. Bir. K.) uygulamada 
yeknesakhk sag1anmitir. Söz konusu ictihadi bir!etirme kararinda tazminatrn 
niteligine deglnilerek, ölenln terekesine dahil olmayip hayatta kalarnn §ahslna bagh 
o!dugu, mirasin reddedilmi§ olmasirnn sosyal guvenlik kurumlarinca baglanan 
maa!arin ahnmasina engel olmayacagi be1irtllmitir.Karar metninde; 'Ortak nitelikieri 
itibariyle destekten yoksun kalma tazmlnati saptarnrken dul ye yetim maa1arinin pein 
sermaye degeri hesaplamada nazara ahnmaz.Haksiz eylem sonucu ölen kii, yaami 
sUreslnce qali§mi§ ye maaindan düzenll olarak belirli bir miktar para kesilerek sandiga 
yatiri1mitir. Zarar verenin bu paradan yararlanmasi sOz konusu o!amaz. 0 ha!de zarar 
veren, verdigi zararin tamamirn açilan davada ödemelldlr." denilmitir. Bu kararda 
emekil sandigindan ahnan maa§ uzerinden hüküm kurulmusa da konunun SSK ye Bag-
Kurdan baglanan maalari da kapsadigi kabul edllege1mltir. 

Uygulamaya getirilen ictthatsal birlige ragmen HGK 30.11.2005 tarihinde verdigi 
2005/4-648 E-2005/691 K nolu kararda Ozet olarak;destekten yoksun kalma 
tazminatinin konusunu destegin yitirllmesi nedeniyle yoksun ka!man zarar o!uturur, 
buradaki amaç destekten yoksun ka!an!arin destegm ölUmUnden önceki yaam1arinda 
sahip o!duklari sosyal ye ekonomik durum!arinin korunmasidir. Destegini yitlren kil 
veya kiilerin bakim lhtiyacini azaltan her ne olursa o!sun bunun tazminattan degil zarar 
miktari Uzerinden lndlri!mesl gerekir. Dul ye yetim ayhgi, destekten yoksun ka!anlarin 
bakim thtlyaç!armi giderdigi O!çude ugradik!ari zarar mlktarini aza!tir ye ädenen maa 
orarnnda bakim ihtlyaci ortadan kalkar.Aksl halde destekten yoksun kalanlar, destek 
hayatta iken bulundukian durumdan daha lyi bir duruma gelmi§ olurlar ki bu da 
destekten yoksun kalma tazmlnatrnrn amaci lie bagdamaz' diyerek konunun bir 
sorunsal hailne dönUmesine neden o!mutur. 

Netice itibariyle; dii olarak sadeieen ye pek çok yeni düzenleme i!e guncel 
uygulamada sikça karilailan sorun!ari kanun metni haline getlren 6098 sayili Borçlar 
Kanunumuz, kimi zaman tereddUtle yak!ailan lnce!eme konusuna da netlik 
kazandirmitir. 
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Av. Elif C 

Eskl Borclar Kanununda kariligi olmayan 55.madde konumuzia ugh! 1.fikrasi; 
"Destekten yoksun kalma zararlari ile bedensel zararlar, bu kanun hükümlerine ye 
sorumluluk hukuku likelerine gore hesapianir. Kismen veya tamamen rUcu edhiemeyen 
sosyai guvenlik ödemeieri lie ifa amacmi taimayan Odemeler bu tUr zararlarm 
belirlenmesinde gozetilemez, zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan 
tazminat, miktar esas alinarak hakkaniyet düüncesi lie artirilamaz veya azaltilamaz" 
'ek1indedlr. Adalet Komisyonu'nun 55. Madde, ilgili bOlUm gerekceslnde ylne özetle; 
sosyai guvenhlk Odemelerinin, denk1etlrme (Indirim) 11evinin, sorumlulugu doguran 
o!aya sebebiyet verenlere rUcu edilebilmesine bagh oldugu, Insan zararlarma iilkln 
tazminat hakkinin, rUcu edilemeyen sosyal guvenlik odemeleri lie ye ha amacini 
taimayan diger edlnlmlerie blr bagiantisi olmadigi,bu nevi ödemelerin 
denk!etlrilmeslnln, zarar verenl Odüllendlrme anlamina geiecegl ye sorumluiuk 
hukuku lie koruma altina alinan tazminati ikame veya teiâfi fonksiyonlari 
bulunmadigi vurgu1anmitir. "Tazmlnata, rUcu edhlemeyen sosyal guvenhik ödemelerl 
lie yahut ha amaci taimayan dlger Odemelerie kariianmayan zarar biclminde blr 
yak1aim, ne onun kaynagi lie ye ne de ilevi ile bagdamaz" denlierek genel bir liev 
tanimi yapi1mi, bu yonuyle tazminat hukuku ile sosyai guvenilk hukuku arasindaki 
mahiyet farki be!1r1enmltir. Rücu edilemeyen sosyal guvenlik hak ye ödemelerinin 
oiumasinda zarar verenin bir katkisinm oimadigi gibi bu yonde mükerrer bir 
ödemesinln de olmayacagi hususuna dikkat çekl1mitlr. 

Yukarida aniatilaniar iiginda varilacak nokta ;klmi zaman hukuki uyguiama 
alarnnda tereddUt o!uturan kararlann varligi, ayni durumda o!an bireyler hakkmda 
farkh kararlarin teslsh, hukuki guvenllk ilkeslni zedeiemektedlr.Yazimizda 
vurguladigimiz yargi karar!ari bu duruma iik tutan 1ki kucuk örnekt!r. BK 55.madde 
düzeniemesl ile hukuk alaninda sikça kari1ailan destekten yoksun ka!ma tazmlnat 
istem!erine yOnei!k bir tereddüt ortadan kaldirilmi§ ye kanun koyucu iradesin!, rücu 
edilemeyen ödeme!erin denk1etirilemeyecegl yonunde ye buna para!el oiarak OiUm 
sigortasindan (dul ye yet!mlere ye ana babaya ) bag!anan ayhk!arrn tazmlnattan 
indhrilemeyecegi §eklhnde ortaya koymutur.Yazimizin mes1ekta!anmizin faydasina 
olmasi dh!egl lie sunulur. 

Faydalaniian kaynakiar; 
BK 55.madde gerekce ye §erhierl 
Yargitay kararlan 
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LIMITED SIRKETLERDE ORTAKL1IN 

SONA ERMESI VE TASFIYE 

Av. Kemal cELIK 

I. LIMITED SIRKETLERIN TASFIYES1NE ILISKIN DUZENLEME 

Yasada, limited §irketlerde tasfiyeye ilikin olarak tek madde bulunmaktadir. Bu maddede 
de, tasfiye usulü ye §irket organlarmin yetkileri hakkmda anonim §irketlere ilikin 
hükümlerin uygulanacai ongorulmektedir. (m.643). 

H. FES1H VE SONA ERME SEBEPLERI 

Limited ortakhgi sona erdiren fesih sebeplerl §unlardlr 

1- 5irket sözlemesinde yazih sebeplerden birinin gerceklemesiyle TTK'da yer alan 

sebeplerin yamnda ayrica sona erme sebepleri ongorulebilir. 

Mesela ortakhk süresinln sona ermesi, i1etme konusunun dde edilmesi veya edilmesinin 
olanaksiz hale gelmesi, bir ortagm ölmesi vs. gibi sona erme sebebinin gerceklemes1y1e L.O. 
"Ipsolure" inflsah eder. Sebebin gercek1eip gerceklemedigi konusunda ortakiar arasinda ihtilaf 
olursa, durum ikame edilecek bir tespit davasiyla aydmlanir. Tespit davasinin mahkemece kabulü 
halinde mahkeme karan açiklayici olup geriye etkilidir. Sona erme sebebinin vuku halinde 
ortaga taninan fesih ihbar hakkinm, yani L.O s6z1emesinde yer alan sebebin tahakkuku halinde 
her bir ortagin veya bazi ortaklann L.O'yu feshetme haklannm dogmasi da mümkündür. 

2- Genel kurul kararlyla (m.636/1, b). Bunun için genel kurulda temsil edilen oylarin en az 
uçte Ikisinin ye oy hakki bulunan esas sermayenin tamaminin salt cogunluguyla karar 
alinmasi gerekir. (m.621/1, 

3- Ortakiardan birinin talebi Uzerine ye hakh sebepler yuzUnden mahkeme karari ile 
L.O. sona erer. (m.636/3)Hakh sebebin varligi halinde L.O.'nun feshi her bir ortak 
tarafindan istenebilir. 

Hemen belirtelim ki; TTK m.636/3 uyarmca, mahkeme, fesih istemi yerine, davaci 
ortaga paymm gercek degermin ödenmesine ye davaci ortagin §irketten çikanlmasina 
veya duruma uygun düen ye kabul edilebilir diger çozume hukmedebilir. 

Ortaga tamnan bu hak ondan ahnamaz. 9,6yle ki, hak ortakhk sOzlemesiyle bertaraf 
edilemeyecegi gibi, bir anlam ifade etmeyecek §ekilde srnirlandirilamaz ye kullarnimasi 
zorlatirilamaz. Hakkm kullamimasi bir arta baglanamayacagi gibi ortaktan, Once 
sorumluluk davasi açmasi gibi yollara bavurmasi da ondan istenemez. 

