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“Herşey kanun 
yapmaktan ibaret 

değildir.

Aksine her 
şey o kanunları 
uygulamak  ve 

uygulattırmaktan 
ibarettir.

Uygulayan, yerine 
getiren, daima karar 

verenden daha 
kuvvetlidir.”
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1992 yılında il olan Ardahan, bu tarihten tam 
27 yıl sonra 15 Eylül 2019 tarihinde barosuna ka-
vuşmuştur. 

Kuruluştan bu yana geçen on aylık süreçte 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve ebe-
di yol gösterenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
izinde, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, 
özgürlük için demokrasiyi güçlü kılmak adına 
yapılan mücadele saflarında yerini alarak kısa 
sürede varlığını hissettiren Ardahan Barosu’nun 
ilk başkanı olarak, büyük bir emek ve özveri ile 
hazırlanan “Ardahan Barosu Dergisi”nin ilk sayı-
sına önsöz yazmaktan, tarifi mümkünsüz büyük 
bir kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. 

Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğiştirilmesine İlişkin Yasanın anayasaya aykırılığı 
iddiasıyla 1985 yılında anayasa Mahkemesi’ne 
açılan iptal davasında Mahkeme gerekçesinde 
Avukatlık şu şekilde tarif edilmiştir;

“Avukatlık tarihsel geçmişi, doğası ve görev 
alanı yönünden bağımsız bir meslektir... Tarih ka-
dar eski, adalet kadar gerekli, fazilet kadar asil-
dir...”

Mesleğimiz zor ve kutsal bir meslektir. Türki-
ye’de avukat olmak Ne kadar kolay ise avukatlık 
yapmak bir o kadar zordur. Ülkemizde sayısı hız-
la artan hukuk fakülteleri her yıl binlerce mezun 
vermekte ve bu mezunlar bir yıllık staj eğitiminin 
ardından avukatlık mesleğine başlamaktadırlar. 
Lakin kontrolsüzce artan sayı avukatlık mesle-
ğinin icrasının gittikçe zora sokmaktadır. Bunun 
yanı sıra adalet sistemimizdeki aksaklıklar, ada-
let arama noktasında meslektaşlarımızı oldukça 
meşakkatli bir serüvenin içine sürüklemektedir.

Yargının siyasallaşması başta olmak üzere 
hakim, savcı ve avukatlarımızın yetkinliği gibi bir 

çok konuda önemli sorunlarımız bulunmaktadır. 
Bu bağlamda Ardahan Barosu olarak kuruluş gü-
nümüzden itibaren ciddi bir gayret içerisine gir-
dik ve üzerimize düşeni yerine getirmeye çabala-
dık. Bu süreçte yargı sistemimizde ciddi tahribata 
yol açacağını düşündüğümüz çoklu baro düzen-
lemesine karşı duruşumuzun haklılığını zaman 
gösterecektir. Yine avukatlık mesleğine kabulün 
kontrol altına alınması ve sınavın derhal uygu-
lanmasına yönelik taleplerimizde tam anlamıyla 
karşılık görmemiştir.

Buna mukabil Ardahan Barosu olarak stajyer 
avukatlarımızın mesleğe daha hazırlıklı başlaya-
bilmelerini ve meslektaşlarımızın değişen yasa 
ve uygulamalara uyum sağlayabilmelerini temi-
nen eğitim çalışmalarına özel önem verdik. Nite-
kim bu çabamız Türkiye Barolar Birliği tarafından 
düzenlenen Kurgusal Duruşma Yarışmasına ilk 
defa katılarak bölge elemelerinde Doğu Anadolu 
Bölge Birinciliği kupasını Ardahan’a getirmemize 
vesile oldu.

2020 yılında tüm dünya ile birlikte ülkemizi de 
etkisi altına alan COVID-19 salgını, çalışma haya-
tımızı da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu yeni du-
ruma uyum sağlayarak çalışmalarımızı aynı özen 
ve ihtimamla ve insan sağlığını önceleyerek yü-
rütmeye gayret ediyoruz.

Çıktığımız yolda başta Baromuz Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve baromuz mensubu tüm meslektaş-
larımızın ciddi katkıları olmuştur.

İdealimiz olan adaletin teessüsü için diktiği-
miz fidanın arşa yükselmesini umud ediyor, hu-
kukun üstünlüğünün en temel gaye olduğu ay-
dınlık yarınlarda birlikte yol yürümeyi dileyerek 
tüm meslektaşlarıma şahsım ve yönetim kuru-
lum adına saygılar sunuyorum.