Hakh sebep objektif veya subjektif olabilir. Ana oge ortaya çikan sebebin ortakhgin 
yaamasini imkansiz hale getirmesidir. Yargitay uzun sure bir ortakhk faaliyetinin 
bulunmamasini hakli sebep sayml§ ye iki kIi1ik bir ortaklikta davanin diger ortaga 
yoneltilmesinde isabetsizlik gOrmemitir. (11 HD. 1.5.1995, 2880/3152, Batider, 
C .XVIII ,215/16) Sirketin ifiasma mahkemece karar verilmesi ile (m.636/1,c) 
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Av. Kemal cELiK 

1- Kanunda yazih diger hallerde (m.636/1 ,d) ; limited ortakhk sona erer. Ancak tüzel 
kiiligi devam eder. Fakat ortakligin ehliyeti, tasfiye amaciyia sinirianmi olur. 
5- Uzun sureden beri §irketln kanunen gerekli organlarrndan biri mevcut degilse veya 
genel kurul toplanamiyorsa, ortakiardan veya §irket alacaklilanndan birinin §irketln 
feshmi istemesi üzerme §irket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 
mUdurlerl dlnleyerek §lrketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi iqin blr sure 
belirler, buna ragmen durum düzelmezse, §irketin feshine karar verir. (TTK m.636/2) 

Kanunda sayilan diger sona erme halleri Ise TTK m. 633 ye 634 maddeleri delaleti lie 
un lard i r 

a) TTK m. 376/1 ye 2. hUkümierinde ongorulen sermaye kaybi ye borca batik oima 
durumunda, genel kurulca ya sermayenin eksilen kisminin tamamlanmasma ya da arta 
kalan 1/3 sermaye ile yetinilmesine karar veniimedigl takdlrde, 

b) TTK m. 376/3 hukmUnde OngOrulen koullarin gerçeklemesi halinde, müdUr veya 
mUdürler bu durumu §lrket merkezinmn buiundugu yer asliye ticaret mahkemeslne 
bildinir ye §lrketin iflasmi ister. 5artlarin mevcut oimasi halinde mahkemenmn ortakhgin 
feshine karar vermeslyle, 

Bu madde metninin (TTK m.376/3) mcelenmesi fie de an1ailacagi Uzere; §irketin 
borca batik durumda bulundugu §üphesini uyandiran iaretierin olmasi halinde, 
yOnetim kurulu, aktiflerin hem iletmenm devamlthgi esasina gore hem de muhtemei 
sati§ flyatlan üzeninden bir ara bilanco cikartir ye bu bilancodan aktfflerin, §irket 
alacakhlannin alacakianni karilamaya yetmedlgmnm anlailmasiyia bu durumu §lrket 
merkezinin bulundugu yer asllye ticaret mahkemesine bildirerek §irketin iflasini 
lsteyecek ye mahkemece §irketin iflasina karar veriiecektir. 

Meger ki, ifias kararmm verilmesmden änce, §lrketin acigini kar11ayacak ye borca 
batik durumunu ortadan kaldiracak tutardaki §irket borclarinin alacakhlani, 
alacakiarinin sirasinm diger turn alacakhiarin sirasindan sonraki siraya konulmasirn 
yazili olarak kabul etmi§ ye bu beyanin yeya s6z1emenin yenindeilgi, gercekligl ye 
gecerliligi, yOnetim kurulu tarafmdan iflas isteminin bildirilecegi mahkemece atanan 
bilirkii1ence dogrulanmi olsun. Aksi halde mahkemeye bi1irkii incelemesi 1cm 
yapilmi§ bavuru, ifias bildinimi olarak kabul olunur. 

a) Her ortak hakli sebeplene dayanmak §artlyla, ortakhktan cikmaya izin yerilmesini 
veya ortakligin feshmni istemekie, mahkemece ortakligin feshine karar yerilebilir. 

Hakh sebeplermn varligi haiinde ortaga yenilen ye "kanuni cikrna hakki" diye 
adlandirilan hak esasinda, "bildirimle cikma"dir. Kanun bu hakki, bildirimm diger 
ortaklarca kabul edilmemesi halinde, ortaga tarndigi dava hakki lie guçlendinmi; 
yetinmemi§ ortaga bir de L.O.'nun feshmni talep ederek, diger ortakiari konuyu lyl 
duUnmeye, sonuciarmin tartmaya yoneiten bir baski araci yenmitlr. Burada ortakligin 
feshmni talep, ikinci derecede terditii bir taieptin. Bu dava ontagrn amacina ulamasi 
bakimrndan daha e1yerili ye guçludur. 

III. SONA ERMENIN ÔNLENMES 
TTK 634. maddeslnde , ifiasin biidinllmesl ye ertelenmesinde, anonim §lnketlene i1ikin 
hUkumlenin uygulanacagi ongOruimektedir. Bu maddenin konulari, Icra ye !flas 
Kanununda sermaye §irketleri yonunden butun haimnde duzenlendigmnden, sOz konusu 
sisteme ye anonim §irketlermn 376 lie 377. maddelenine, limited §irketlerde de kout 
hUkümier getirilmitir. 
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Av. Kemal (;ELIK 

IV. SONA ERMENIN TESCIL YE ILANI 

Limited ortakligin mudurler!, ifiastan ye mahkeme karanndan baka bir sebeple 
gercekleen sona ermeyi, müdür, birden fazla müdürun bulunmasi halinde en az lidsi 
ticaret siciline tescil ye flan ettirmekie yükumiudurier. (TTK m.637) 5irketin ifiasmin 
11am, HK degiik 166/2 maddesi geregince !flas idaresi tarafindan yapilir. 

Bu noktada TTK'ya 6335 Sayih Kanunla ekienen gecic! 7. nci maddede hükme 
baglanan tasfiyesiz sona erme halinden de bahsetmek gerekir. Gerçekten sOzü edilen 
duzenlemeye gore, Kanunun yururluge girdigi tarihten itibaren iki yil içinde aagidaki 
haileri tespit edilen ya da bildirilen anonim ye limited §irketler ile kooperatifierin 
tasfiyeleri ye ticaret sicilinden kayitlarinin silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulune 
uyulmaksizin bu madde uyarinca yapilacaktir: 
a)24/6/1995 tarihi! ye 559  sayili Turk Ticaret Kanununun Bazi Maddelerinde 
Deglik1ik Yapilmasina Dair Kanun HükmUnde Kararname geregince, sermayelerini 
anilan KHK ile ongarulen tutarlara qikarmami§ anonim §lrketler lie limited irketier, 

b) 6335 Sayili Kanunun yururluge girdigi 01 .07.2012 tarihinden Once veya yururluk 
tarihinden itibaren 1ki yfi icinde münfesih olan anonim ye limited irketler, 

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine gore herhangi bir nedenle dagilmi§ olan 
k 00 p era tifle r, 

d) Sebebi ne olursa olsun arahksiz son be§ yila alt olagan genei kurul toplantilari 
yapilamayan anonim §irketler lie kooperatifier, 

e) 6335 Sayiii Kanunun yururiuge glrdigi 01.07.2012 tarihinden Once tasfiye 
ilemierine ba§lanilml§ ancak genei kuruiun topianamamasi nedeniyie ara biiançolari 
veya son ye kat! biiancosu genel kuruia tevdi ediiemedigi içm ticaret siciiinden terkin 
iiemi yapiiamayan §irket ye kooperatifier. 

I. TASF!YE 
TTK m. 643 hükmü geregince, limited §irketln tasfiyesinde tasfiye memuriarinrn tayin 

ye azileri, tasfiyenln yurütUlmesi, ticaret sicilmdeki kaydin silinmesi ye ticarl defterlerin 
sakianmasi ye tasfiye memuriarmin sorumluiukiari hakkmda anonim ortakhga alt 
hükümier uygularnr. 

II. TASFIYES1Z FES!H 
Tasfiyesiz fesih, limited ortakligin tasfiye edilmeksizin tUr degitirmesi, ornegin anonim ortakhga 

d6nutUru1mesi veya ayni tUrden bir ticaret ortakligi ile bir1emesi ile mUmkUndUr. 

PoroyiTekinalp/camoglu, Ortakliklar ye Kooperatif Hukuku GUncelletirilm1, 12. Baski, 
Istanbul, 2010, s. 850. Akar Oçal , Limited Irketin Hakh Sebeplerle Mahkeme Karariyla 
Sona Erdirilmesi, Ankara, 2003, 215 vd. Fatth Bilgili,Ertan Demirkapi, Ticaret Hukuku 
Dersieri, 2. Baski, Bursa, Mart 2012, s. 673.PoroyfFekinalp/camoglu, s.850. 

Sam! Karahan, Sirketler Hukuku, 1. Baski, Konya, Aralik 2012, s. 821. 
Poroy,'Teklnalp/camoglu, s. 851-852. 

Karahan, s. 821-822. 
Hasan PuIaIi, 6102 Sayili Turk Ticaret Kanununa Gore Yeni Sirketler Hukuku Genel Esaslar, 
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$iDDET VE KADIN 	 Pa'.00W 

Av. Hurriyet TOKER 

Kadina yonelik §iddet dunyanin her yerinde turn toplumlarda ,yayginhgi ye yogunlugu 
ye tuneri degimek1e beraber var olan ye var olmaya devam eden dunya kadmiarmin 
yaadigi ortak bir sorundur. Evrensel bir olgu olan Kadina yonellk §lddetln Onlenmesme 
yonelik çahma1ar sadece ülkemizde degil,ekonomlk ye sosyal ge1imi1ik duzeyine 
bakilmaksizin turn ülkelerde yogun bir §ekllde yapilmasina ragmen hedeflenen 
sonuçlara u1ai1amadigi aci bir gercektir. Bugun yeryüzunde her 3 kadindan 11 §iddetln 
degl1k tUnlerme maruz kalmaya devam ediyor. Ulkemizde de kadma yonellk §iddet, 
taciz, tecavüz ye kadin cinayetleri orani % 1400 lere ula §mi§ bulunmaktadir. Her gun 
bir veya daha fazla kadin cinayeti ,taclz tecavüz haberleni televizyon ana haberleninde, 
gazetelerin 3. sayfalarmda Urperti saciyor.Boandigi ei tarauindan biçaklanarak 
oldurUlup yol kenarina atilan bir kadin, yine yeni ythn Ilk gUnu bir kafede oturuken 
boandigi el tarafinda tekme tokat dovulup saclarindan suruklenen kadin yuregimizi 
acitlyor. . Boandigi için oldUrulen onlarca kadm haberi boanrnak isteyen kadinlarin 
korkulu ruyasi haline gellyor. 

Yapilan aratirmalar cinayete kurban giden kadinlarin ,erkeklerin akslne yabancilar 
tarafindan degll,daha cok kocalari veya erkek arkadalari yada yakin akrabalari 
tarafindan olduruldugunu ortaya koymaktadir. Kadinlarimizin bu cok sevdikleri kii1er 
tarafindan OldUrülmelerini nasil onleyeceglz ? Neden ye nasil sorularirnn cevabini biz 
kadinlar degil erkekierin cevaplamasi gerekmlyor mu? 
Kadinlar en gUvenhl olmalari gereken yerde yanl evierinde en cok guvendikierl klllerden 
babalarindan,erkek kardelenInden özellikle hayatlarirn paylatiklari elerinden cok 
çeltli §ekillerde ye derecelerde §lddet gorerek yaiyor. Cinayet ye darp olaylarmin 
yogunlugu nedenlyle pslkolojik §Iddet,ekonomik §Iddet ye clnsel §iddetin de fizlksel 
§iddet kadar önernli oldugunu anlatarniyoruz... 

Kadina yonelik §lddet kadinlari baskilayan ,bagimli hale getiren ,ozguvenlerinl yok 
eden allenin gelecek nesillerine olumsuz model oluturan ,özellikle kadin ye çocuklarin 
beden ye ruh sagligini bozan ciddi bir halk sagligi sorunudur. 

lddetin önlenrnesl konusundaki yapilan yasal duzenlemeler çok önemlldir. 
Anayasamizin 5,10,12, 17, 19 ,ve 41. maddelerl her tUrlU ayrimciligi red eden ye 

e1tl1g1 hedefler.Kadina yönelik §lddetl ortaya cikaran etkenlerin ortadan kaldinilmasi 
igin eit1lgln saglanmasi ye aynimcihgin reddi gerekt!gl kabul edilmi§ bir gencektir. 

Vii 



T.C.Anayasasi Kanun Onunde Eit1ik Bahkli 10.maddeye 7.5.200 1 tarihinde 
ekienen "kadin ye erkek e1t haklara sahiptlr.Devlet bu eit1igIn yaama gecmesini 
saglamakia yukumludur." §eklindeki 2. fikra pozitif ayrimciliga dogru atllml§ änemli 
bir adimdir.Kadinlarin egitim, siyaset,istihdam gibi çeitli alanlarda kari1atigi 
engellerin ailmasi ye toplumsal gelime iqin pozitif ayrimciligin benimsenmesi 
arttrn .Anayasa 12. madde ":Herkes kii1igmne bagh ,dokunulmaz, devredilmez 

,vazgecilmez ,temel hak ye hurriyetlere sahiptlr."derken §iddete ugrayan kadinlarin 
en temel hakki olan yaama hakki oldugunu guvence aitma almaktadir.Anayasa 
17. madde 3. fikra : "Kimseye ikence ye ezlyet yapilamaz . kimse insan haysiyeti ile 
bagdamayan bir cezaya ye muameleye tabi tutulamaz."diyerek §iddeti 
yasaklamaktadir.Anayasa 19. madde:"Herkes kii hurriyetine ye gUvenhigine 
sahiptir" blçimlndekl duzenleme kadin ozgurlugUnu güvence altina almaktadir.Yine 
devamla 41. maddeye 3.10.2001 tarlhindeki ekie eler arasrnda eit1ik kabul 
edilmitlr. :Aile Turk toplumunun temelidir ye e1er arasinda eit1ige dayarnr.Eski 
Medeni Kanunda bulunan "Erkek evin reisidir".ek1mndeki duzenlemeye yeni Medeni 
Kanunda yer verilmemitir. 

8.3.20 12 Tarthinde yururluge giren 6284 sayih Ailenin Korunmasi ye Kadina Karl 
iddetin Onlenmesme dair Kanun iyi uygularnp yorumlandiginda §iddeti önlemede 

atilmi§ önemli bir adimdir.Fakat bu konuda zihmsel dönUüm ye farkindahk yaratma 
ile ilgili çahma1arinda balayip sUrdürülmesi §arttlr.Bu çahma1arda Barolarm Kadin 
komisyonlarina önemli gorevler dUmektedir. 

Kadina yonelik §iddetifl önlenmesi ye yaamin her alaninda toplumsal 
cinsiyet eifligmnmn saglanmasi için Meslek OrgUtUmUz Barolar,Tübakkom ye Kadin 
Komisyonlari bu konuda sorumluluk bilinciyle çalimalarini sUrdurmektedir. 

Siddetin olmadigi bir Dunya dilegiyle ........... 

Av. HUrriyet TOKER 
NiDE BAROSU 

Kaynakiar: 	
Kadin ye cocuk Komisyonu Bakanu 

1- Ankara Barosu org.tr . 
2- Kadinin StatUsU Genel MudurlugU yayinlari 
3- Turkiye Barolar Birligi yayinlari TUBAKKOM 



HUKUK FAKULTELERI  
-' HIZLA OALIYOR 

Av. Sefa DOOAN 

Hukuk fakülteleri ulkemizde son 10-15 yildir en çok tercih edilen ye tercih 
sonuçlarinda bo§ kontenjan kalmayan fakUlteler konumundadir. Hukuk 
fakültelerine kari airi bir talebin oldugu gercektir. Bu airi talebin sebebi olarak 
mezun olunca ifa edilen meslegin saygrnhgi ye prestiji gosterilebilir. Bu talebe bagli 
olarak son yillarda fakUlte sayilari plansiz ye programsiz bir §ekilde arti 
gostermitir. Yeni kurulan vakif üniversiteleri özellikle hukuk fakültesine yer 
vermektedlrler. Kurulan vakif üniversitelerinin özellikle hukuk fakültesi açmasmdaki 
birinci amaç kesinlikie kendilerini tercih eden ogrenci saylsini arttirmaktir. Halbuki 
hukuk fakUlteleri açthrken birinc! amacrn Ulkenin ihtiyac duydugu baarih 
hukukçulari mezun etmek olmalidir. 

Son yillarda hukuk fakültesi sayilan ye var olan fakülteler!n kontenjanlari o kadar 
artti ki; fakülte sayilanrn ye kontenjanlan sadece OSYM tercih kilavuzunda net olarak 
gorebffiyoruz. Hizh artl§ nedenlyle baka bir takip yolu ka1manutir. Artan bu 
kontenjanlar hiç §uphe yok ki en çok avukatlik meslegini olumsuz etkilemitir. cunku 
her yil kamunun aldigi hukukcu (hakim, C. Savcisi, mufetti, kaymakam v.b) sayisi cok 
cuzi bir miktarda kalmaktadir. Hukuk fakUltesi mezunu arkada1arin yoneld!gi meslek 
Ise biraz da zorunlu olarak avukathk olmaktadir. Dikkat edilirse gorulecegi üzere son 
yillarda avukatlik ruhsatlarindaki artl§ çok rahat bir §ekilde fark ed!lecektir. 

Bir benzetme yapacak olursak; yillar once en saygin bir meslek olan 
ogretmenligin bugunku durumu ortadadir. Ogretmenligin saygmhk olarak bugunku 
konumuna ge1iinm en bUyuk sebeb! §üphe yok ki plansiz ye programsiz olarak açilan 
egitim fakulteleridir. Zamamnda egitim fakültelerine yapilan kötülük §imdilerde hukuk 
fakültelerine yapilmaktadir. cunku tipki plansiz acilan egitim fakUlteleri gibi neredeyse 
her §ehr!mize plansiz bir §ekilde hukuk fakültesi açilmaktadir. GUnUmüzün meslekier 
bazinda en guncel 're bUyuk sorunu atamasi yapilamayan ogretmenlerdir. Atanamayan 
ogretmenler sorunu birkac yil sonra herhalde popUlitesini kaybedecektir. Zira üzülerek 
sOyluyorum ki, onun yerine "isiz hukukcular" veya "isiz avukatlar" problemi populer 
olacaktir. Bu problemi engellemenin tek yolu mantar gibi cogalan yeni hukuk 
fakülteler!nin OnUne gecmektlr. 2013 yilmda hukuk fakulteleri toplam kontenjani 
15.235 dir. Ulkemizin be-on yil sonra ihtlyaç duydugu avukat ye hukukçu sayisi ile 
mezun olacak olan hukukcu sayisinin artan fakülteler 'ye kontenjanlar nedeniyle 
birbirini tutmadigi ortadadir. ihtiyactan çok daha fazia hukukcu mezun olacak konuma 
ge1mit!r. 