Başkan’dan

“Adâlet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin, 
devlet halinde varlığı kabul olunmaz.”

M.Kemal Atatürk

Av. Osman Nuri YILDIZ
Ardahan Barosu Başkanı
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Merhabalar, elinizdeki dergi Ardahan Barosu 
adına kuruluşumuzun birinci yılına özel çıkarmış 
olduğumuz özel  bir sayı olup  Ardahan Barosu 
avukatları için tarihsel bir öneme sahiptir. Franz 
Kafka’nın da dediği gibi  bir şey söylendiği zaman 
söylenen o şey anında ve kati olarak ehemmiyeti-
ni  yitiriyor. Bir şey yazdığınız zaman da öyle, ama 
yazılan şey bazen yeni bir ehemmiyet kazanıyor. 
Biz de bu amaçla hazırladığımız dergi ile  bizim 
için önemli olan konulara yeni bir önem katarak 
sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu kuruluşa özel sayımızın amacı, geleceğe bir 
iz bırakarak yıllar sonra da bu kuruluş heyecanı-
nın  yaşatılmasına vesile olmaktır. Bu heyecanın 
yanında da  hukuki müessesleri değerlendirmek, 
meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza faydalı 
olabilecek içeriklerle dergi okurlarını buluştur-
mak bir diğer amacımızdır.

Elinizdeki özel sayıda,  Ardahan’da avukatlığın 
tarihçesi  ve Ardahan Baromuzun kuruluş süreci, 
ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covi-19 sal-
gınının  hukukumuza etkisi,  Avukatlık Kanun’da 
yapılan düzenleme ile hayata geçen çoklu baro 
düzenlemesi gibi güncel hukuki meseleler ele 

alınmıştır. Ayrıca çeşitli hukuki konularda içerik-
lere yer verilerek meslektaşlarımızın ve vatan-
daşlarımızın bu bilgilerden faydalanması amaç-
lanmıştır. 

Dergimiz sadece hukuki konulara değil kültü-
rel ve edebi konulara da yer verilerek, Otomatik 
Portakal filmi ve  Savunma Saldırıyor isimli kitap 
gibi  çarpıcı eserler ele alınarak bunlara ilişkin 
analizlere yer verilmiştir. Yine dergimizde Arda-
han Baromuz adına Türkiye Barolar Birliği tara-
fından düzenlenen Kurgusal Duruşma Doğu Ana-
dolu Bölge Elemelerinde , almış olduğumuz Doğu 
Anadolu Bölge Birinciliğine ilişkin bir kısım ayrıl-
mıştır. Bununla birlikte bu bir yıllık kısa bir sü-
reçte yapmış olduğumuz sayısız etkinliklerimizde 
sayımızda yer almaktadır.

Kuruluşa özel hazırlanmış olan bu özel sayı-
da yirmi kişiden oluşan yayın kurulu ile titiz bir 
çalışma yürütülerek uzun bir hazırlık sürecinden 
sonra basım aşamasına gelinmiştir. Dergimizin 
hazırlanması sürecinde, özveri ve heyecanla bu 
süreçte yanımızda olan ve katkılarını bizden esir-
gemeyen tüm meslektaşlarıma canı gönülden te-
şekkür ediyorum.

Editör’den

Av. DERYA AYDIN

Ardahan’da Avukatlığın Tarihçesi
ve Kuruluş Süreci 

I
Ardahan Barosu Dergisi
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Ardahanlı bir avukat olarak son yetmiş yılda 
Ardahan'da çalışan avukatlar ve bunların bırak-
mış olduğu izleri genç meslektaşlarıma anlatmak 
için bu yazıyı kaleme aldım.

Kendisini göremediğim ancak bölgemiz insa-
nının iyi yönleri ile andığı Hoçvan Hasköylü Avu-
kat Halil Avşar, nam yapmış, bildiğim ilk avukat-
lardandır. Kısa süren ömrü nedeniyle uzun yıllar 
avukatlık yapamamıştır, kendisi halk arasında iyi 
biri olarak anılmış ve izler bırakmıştır. Avukat Ha-
lil Avşar, Avukat Ali Avşar'ın Amcası, Ankara Palas 
Oteli sahibi Haşim Avşar'ın ise eniştesidir.

Ardahan'da uzun yıllar avukatlık yapmış, eski 
adı Küçük Cincorop olan Sugöze Köyü halkından 
Avukat Halis Özdemir, Ardahan’da iz bırakan bir 
diğer meslektaşımızdır. Eski Kaymakamlık ve Ad-
liye binasının yanında bulunan Foto Yıldız'ın bu-
lunduğu bina kendisine aitti. Bürosu burada bu-
lunmaktaydı. 1980'li yıllarda İstanbul'a göç etmiş, 

Kartal'da avukatlık mesleğini sürdürmüş ve bura-
da vefat etmiştir. Öğrencilik yıllarımda kendisini 
görürdüm. Yanında eski Adliye çalışanlarından 
Cengiz Ballı çalışırdı. Avukat Halis Özdemir, renk-
li gözlü ve sarışın bir simaya sahipti. Cengiz Bal-
lı'nın da  renkli gözlü ve sarışın bir siması olduğu 
için kendisini Avukat Halis Özdemir' in oğlu olarak 
tahmin ederdik. Ancak daha sonra Adliyede çalış-
maya başlayan Cengiz Ballı'dan gerçeği öğrendik. 
Hiçbir  akrabalıkları yokmuş. Avukat Halis Özde-
mir' in avukatlık yaptığı dönemlerde Ardahan, 
Kars İline bağlı ilçeymiş. Bir dönem Kars Barosu 
başkanlığı da yapmıştır. Siyasetle uğraşmış, birkaç 
kez milletvekilliği adayı olmuş ancak milletvekili 
seçilememiştir. 

Avukat Kemal Kaya ve Avukat Adil Kurtel, aslen 
Şavşatlı olup, 1960 ve 1970'li yıllarda Ardahan'da 
avukatlık yapmış, iz bırakan çok değerli iki avu-
kattır. Meslek hayatlarında başarılı oldukları gibi 

sol siyasete de önderlik yapmışlardır. Adil Kurtel, 
1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Cum-
huriyet Senatosu seçilmiştir. 1961 Anayasasına 
göre Parlamento iki meclisten oluşmaktaydı. 450 
üyeli millet meclisi ve 160 üyeli Cumhuriyet Se-
natosundan oluşmaktaydı. Dünyadaki 68 hare-
ketinin Türkiye'deki etkileri sonucu Türkiye İşçi 
Partisi Parlamentoda temsil edilmeye başladı. Ar-
dahan'da Avukat Kemal Kaya ve Avukat Adil Kur-
tel önderliğinde TİP içinde yer alan sol harekette 
çalışmalar yapmışlardır.12 Mart 1971 muhtırası ile 
sivil yönetime müdahalede bulunulmuş, sol siya-
set yapanlar sıkıyönetim komutanlığınca gözal-
tına alınıp tutuklanmışlardır. Ardahan'da Avukat 
Kemal Kaya, Avukat Adil Kurtel, Doktor Bedrettin 
Kurtel, Fevzi Yılmaz, Haluk Ruşen Diyarbakır Aske-
ri Cezaevinde tutuklu kalarak sıkıyönetim mahke-
melerince yargılanmışlardır. Avukat Kemal Kaya, 
Avukat Adil Kurtel ve Doktor Bedrettin Kurtel yar-
gılama sonucu beraat etmişlerdir. Bu olaylardan 
sonra Avukat Kemal Kaya ve Avukat Adil Kurtel 
İstanbul'a ofislerini nakletmişler ve her ikisi de 
hakkın rahmetine kavuşmuştur. 

Avukat Ali Çiçek askeri hakimlikten emek-
li olduktan sonra Ardahan'da bir süre avukatlık 
yapmıştır. Daha sonra bürosunu Ankara'ya nakil 

etmiştir. 1973 seçimlerinde Kars İlinde CHP'den 
milletvekili aday adayı olmuştur.

Avukat Ali Avşar, Hoçvan Hasköylüdür. Av. Halil 
Avşar'ın yeğeni, Av. İbrahim Halil Avşar'ın babası-
dır. 1960 ve 1970'li yıllarda uzun süre Ardahan'da 
avukatlık yapmıştır. 12 Eylül 1980'den sonra ofisi-
ni Ankara’ya nakletmiş, oğlu İbrahim Halil, avukat 
olduktan sonra ise bürosunu İstanbul'a naklet-
miştir. Ardahan'da çalıştığı dönemde CHP'den 
milletvekili adayı olmuştur. Bölgede sevilen biri 
olup, saygı ile anılmaktadır. 

Avukat Haşim Aktaş, Ardahan Gürcübey (Tepe-
su) köyü halkından olup, HDP milletvekilliği ya-
pan Doktor Taşkın Aktaş'ın babasıdır. Bütün ömrü 
boyunca Ardahan'da avukatlık yapmıştır. CHP'den 
birçok dönem milletvekili aday adayı olmuştur. 
Meslektaşları arasında renkli bir kişiliği söz konu-
sudur. 