Av. Sefa DOAN 

Bilindigi üzere anayasamlzln 2. maddeslne gore bir hukuk devletiylz. Hukuk devieti 
olmanin en buyUk gOstergesi adaletin yerini bulup bulmadigidir. Adaletin yerini 
bulmasinda ise en agir sorumluluk yargmm üç sacayagrnrn omuzlarmdadir. Mesleki 
olarak iyi  yeti§tirilememi§ cumhurlyet savcisi, hakim ye avukat lie adaletin sagiamasi 
ye hukuk devietinin i1etiimesi duUnU1emez. Son yillarda hukuk fakülteler!nln 
anormal bir §ekiide artmasi akademisyen sayisindaki yetersizilk nedeniyle; mesleki 
olarak yeterli donarnmda oimayan hakim savci ye avukatlann gorev yapmasina neden 
oiacaktir. Yargida o1uacak bu kadrolarla ise adaletin sagianmasi düUnUiemez. 
Adaletln sagianamadigi bir ulkenln hukuk devieti ilkesine bagli kalamayacagi ise 
bilinen bir gercektlr. 

Hlç §Uphe yok ki adil yargilanma hakkinm en buyuk temmati bug!!i ye bilgisini 
olaylara yansitabilen savcilar, hakimler ye avukatlardir. Ulke olarak hukuk 
fakultelerinde baari1i bir hukuk egitimi ortami saglayamiyor, dolayisiyla baarih 
avukatlar, savcilar ye hakimler yetitlremlyorsarnz; ad!l yargilanma hakkini 
anayasanin birinci maddesi olarak da dUzenleseniz hukuk devietlnden ye adil 
yargilanma hakkindan bahsedemezslniz. çunku yetersiz olan yargi mensuplariyla 
adaktln yerini bulmasi düünU1emez. GünUmUzde artan fakülte sayilari nedenlyle 
gerekli hukuk egltiminm fakültelerde verilemedigi garUlmektedlr. cunku varolan 
akademlsyen sayisisi lie saghkh blr hukuk egltimi verllemeyecegi ortadadir. 

Peki ortada duran bu sorun nasil çOzülmelidlr? Ulkemlzde hukukun geleceguni 
korumak irin gorev bainda olan hukukculara buyük gOrevler dumektedir. Hukuk 
fakUitelerinin saylsi bugUnku hiziyla artmaya devam ederse Onümüzdeki yiilarda 
kendimizi hukuk adma çikilmaz sorunlarm içmnde bulabiliriz. Barolar ye hukuk 
fakUltesi ogretim gorevlileri bata oimak üzere hukuk lie itlga1 olan herkesin ye her 
sivil topium orgutUnUn; gerek hükumet gerekse YOK nezdinde glriim1erde bulunarak 
hukukun gelecegi igin yeni hukuk fakültelerinin açilmasmin OnUne gecllmeli ye çok 
fazia olan kontenjanlarm düUruimesi icin ca1iilmandir. Ozeiiikle yeni acilacak olan 
vakif ünlversitelerinin hukuk fakUltesl acmasmm OnUne geculmelidir. Bu giriim1er 
hem gorev bainda oimanm bir gereg!, hem de geiecek neslliere Oziemlni cektiglmlz 
ad!l yargilanmahakkmin varoldugu hukuk devietini birakmak !cln bir zorunluluktur. 

Sayilarla Hukuk Fakültelerl 

Türkiye'deki Toplam Hukuk Fakültesi 

Deviet Universiteleri Hukuk Fakülteleri 

Vakif Universiteleri Hukuk Fakiilteleri 

Kibris Universiteleri Hukuk Fakültesi 

Henüz Egitim Ogretime Agilmami§ Hukuk Fakülteleri 

Sayisi: 76 

Sayisi: 32 

Sayisi: 44 

Sayisi: 5 

Sayisi: 6 
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Av. !rem OZBAY 

Ne demi§ Sadi; iki §ey akim eksikligini gOsterir: Konuu1acak yerde susmak, 
susulacak yerde konumak. Avukat konuma sanatini cok lyl icra etmelidir ama 
önemli olan nerede ne konuacagini bilmektir. Konumak icin bug! gerekir. Bilgide 
avukatin sermayesidir. Bilgiye hükmetmek avukatin muhakeme gucunu,muhakeme 
gucude avukatin kabuliyetini ortaya koyar. Bu meslegi secen mes1ekta1anmin 
iclermde daima" ogrenme aki" olmandir. cunku ogrenmek, akmtiya kari yüzmek 
gibidir ilerleyemediglniz taktirde gerilerslnlz. 

Avukathk meslegi KUTSALDIR! cunku; avukatin korudugu menfaatler insanligin 
temel degerleridir. Savunma; insan igin hava ye su kadar zorunlu bir gerekliliktir. 
o yüzdendlr ki bu meslegin bir kanunu vardir ye bu kanunun bizier tarafindan 
okunmasi zaruridir! 

Gel gelelim bu kutsal meslek gunden gUne ayaklar aitma ahrnyor ye ülkemizde 
avukatlar bilincli bir §ekilde yoksul1atirthyor. Halbuki savunmanin kendinden 
bekienen faydalari ancak ekonomik acidan guclu, Ozguveni tam olan avukatlar 
ellyle gercek1e!r. i§ ye gelecek kaygisindan uzak, enerjis!ni ekonomik problemler 
1cm degil savunma iigin kullanan avukatlarin yetitirilmesi esas olmandir. 

Her §ey bir yana avukatlar duruma beklemekten, kalemlerde yaanan 
aksamalardan, icra mUdürlUklerinde kari1ai1an gecikmelerden, randevu ile 
cikilan hacizierden magdur olmamali §ayet oluyorsa Once kendi hakkirn aramandir. 
Bu kutsal ye zor meslegimizin hakkini verelim. Meslegimizi sOylerken gelen tepki 
'yalanci' degil; meslegimizi yücelten ifade olsun. Bu sayida nacizane, kendimce 
tespit ettigim bazi sorunlara degindim. cunku biirim ki Avukathk Kurumuna 
yonelen sorunlar, bu meslegin yükselmesme sebep olan nedenlere dönüür. 
SUrç-i lisan olmusa affola...  

T r V'VZr1 n 



AVUKATIN UZERININ,  

BURO VEYA KONUTUNUN ARANMASI 

AV. ARIFE ASLAN 

Avukatlarin üzerinin, bUro ye konutunun aranmasi konusu, son zamanlarda 
gundeme gelen soruturma1arda buyuk önem kazanmitir. 

Konutlarin, iyerlerinin ye üst aramasina ilikin genel kurallar Ceza Muhakemesi 
Kanunun 116-1 19.maddelerinde ye Anayasamizin 20-21.maddelerinde 
dUzenlenmektedir. 

Avukatlarin üzerinin, bUro ye konutunun aranmasi, öncelikle anayasamizda 
dUzenlenen Ozel hayatin gizliligi ye korunmasi ilkesi ye AIHS.m.8 ile baglantilidir. 
Anayasamizrn 20.maddesi uyarinca, "Herkes, özel hayatzna ye aile hayatzna 
saygt gosterilmesini isteme hakktna sahiptir. Ozel hayattn ye aile hayattntn 
gizliligine dokunulamaz... "Anayasamizin 21 .maddesinde ise konut dokunulmazhgi 
düzenlenmektedir. Ozel hayatin gizliliginin ye konut dokunulmazhginin sinirini milli 
guvenlik, kamu düzeni, suç i1enmesini önlenmesi, genel saglik ye genel ahiakin 
korunmasi veya bakalarinin hak ye OzgurlUklerinin korunmasi oluturmaktadir. 

Adi suçlardan dolayi §üpheli olarak ya da UçuncU §ahls olarak konutlarinin ye 
üstlerinin aranmasinda genel kurallar avukatlar için de gecerlidir. Ancak savunmaya 
i1ikin belgeler bulunmasi olagan oldugundan, avukatlarin sir sakiama yUkumlulUkleri 
var oldugundan, dolayi avukatlarin bürolarirnn aranmasini yasa koyucu özel bir 

Ceza Muhakemesi Kanunun 130.maddesi uyarrnca, "(1) Avukat bürolart ancak 
mahkeme karari ile ye kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet 
savczsrntn denetiminde aranabilir. Baro ba.kani veya onu temsil eden bir 
avukat aramada hazir bulundurulur. (2) Arama sonucu elkonulmasina karar 
verilen seyler bakimindan bürosunda arama yap zian avukat, baro bakant veya 
onu temsil eden avukat, bunlartn avukat He müvekkili arastndaki meslekI 
ilikiye ait oldugunu one sürerek kart koydugunda, bu ey ayrl bir zarf vega 
paket icerisine konularak hazir bulunanlarca mühürlenir ye bu konuda gerekli 
karart vermesi, soruturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuturma 
evresinde hâkim veya mahkemeden istenir. Yet kili hâkim elkonulan qeyin a 
vukatla müvekkili arastndaki meslekI i1ikiye ait oldugunu saptadtginda, 
elkonulan §;ey derhâl avukata jade edilir ye yaptlan ilemi belirten tutanakiar 
ortadan kaldtrthr. Bufikrada ongorülen kararlar, yirmi dört saat icinde verilir. 
(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yaptlan avukat veya baro 
bakant vega onu temsil eden avukatrn kart koymasi üzerine ikinci 
ftkrada belirtilen usuller uygulanir. 

Avukatlik Yasasi m.58'de, avukatlarin avukatlik veya TUrkiye Barolar Birligi ya da 
barolarin organlarindaki gorevlerinden dogan veya gorev sirasinda i1edik1eri suçlardan 
dolayi hakiarindaki soruturmanin, Adalet Bakanliginin izni üzerine suçun ilendigi yer 
Cumhuriyet Savciliginca yurutulecegi 6ng6ru1mUtur. Avukatlarin bu tUr suclarindan 
konutlari ye bürolari ancak mahkeme karariyla ye belirtilen olayla ilgili olarak aranabilir. 



AV. ARIFE ASLAN 

Arama, Cumhurlyet Savcisinm denetiminde ye baro temsilcisinin katilimiyla 
yapilabilir. Avukatiarin bu tür suçlari agir ceza mahkemesinin gOrevine giren 
sucustu hail tekil etmedigi sürece, Ustlerl aranamaz. Yasa koyucu, gorevden 
dogan ye gorev sirasmda iienen suclardan doiayi konutta, buroda ye Ustte 
yapilacak aramalarin sirnrlarini bu duzenlemeyle beiiriemitlr. 

Avukat vatanda ( sivll) olarak bir a1iveri merkezine giriinde ye gorevii olarak 
bulunmadigi bir mitlngde ise aranabllecektir. Ali§veri§ merkezierinde, avukatin 
müvekkiii lie gorume yapmaya gitmesl durumunda, "gorev" geregl orada oldugundan 
üzeri aranamayacaktir. Kamu kurumu glriierinde avukat kimilgi ibrazi ile aranmadan 
girllebllmekte fakat özei mulkler ye ali§veri§ merkezierinde gOrev diindaki glrlierde 
arama yapilabilmektedir. Bu durumda avukat oldugunuzun Ifade edilmesi guvenhlk 
gorevlisinln tavrini daha duyarli oimasini da sagiayabliecektir. 

Havaalanlarinda, 152 uikenln lmzaiadigi Ulusiararasi Sivil Havacilik S6z1emesl 
hUkUmierine gore avukatiar da aranabilecektlr. Fakat üzerindekl cihaza duyarh 
metalierin cikarilmasi iqin arama ayri bir oda da yapiiacaktir. 

Adli ye Onleme Aramalan Yonetmeligl'nin 13.maddesinde de avukatlarin 
bürolannin savci denetiminde aranacagi be1irti1mitir. "Cumhurt yet savcisi hazir 

oimaksizin avukat büroiartnda arama yapilamaz. Avukat büroiari ancak 
mahkeme karari lie ye kararda belirtilen olayla hg iii olarak Cumhuriyet savcisintn 
denettmtnde aranabhlir. Baro bakant veya onu temshl eden bir avukat aramada 
hazir buiunduruiur. Arama sonucu elkonuimasina karar verhien §eyler baktmtndan 
bürosunda arama yaptian avukat, baro ba.kani vega onu temsil eden avukat, 
buniartn avukat lie müvekkhih arastndakh meslekI iiikiye alt o1duunu one sürerek 
kart koyduunda, bu §ey ayri bir zarf vega paket tcerisine konuiarak hazir 
buiunaniarca mühürienhr ye bu konuda gerekil karart vermesh, soruturma 
evreshnde suih ceza hâkimlnden, kovuturma evresinde hâkim veya mahkemeden 
hstenhr. Yetkhlh hâkim elkonuian eyhn avukatla muvekkhli arasinda meslekI iilkhye 
alt oiduunu tespit ettitnde, elkonulan §ey derhâl avukata lade edhiir ye yaptian 
L1emi belirten tutanakiar ortadan kaldtrihr. Bu fikrada ongoruien kararlar yirmi 
dört saat icinde vertitr. Postada el koyma durumunda bürosunda arama yapiian 
avukat veya baro ba.karn veya onu temsil eden avukatin kart koymasi üzerine 
ücuncü fikrada belirtilen usuller uggulanir." 

Ayni yonetmeligin 19/son fikrasrna gore, " konutta, yer1eim yerinde, kamuya acik 
olmayan özel l.yeri ye ekienthierinde önleme aramast yaptirnayacakttr." Bu durum 
da, avukat bUroiarinda Onleme aramasi yapilamayacak, sadece adli arama 
yapilabilecektlr. 
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NiDE BAROSU KADIN VE çOCUK 
HAKLARI KOMISYONU 

-- 	 - 

6284 sayili Ailenin Korunmasi ye Kadina Karp iddetin Onlenmesine Dair Kanun 
kapsaminda o1uturu1an 'GUçLU KADINLAR" isimli Egitim ye Farkindalik 
Proj emiz: 

1- Proj emizin Adi 	 "Guçlu Kadinlar" 
2- Proj emizin Uygulanma Tarihieri 07 Mart 2013- 28 Subat 2014 arasi. 
3- Proj emizin Uygu1anacai Yer 	Nide Ilitne  Bagh Belde ye Koyler 
4- Projemizin Amaci ye Hedefi 

a- Nigde Ii Jandarma Komutanligfmn sorumluluk bolgesinde bulunan ye yak1aik 
150.000 vatandaimizin yaadigi belde ye koylerde i1enen suclar analiz edildiginde ye 
Ozellikle de son 5 yilda Kadina ye cocua YOnelik 5iddet olaylari ince1endiinde, 2008 
yihnda 87 olayda 62 kadinm, 2009 yilmda 144 olayda 111 kadinin, 2010 yihnda 100 olayda 63 
kadinin 2011 yihnda 128 olayda 85 kadinin ye 2012 yihnda ise 155 olayda 138 kadin olmak Uzere 
toplam 655 olayda 459 kadirun Kasten Yaralama, Cinsel istismar, KötU Muamele, Kiiyi 
Hurriyetinden Yoksun Kilma, Kasten OldUrme suclarmin maduru olarak aile içi iddete 
maruz kaldikiari tespit edi1mitir. 
b- Yillik ortalama olay sayisinin 131 o1duu ye 2012 yilmdaki olay sayisinin da 155 oldugu 
dikkate alindiginda, suça konu olaylarda ortalama %20'Iik arti o1duu goru1muttir.Kadin ye 
çocuk Hakiari Komisyonumuz, Nigde Ii Jandarma Komutanlii'nin sorumluluk bolgesinde 
yaayan ye tarim ilerinde calian kadinlarin, Oncelikle kendilerinin aile içi §iddet olaylarina 
maruz kalmalarini Onlemedeki duyarhuiklarini artirmak, boyle bir olaya maruz 
kaldikiarinda adli makamlara(C.Savciliklari, Mahkemeler), mülki amirlere(Il Valiligi, 
Kaymakamlikiar, Aile ye Sosyal Politikalar Ii Müdurliikleri, Saglik Kurululari) nasil 
müracaat edecekierini, Aile ye Sosyal Politikalar ii Mudurlugtinun saglami§ oldugu 
barinma, iae destekierinin neler oldugu ye hukuki surec baladiginda, komisyonumuzun 
gOnullu avukatlarinin ne gibi kariliksiz yardimda bulunabilecekierine dair uygulanacak 
bilinçlendirme ye bilgilendirme faaliyetleri sonucunda oluacak zihniyet dOnüümü 
sayesinde, kadinlarimiza yonelik aile içi §iddet olaylarinin azaltilabilecegi sonucuna 
varmitir.Varmi oldugumuz bu kanaat sonucunda, kadina yonelik iddet1e mUcadele 
kapsammda, Baro'muz Kadin ye cocuk Hakiari Komisyonu bunyesinde o1uturu1an, 6284 
sayili Ailenin Korunmasi ye Kadina Karp 5iddetin Onlenmesine Dair Kanun 
kapsaminda,"GUçLU KADINLAR" isimli Egitim ye Farkindalik Projemizi Nigde Merkeze 
bagli koy ye kasabalarda uygulamaya koyduk. 

5-Hedef Kitlemiz : Proj emizin uygulanmasindaki hedef kitle; Nigde Merkez'e bagli 
belde ye koylerde bata tanm ye hayvancilik alaninda calian 16 ya§ üstü kadinlar olarak 
be1irlenrnitir.Kadin1arrn tarlalardaki ça1ima1arrnin aksatilmadan 



Av. Oziem SIRAKAYA 

yurutulebilmesi için proje cahma1arinin k15 dOneminde uygulanmasi karar1atiri1mitir. 
Komisyonumuzca, konuya olan karariiliimizin ye duyarliliimizin gostergesi olarak da "8 
Mart Dunya Kadinlar Günü" nun özelligi nedeni He proje caiima1arina 07 Mart 2013 
tarihinden itibaren ba1anmasinin uygun olacagi kanaatine vari1mitir. 