Avukat Emin Azeri, Yaylacık köyü halkından 
olup, Ardahan'da uzun yıllar avukatlık yapmış-
tır. DSP'den milletvekili adayı olmuş, Ardahan'ın 
il olması için Ankara'ya giden heyetin içinde yer 
almıştır. 12 Eylül 1980 darbesinde Avukat Casim 
Yılmaz ve Fevzi Yılmaz ile birlikte gözaltına alınan 
grup içinde yer almıştır. Daha sonra ofisini İzmir’e 

Ardahan’da İz Bırakan 
Avukatlar ve Meslek Etiği Av. Ahmet Yavuz YILMAZ
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nakletmiştir. "Ardahan ve Yöresi İlginç Olaylar" 
isimli kitabı bulunmaktadır. Av. Müzeyyen Çiftçi 
Yolaçan, Av. Emin Azeri'nin yanında stajını yap-
mış, bir süre de birlikte çalışmışlardır. 

Av. Casim Yılmaz, Ardahan, Küçük Harziyan ( 
Küçük Sütlüce ) Köyü halkındandır. Av. Ahmet Ya-
vuz Yılmaz'ın amcasıdır. 12 Mart 1971 askeri muh-
tırasında Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
tutuklanan Fevzi Yılmaz'ın kardeşidir. İstanbul 
Kartal'da avukatlık yapan Doğan Güney Yılmaz'ın 
babasıdır. Av. Casim Yılmaz 20 yıldan fazla Arda-
han'da çalıştıktan sonra ofisini İstanbul Kartal'a 
nakletmiştir. 12 Eylül 1980 Askeri darbesinde gö-
zaltına alınmıştır. CHP ve DSP'de politika yapmış, 
Belediye Başkan adaylığı ve milletvekilliği aday-
lığı bulunmaktadır. Avukatlık mesleğinin kural-
larını kendisinden öğrendiğim Av. Casim Yılmaz 
halen İstanbul Kartal'da avukatlık yapmaktadır. 
"Ferah" isimli romanı bulunmaktadır. İkinci kita-
bı yayın aşamasındadır. Güçlü bir savunma stili 
olup, Ardahan'da ün yapan avukatlar arasında 
yer almaktadır. Ardahan'da avukatlık yaptığı dö-
nemlerde "Barış" matbaasını kurmuş, "Doğu Ana-
dolu" isimli gazete çıkarmıştır. Türkiye çapında 
yayın yapan Cumhuriyet gazetesi ve pek çok ga-
zetede makaleleri yayınlanmıştır. 

Meslek Etiği

1-Avukat disiplinli olmalı.

2- Müvekkili doğru bilgilendirmeli.

3-Meslektaşlarına ve meslek büyüklerine say-
gılı olmalıdır.

4- Meslektaşını karalamamalıdır.

5- Avukatı olan bir davayı alırken, meslektaşı-
nın muvafakatini almalıdır.

6- Müvekkile ait icra tahsilatı ve paraları en 
kısa sürede hak sahibine ödemelidir.

7- Avukatlık mesleğine yakışır şekilde giyin-
melidir.

8-Davasında ve müvekkil işlerinde ihmal gös-
termemelidir. 

9- Toplum içinde meslek onuruna yakışır şe-
kilde hareket etmelidir.

10-Yasalarda belirtilen süreler konusunda titiz 
davranmalı, başvuru sürelerini kaçırmamalıdır.

11- Temel hak ve özgürlükleri savunmalıdır.

12- Güçsüzün yanında yer almalı, yasalar çer-
çevesinde hakkaniyete uygun olarak güçsüzün 
hakkını savunmalıdır.

Dava Takipçileri

Yakın tarihe kadar bir yargı çevresinde 3 avu-
kattan az olan yerlerde, kişilerin hukuk davala-
rını takip eden ve avukat olmayan dava takip-
çileri bulunmaktaydı. Genelde Adliyeden emekli 
olan yazı işleri müdürleri ve katipler bu işleri icra 
ederdi. Ardahan merkezde genelde 3 avukat ve 
üzeri avukat bürosu olduğu için merkezde dava 
takipçileri yoktu. Posof, Hanak, Çıldır ve Göle ilçe-
lerinde dava takipçileri görev yapmaktaydı. Ha-
nak İlçesinde çalışan ve isimlerini hatırladığım 
dava takipçiler; Abdülkadir Karaca, Mehmet Doğ-
ruyol isimli dava takipçileridir. 