6-Gittiimiz Kasabalar He U1atigimiz Kadin Sayisi ye U1ai1an Sonuc : Bu projemiz 
sonucunda; 

1- Edikli Kasabasinda : 96 kadina, 
2- Sazlica Kasabasfnda : 67 kadina, 
3- Orhanh Kasabasi'nda : 88 kadina, 
4- Konakh Kasabasi'nda : 33 kadina, 
5- Deirmen1i Kasabasinda : 42 kadina, 
6- Akta§ Kasabasinda : 36 kadma, 
7- DUndarh Kasabasi'nda : 49 kadina, 
8- GolcUk Kasabasinda : 43 kadina, 
9- Ba1ama Kasabasinda : 30 kadina, 
10- Elmah Kasabasi'nda : 34 kadma, 
11- Karaatli Kasabasinda : 49 kadma, 
12- Himmetli Kasabasinda : 23 kadina, 
13- cavdarh Kasabasi'nda 54 kadina, 
14- Yildiztepe Kasabasi'nda 11 kadina ye 
15- cayirli Kasabasi'nda 	47 kadm olmak üzere topiam 15 kasabada, tam 702 kadina 
u1atik ye 6284 sayili Ailenin Korunmasi ye Kadma Karp Siddetin Onlenmesine Dair 
Kanun kapsamindaki yasal uygulamalar ye sonuclari hakkinda egitilmelerini ye 
biiinçienmelerini sa1anmaya ca1itik.Boylece kadinlarm kendilerine veya aile bireylerine ye 
hatta yakinlarindaki kadinlara uygulanan §iddet konusunda duyarhhk seviyelerinin 
artirilmasi ye Aile Içi Siddet olaylarinin azaltilmasi ye yasal yollara bavurma konusunda 
ba1attigimiz bilinçlendirme ye farkindalik projemiz, amacladiimiz hedefe ulaarak 
tamam1anmi oldu. 

7-Teekkur1erimiz : Projemize destek veren donemin Ii Valisi Sn.Alim BARUT'a, II Jandarma 
Komutani Sn. Ufuk NAYIRa, Baro Bakammiz Sn. Huseyin DEMIRBILEK'e, Kadin ye cocuk 
Hakiari Komisyonumuzda gorev alan degerli meslektalarimiz Av. Hurriyet TOKERe, Av. 
!rem OZBAY'a, Av. Habibe Seval VAROJa, Av. Sevilay GURBUZ'e, Av. Elif COSKUN'a ye Av. 
Arife ASLAN'a, bizieri kadinlarimizia buluturan Baro Idari I1er MudurU Murat 
YURDSEVEN'e, projemizi yakindan takip ederek her aamasrnda yanimizda olan ye projemizi 
geni§ kitlelere ulatiran YEREL BASINIMIZIN DEERLI TEMSILCILERI VE 
GAZETECILERINE ye emek ye mesai harcayan herkese sonsuz teekkUrlerimi sunarim. 

¶ 

Kadin ye çocuk Hakiari Komisyonu 
Koordinatör Yönetim 

Kurulu Uyesi 
Av. Oziem SIRAKAYA 
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BIR YARGI KARARI VE 
ICRA MAHALLINDE 

BULIJNAN AVUKATIN DURUMU 

Av. Mesut UZUN 

Son yillarda Mes1ekta1anmiza kari haciz mahallinde 	yapilan mütecaviz 
davrarn1arda oldukca yuksek oranlarda artl§ gozlemlenmektedir. Neredeyse yazili ye 
gorsel basinda ayda birkac kez bu saldirilara i1ikin haberlerle kari1ai1maktadir. 

Mes1ekta1arimiza yöneltilen bu agir saldirilar kadar uzucu bir durum da Yargitay 
4. Ceza Dairesinin bu saldirilara yonelik hukuki degerlendirmesidir.. 
YARGITAY4.CEZADATRESIE.2010/31160K.2011/3053T. 14.3.2011,Esas:2009/3133 
Karar: 2011/3082 Karar Tarihi: 14.03.2011) 

Ilgili daire yukarda Esas ye Karar numaralarini belirttigimiz kararlari ye daha 
bircok kararinda OZETLE 

"Sanikiarin haczi engellemeye yönelik katilan avukata tehditle direnme eylemleri nedeniyle, 
alacakh vekili olan avukatin haciz sirasindaki gorevinin yargi faaliyetine i1ikin bulunmadigi 
gozetilmeden fazia ceza belirlenmesi bozmayi gerektirir. Hükmünü vermitir. 

Sayin Daire bu kararlannda Avukatin haciz sirasindaki gorevini Yargi faaliyeti 
olarak degerlendirmemektedir. Dolayisi ile saniga TCK 265/2. Maddesinin uygulanarak 
fazia ceza tayinini yasaya aykiri bulmaktadir. 

Bilindigi Uzere TCK 265. Maddesi gorevi yaptirmamak üzere direnme fiilini 
cezalandirmakta ye maddenin 2. Fikrasi sucun yargi gorevi yap an kii1ere kari 
i1enrnesi halinde cezada artirim ongormektedir. 

Sayin Dairenin Haciz mahallinde bulunan Avukatin durumu yargi faaliyeti olarak 
degerlendirilemez §eklindeki goruU isabetli degildir. Bu gorue katilmak mümkUn 
degildir. 6y1eki; 

Avukatin haciz mahallindeki faaliyetini nitelendirmek için Arukathk Yasasinin goz 
önünde bulundurulmasi gerekecegi §Uphesizdir. 



-IND Av. Mesut UZUN 

Avukatlik Yasasinin Avukathgin Mahiyeti bahk1i linci maddesinde; <Avukatlik, kamu 

hizmeti ye serbest bir meslektir.> hUkmUne yer veri1mitir. 

Madde 2 Avukathgm amaci; hukuki mUnasebetlerin dUzenlenmesini, her türlU hukuki 

mesele ye an1amaz1iklarin adalet ye hakkaniyete uygun olarak çozumlenmesini ye 

hukuk kurallarinin tam olarak uygulanmasini her derecede yargi organlari, hakemler, 

resmi ye özel kii, kurul ye kurumlar nezdinde saglamaktir. 

Avukat bu amacla hukuki bilgi ye tecrUbelerini adalet hizmetine ye kii1erin 

yararlanmasina tahsis eder. 

Yine ayni Yasarnn 57. maddesinde; <GOrev sirasinda veya yaptigi gorevden dolayi 

avukata kari i1enen suçlar hakkinda bu suclarin hakimlere kari i1enmesine i1ikin 

hükümler uygulanir.> kurali yer almaktadir 

Avukatlik Yasasinin 1 ye 2. Maddeleri iiginda konu incelendiginde haciz mahallinde 

bulunan avukatin gorevi icabi orada bulundugu tartimasizdir. Zira 2. Maddede 

avukatlik mesieinin amacinrn" 	 hukuk kurailarinin tam olarak 

uyguianmasini her derecede yargi organian, hakemier, resmi ye Ozel kii, kurul ye 

kurumiar nezdinde saglamak" oldugu beiirtiimektedir. 

Bu itibarla haciz mahallinde bulunan avukat gorevini yapmaktadir. Zira Icra Memuru 

haciz i1emini yaparken hukuk kurallarinin uygulanmasimn saglanmasi konusunda 

Avukatin o anda ye o mahalde yapmasi gereken talepler ye bavuru1ar bulunmaktadir. 

Ornegin haczedilecek menkulün aidiyeti konusunda bir ihtilaf ciktiginda haciz 

mahallinde bulunan Avukat hukuk kurallarinin uygulanmasini saglayacak ye hem de 

müvekkilinin hak ye menfaatlerinin korunmasina yardimci olacaktir. icra Memurlarin 

haciz mahailindeki faaiiyetieri adli bir tasarruf olduguna gore Haciz mahailinde 

bulunan Avukatin bulunma sebebi adli tasarrufun sagiikh bir ekilde oiumasina 

katkida buiunmaktir. Dolayisi He adii bir faaliyettir. 

Kanaatimce 4.Ceza Dairesi bu hukuki degerlendirmeyi Avukatlik Yasasini goz 

OnUne almadan yapmitir. Bu bakimdan eksik ye hatali bir degerlendirmedir. 
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Nide Akkaya Baraj GöIü'nUn Biyo 

çeituiIik ye Yore Halki YönUnden Onemi 

Doç. Dr. Hakan DEMIR 
Nide Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji BöIUmU 

GünUmüz dunyasmda giderek artan çevresei soruniarm çozumunde ekoloji blilminin 

temel prensiplerine dayah olarak her bolgede korumaya yOnelik caiimaiara 

balanmitir. Bu çahmaiann temelinde sosyoloji, antropoloji, psikoloji, cografya, 

siyasai bilimler ye ekonomi gibi temel bilimlerde oldugu gibi muhendislik, mimarhk, 

tip, çevresel kaynakiari koruma gibi uyguiamah bilimierde de birbirleri lie iliki 

halinde ortak çahmalar yapmaktadir. Bu çahma1arm amaci dogal dengeyl bozmadan 

insanoglunun dogadan çok yOnlU yararianmasmi saglayacak pianlann yapilmasi ye 

bunlarin uyguiamaya konulmasi uzerinded!r.Ekoiojik acidan bakildiginda insan ye 

diger canhiar arasmdaki en önemli fark, insan haricindeki turn canlilarm dogal cevre 

koui1ara adapte olmasma karin insanoglunun dogayi kismen de oisa kontrolü aitina 

alma da baarili olmasidir (Kocata, 1999). 

insanoglu son yiilarda teknolojinin de geiimesiyie birlikte dogayi genel olarak oiumsuz 

yonlerde etkiiemeye baiamitir. Bu dogrultuda sulak alanlari kurutmu, orman 

arazilerini tahrip etmi, §ehirler kurmu§ ye evsel atiklanrn geliigUzei bir §ekilde 

cevreye boa1tmiiardir. Bunun sonucunda dogal cevreyi etkiieyerek pek cok tahribata 

neden oimu1ardir (Kocata, 1999). 

Nigde Merkez !içede yer alan Akkaya Baraji, Nigde-Bor karayolu lie Kayseri- Adana 

karayolu arasmda yer almaktadir. Barajin kuzeyinde Nigde Unlversitesi Merkez 

KampUsU ye Mill! Piyango Yurdu bulunmakta, guney kisimlari ise Sazhca Kasabasi lie 

çevrelemektedir. Barajin ikI girii olup, Bor-Nigde karayolu lie Sazlica Beidesinden 

gelen yoidur. Akkaya Baraj tesisi lietme ye bakim faaliyetleri, Bor Beledlyesi 

tarafmdan yapilmaktadir. Akkaya Baraji, ill sinirian icerisinde yer almi§ oiup, 

Tabakhane cayi üzermde, sulama amaci ile 1962 - 1967 yuan arasinda ina edilmi§ bir 

barajdir. Toprak govde dolgu tipinde olan barajin govde hacmi 426.000 m 3, akarsu 

yatagindan yuksekiigi 18,00 m, normal su kotunda gal hacmi 5,80 hm 3, normal su 

kotunda gal alarn 1,38 km 2'dir. 2.277 hektarhk bir alana sulama hlzmeti vermektedir 

(DS1, 2013; Bulut & Ceylan, 2011). 
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Baraj etrafindakitopogralik yapiyi dag ye ovalar o1uturmaktadir. Akkaya baraj 

golukuzeyden Melendiz daglari, dogudan Itulutmaz veArmutlar Tepesi lie Misli Ovasi, 

guneyden ise Bor Ovasi ile cevrelemektedlr. Barajin ana su kaynagi Nigde Qa yl oiup ayrica 

Melendiz dagiarindan gelen kuçUk dereier ye Kayardi Deresinden de beslenmektedlr 

(Acer, 1997; Bulut & Ceylan, 2011). 

Akkaya barajimn yapimindan ance, Nigde çayi BorOvasfrn drene ederek taban suyunda 

problem yaanmasina neden olmutur.Ayrica gecmlte yaanan su takmlari da gay 

tarafindan Bor §ehrinedogru akmitir. Barajin inasi lie bu tUr soruniar da ortadan 

kaikmitir (Toroglu, 2009; Buiut & Ceylan, 2011 ).Nlgde cayi, §ehrinevsel atik sularirn da 

icerdlginden haik arasinda"Tabakane Suyu" olarak da blllnmektedlr. Evsel atik sularini 

Nlgde cayi kariarak Akkaya Baraj GOiüne dokuiürken, yakin bir zamanda su tabanina 

kanaiizasyon borulari dOenerek, Nigde cayinin dogalsuyundan ayriimitir. Boyiece 

evsei atik sulari ilk olarak, baraj goiUne uiaamadan Nigde Beiedlyesi'ne alt Aritma 

Tesisisierine gelmekte buradan temiziendikten sonra Akkaya barajina u1amaktadir. 

Ancak bu antmamn tam oiarak gercekietlgini sOyiemek mümkUn deglidir. cevre ye 

Orman Bakanligi mn, tespitlerine gore, baraj goiu suyununcanh hayatini tehdit ettigi 

beiirtlimektedir (Bulut & Ceylan, 2011). Bunun sonucundaAkkaya Baraj GOlü'nün dogai 

faunasini oluturan baiik ye ku§ turlerininyam sira gocmen kuiar iqin de vazgecilmez bir 

konakiama alani oian bu bOigenin biyoiojik celtiiiiginde ye popuiasyon yogunlugundabir 

düüün oimasi kacinhimaz oiacaktir. Ayrica Onemli suiama kaynakiarindan biri oian ye 

buyuk bir kirlliik tehdidi lie kari kariya oian baraj goiu cevresmnde bulunan tanm 

alanian icmnde buyuk bin risk oiuturmaktadir. 

Akkaya Barajinin kirlilik kaynakiarini genel oiarak, evseiatiklar, sanayi atikiari ye ziral 

aianda kuiianiian kirieticiler o1uturmaktadir. GOl de meydana geien kIrililgmn nedeninin 

evsei atik suiarimn, aritma tesisi kapasitesmnmn ye verimlnin yetersiz olmasi lie biniikte 

gorev!i sayisinin aziigina bagianmitir (cevre ye Sehircilik Bakanligi, 2010). Ayrica Nigde 

Belediye Bakani, Akkaya Baraji ye cevre Sorunian ca1itayfnda anitmarnn yeterslz 

kaidigini ye yeni bir aritma tesisinin kuruimasigerek!iiigini belirterek mevcut aritma 

tesineNigde merkez ilçenmn yarn sira Akta, GümUier ye Fertek kasabaiarinm da 

evselatikiarinin geidigmni beiirtm1tir (http:/,rurthaber.mynet.com ). 

cevre ye Orman Bakanliginmtespitierine gore, Nlgde ilinin önceiik!i sorunun su kinliligi 

o!dugu ortaya cikmitir ((;evre ye 5ehircflik Bakanligi, 2010). Bu alandaki guciukierin 

tesplt ediimesmne ragmen, çözUm noktasinda cok baarih olunamadigi ye bunun 

sonucunda daçevresei soruniarin her gecen gun arttigi, flora ye 

faunaceitiiilginlnoiumsuz etkilendigi Akkaya Baraj GOiü ye cevre Soruniari 

çaiitayfndadabeimrtmimmtmr. Aynica kacak avianma sonucunda balik ye bazi ku 

tUrierinln popuiasyonunda azalmaiar gOruimektedir. 

Ozei ekosistemier içerinde önemii bir yeni olan sulak alaniann ekoiojik yapiiari, Ozeiiikie 
yerii ye gOcmen su kuiari yOnUnden cok Onem!idir. Aynica bu alanlarm 
kendmne Ozgu bir florasi olup, su aiti ye su Ustü bitkiieri yonUnden de 
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Akkaya Baraji da bu Ozellikleri lie sulak alan statUsünde olup, yakm cevrenin en önemli 

sulama tesisive fauna icin bir siginak konumundadir. Akkaya Baraj Gölü'nde Turkiy&de 

tespit edlien ortalama465 ku§ tUrünUn, yak1aik 194'ü g6z1enmi olup ku§ faunasi 

yonunden son derece önemli bir biyolojik çeitiilik iceren bir sulak alandir. Bu ceit1lligin 

en änemli nedeni olarak yakin çevredeki diger sulak alanlann kurumasminkaynakiandigi 

düünülmektedir. Alanda tespit edilen tUrlerden yaklaik 65'iTUrkiye'de çok nadir 

gorulen turlerdir. Ordekgiller familyasina alt olan ye koruma statüsü altina aiman 

Oxyuraleucocephala (Dikkuyruk) tUrünün Akkayagolunde gazlenmesi bu suiak aiarnn 

önemini daha da artirmaktadir. 

Dogal alanlarin korunmasi sadece tuner 1cm degil, insanlik icinde büyuk önem tair. 

Ornek olarak sulak alanlan düUnürsek, bu alanlar sadece türleri banndirmakla 

kalmaziar, ayni zamanda insanhk için önemll olan erozyonu Onlemede, deniz ye goilenin 

erozyon sonucu dolmasirn engellemede, su deposu o1uturmada da buyük rolleri vardir. 

Bun nedenle dogal alanlarm bin bütUn olarak korunmasiyla türlerin, toplulukiarinin ye 

hem de ekosistem i1evinln korunmasi saglamm§ olur olmasidir (Kocata, 1999). 

Nigde Valiligi, Nigde Beledlyesi ye Nigde Universitesi ibir1igiy1e, ubat 2010 

doneminde,'Akkaya Baraj G61Ü ye cevre Sorunlari cautayt" ye yine Nigde Valiligi, 

Nigde Belediyesi, Nigde Universitesi ye Orman Su I1eri Bakanhgi ibirligiyie, Mart 2013 

d6neminde,'4kkaya Baraj GöIü Tabiat Parki Kurulmasi cah.tayi" yapllml§ olup 

konuyla ilgili digerkamu kurumlari temsilcilerinin de g6ru1eri almarak durum tespiti 

yapflml§ ye sorunlarin giderilmesi amaciyla kisa ye orta vadede yapilmasi gereken acil  

eylemlerden ziyade uzun vadede ye kalici olarak yapilmasi gereken çOzum önerileni 

üzeninde duru1mutur. 
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Av. Nail GUNDUZ 

Nezaket nedir diye sormu1ar. . Bi1diin bir fikrayi ilk din1iyormu 
gibi davranmaya nezaket denir.. 

Fikrayi da anlatmadan anlatmaya fark varmi... öyle: 
ANLATMA FARKI 

Bir fikra sevenler cemiyeti varmi. Biri uye olmak istemi. 
Demi1er ki bizier hemen bUtün fikralari bildigimiz iqin tUrn 
fikralari numaralandirdik. Bir fikrayi batan sona anlatip 
zaman kaybetrneyiz, zaten kimse dinlemez ,fikranin sadece 
numarasini sOyleriz, herkes o numarali fikrayi hatirlar ye gUler.. 
Sen de §u kadar (diyelim 2.000) fikrayi numara sirasi ile ezberle 
gel, üye yapahm. . derniler 

Kii gUnlerce çaliip fikralari numarasiyla birlikte ezber1erni, 
sinavi gecip Uye olmu. Sohbetlere de katilmaya hak kazanmi. 

Sohbet sirasinda rakamlari soylUyorlar, millet kahkahalarla 
guluyormu. Bizimki de tutmu§ bir ara 47 demi.. Allah Allah.. 
Kimseden tis yok, ses yok. Bir yanlihk yaptirn herhalde deyip 
bozuntuya vermeden sohbete devam etmi. Be-on dakika sonra 
oradan birisi 47 derni.. Bir kahkaha kopmu§ ki millet kirilmi.. 

Ayaga kalkip demi ki: Ben yeni Uye oldum, demin 47 dedim, 
kimseden ses çikmadi,imdi arkada§ 47 deyince hepiniz guldUnUz.. 
Neden ? yanhim nerede.. Bakan yarnt vermi..: 

EEEE .. FIKRAYI ANLATMADAN ANLATMAYA FARK VAR... 



FIKRALAR 

BIR DE KENDIMIZDEN 

(Igneyi kendimize) 

DOGRU YERE DURSANA 

Hakim mUbaire demi§ ki ,git filan avukat §imdi §ehir kulübUndedir. 

Hakim bey seni çagiriyor,davan varmi§ bitirecekmi de de, çabuk 

gelsin.. 

- An1ai1an avukat ya11 ye sevilen biriymi. 

Mübair gider §ehir kulUbUne (Eskiden genellikie §ehir kulupleri 

adliyeye yakin olurdu) avukati gercekten de kulupte bulmu§ Hakim bey 

durumada, sizi cagiriyor , davarnzi bitirecekmi.. 

Avukat apar topar bUrosuna ugramadan,dosyasini almadan,adliyeden 

bir cübbe alip duruma salonuna girer. Salonda bir kii vardir,gazu isirir, 

yamna varip durur.. 

Hakim:-- Avukat bey davarn bitiriyorum,esas hakkinda son 

diyecekleriniz nedir? 

Avukat:-- Efendim davanin reddini talep ediyorum.. 

Hakim gozlugunun üstUnden muzip muzip avukata bakarak: 

• Ama Avukat bey, nasil olur siz davacismiz... 

O Avukat Hakime -Ozür dilerim efendim der haklisiniz... ye 

yanmda duran mUvekkiline donUp: 

S Ulan salak der, NIYE YANLI YERE DURUP BEN! DE 

AIRTIYORSUN... 

Gelecek sayiya Nigde  den fikralar 

Av. Nail GUNDUZ 



TUrkiye Barolar Birligi MUdürü ye Teknik Ekibi Ilimizde Alinan Arsa 
Ile Ilgili Proje ye tncelemeierde Bulundu. 



Türkiye Barolar Birligi Disiplin Kurulu Bakarn Av. Haim MISIR'in Konumaci 

Olarak Katthmi ile "Avukatlik Disiplin Hukuku" Semmeri Yapildi.  

Yargitay 2. Hukuk Dairesi Uyeleri Omer Ugur GENCAN ye Halim KAYAPINAR lie 
Turkiye Barolar Birligi Bakan Badanimarn Av. Zafer KOKEN 'in konumaci olarak 
katildigi 6100 Sayili HMK Boanma Yargilamasi semineri gercekietlriidi. 

Av. Talih UYAR 'in konumaci 
olarak katihmiyla "Icra !flas 

Prof. Dr. Ismail KAYAR'in Konumaci 



Turkiye Barolar Birligi 'nm Mersin 'de 
duzenledigi Avukat Spor Oyunlarina 
katilim. 

Adana Barosu Evsahipliginde düzenlenen 

5 Ocak Futbol Turnuvasina katilim. 

TUrkiye Barolar Birligi 'nm 
Nevehir'de duzenledigi 
Avukat Spor Oyunlarina 
katilim. 





T TBB Bakanj Av. Metin FEYZjOLu'nun 
LTBB seçimlerj öncesi Baromuzu Ziyareti 

7 Nide II Milli Egitirn Müdürü 
L Celalettin  EKINCI'yi Ziyaret. 



AK Parti Nigde Milletvekilleri 
	

CHP Nigde Milletvekili 
Alpaslan KAVAKLIOGLU ye 

	
Dogan AFAK'in Baromuzu 

Omer SELVI'nin Baromuzu 
	

Ziyareti. 
Ziyareti. 

	

Nigde Belediye Bakani 
	

Nigde Ii Emniyet Müdürü 

	

Faruk AKDOGAN 'in Baromuzu 
	

Ali Dogan ULUDAG' iZiyaret. 
Ziyareti. 

	

Nigde II Jandarma Komutani 	Kayseri Barosu Bakarn 

	

J.Kd. Alb. Ufuk NAYIR'i Ziyaret. 	Av. Fevzi KONAQ'i Ziyaret. 
_j -tz 



eh1t Aileleri Dernegi Ziyareti. 	 Sehitlik Ziyareti. 

TUrkiye Barolar Birligi Bakani 
Av. V. Ahsen QOSAR'i Ziyaret. 

TUrkiye Barolar Birligi Bakani 
Av. Metin FEVZIOGLU'nu Ziyaret. 

Nigde AK Parti Milletvekili 
	

Nigde AK Parti Milletvekili 
4 	 QT'T \TI'r4 7iyrt 

	
I(A\TAWT TCrT 1T',,r 



"Cezaevinden Mektup Var" Konulu 
Programa Katilim. 

"Cezaevinden Mektup Var" Konulu 
Programa Katilim.  

HSYK 2. Daire Uyesi Ali AYDIN'i 	 HSYK 1. Daire Uyesi Dr. Teoman 
Ziyaret. 	 GOKcE'yI Ziyaret. 

Nigde Vergi Dairesi MüdUrü 
	

Nigde Defterdari Cabir DONER'! 
fl1,' 	(V7T(AT AT T'r, 
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Fatih Anadolu Lisesinde Avukatlik 
Meslegi Tanitimi. 

Proje Ortagi Oldugumuz, ciftehan'da 
DUzenenlenen Kollugun Zor Kullanma 
Standarti (S.U.P) ca1itana Katilim. 

Turkiye Barolar Birligi Olagan 
Genel Kuruluna Katilim. 

Tapuda Yaanan Sorunlarla Ilgili 
Tapu MUdUrü Hasan Basri EKILER'1e 
Yapilan Toplanti. 

lJ1uki1a Adliyesi Avukat Bekieme 
Odasinin Tefriati Yapildi. 	 !ftlik Adliyesi Avukat Bekieme 

Odasinin Tefriati Yapildi. 



- 	Av. Ibrahim ALGAN 
Yemin Töreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Kadir TEKIN 
Yemin Töreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakanmdan Aldi. 

Av. Irem OZBAY 
Yemin Töreni Ardmdan Ruhsatini 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Emrah KAYASAN 
Yemin Töreni Ardmdan Ruhsatmi 

Baro Bakanmdan Aldi. 

Av. Yasin ARIKAN 
Yemin TOreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakamndan Aldi. 

Av. Abidin Cthan AY 
Yemin Töreni Ardmdan Ruhsatini 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Alp GUrani AYAN 
Yemin TOreni Ardmdan Ruhsatmi 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Engin VAROL 
Yemin TOreni Ardindan Ruhsatini 

Baro Bakanmdan Aldi. 

Av. Hakan ALGAR 
Yemin TOreni Ardindan Ruhsatini 

Baro Bakanindan Aldi. 
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Av. Buket UNLUBAY 
Yemin Töreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakanmdan Aldi. 

Av. Arzu OZKAN 
Yemin Törenl Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Mehmet Akif OZTURK 
Yemin Töreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakantndan Aldi. 

Av. Rahman JR 
Yemin Töreni Ardmdan Ruhsatini 

Baro Bakanmdan Aldi. 

Av. Muzaffer Umut BEYCUR 
Yemin Törent Ardindan Ruhsatini 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Murat TURAN 
Yemin Töreni Ardindan Ruhsatim 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Umit IBECER 
Yemin Tören! Ardindan Ruhsatim 

Baro Bakanindan Aldi. 

Av. Müfide LAFCI 
Yemin Törenl Ardmdan Ruhsatmi 

Baro Bakamndan Aldi. 

Av. Yasin 0ZENc 
Yemin Täreni Ardindan Ruhsatmi 

Baro Bakamndan Aldi. 