1990 yılından önce Posof ilçesinde Hamit Zor-
lu, Memduh Ertan, Göle ilçesinde Gazi Aslan, Sür-
meli Kızılateş, Çıldır ilçesinde Koçali Aslan bilinen 
dava takipçileriydi. 

Ardahan, 1992 yılına kadar Kars İline bağlı ilçe 
konumundaydı. Ancak Ağır Ceza merkezi olduğu 
için ilçe merkezinde her zaman için 3'den fazla 
avukat çalışmaktaydı. 

Ardahan Barosu kurulmadan önce, Arda-
han'da çalışan ve ofislerini nakil eden avukat 
meslektaşlarımızdan bazıları: Av. Alpay Hoş ve Av. 
Fuat Yılmaz'dır. 

Ayrıca vefat eden meslektaşımız Av. Erdal Ak-
türk de bir süre Ardahan merkezde avukatlık ya-
pan meslektaşımızdı. 

Ardahan'da iz bırakan Avukatlar toplumda gü-
ven oluşturmuş ve mesleğimizi saygın bir hale 
getirmişlerdir. Büyük çoğunluğu siyasetle uğraş-
mıştır. Ardahan Barosu Avukatları olarak aynı say-
gınlıkla bu mesleği yürütmekteyiz. Saygılarımla.

Cafer Akyol’un Serhat Kültür Dergisi’nde yaptığı röportajdan alınmıştır.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi

13131212



1-) Ardahan Avukatlık Üzerine Genel Bakış Ve Bu 
İçerikte Yazılmış Kitaplar

Ardahan’da avukatlık mesleği yurdun birçok 
köşesinde olduğu gibi çeşitli zorluklar ve im-
kansızlıklar içerisinde icra edilmiş, mesleki ge-
lenek nesiller arası aktarımla uzun yıllar sonra 
savunmaya yakışır bağımsız ve güçlü bir baro 
teşekkülüne temel teşkil etmiştir. Dergimizde Av. 
Ahmet Yavuz YILMAZ tarafından yazılan makale-
de de isimleri ve kendileri hakkında bilgilere yer 
verilen birçok değerli meslek büyüğü bağımsız 
savunmayı layıkıyla temsil etmiş, mesleki itiba-
rımızı ayakta tutmuş ve onların adalet mücade-
lesi nice dosyalarda ve dolayısıyla hayatlarda iz 
bırakmıştır. Yazının bu bölümünde ilimizde 1950-
1980 yıllar arasında avukatlık yapmış ve mesleki 
geleneğimizin çınarları olarak kabul ettiğimiz bir 
kısım meslek büyüklerimizin ilimizde avukatlık 
yaptıkları döneme dair kaleme aldıkları kitapları 
hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Av. Emin AZERİ uzun yıllar ilimizde avukatlık 
mesleğini icra eden sonrasında da İzmir Baro-
su’na nakil olan önemli meslek büyüklerimizden 
biridir. Kendisi uzun yıllar adalet neferi olarak ili-
mizde kamu hizmetinde bulunmuştur. Kendisi ile 
ilgili değinmek istediğim önemli bir husus şudur 
ki, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinde tutuklanmış 
ve özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. İstanbul 
Barosu, Baro hizmet binasının girişinde, 12 Eylül 
darbecilerinin İstanbul Barosu’nun kapatılması-
na ilişkin kararını ve baronun kapısına darbeci-
lerce vurulan mührü darbeciler açısından “utanç 
mührü”, kendileri açısından bir “gurur nişanesi” 
olarak sergilemektedir.  Yine o dönemki İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Orhan Adli APAYDIN’IN tutuk-

lanmasına ilişkin kararda bu şekilde sergilen-
mekte ve İstanbul Barosu’nun ve avukatlarının 
kurumsal hafızasına, hangi zorluklar içerisinde 
hukuk mücadelesi verildiği hususunda ışık tut-
maktadır. Buradan hareketle o tarihlerde bir 
baromuz olmadığından sergileyecek bir “utanç 
mührü” elimizde bulunmasa da tıpkı AV. Orhan 
Adli APAYDIN gibi, zorbalara ve hukuksuzluğa bo-
yun eğmeyerek, darbecilerin gazabına uğrayan 
Av. Emin AZERİ ve daha bir çok meslek büyüğü-
müz bulunmaktadır ve onların geleneği büyüye-
rek güçlenmiş, baromuzun kuruluşu ile kurumsal 
bir güce dönüşmüştür. İşte kendisi bölgemizde 
yaşadığı, şahit olduğu olaylar ve davalar üzerin-
den “ ARDAHAN YÖRESİ İLGİNÇ OLAYLAR” isimli 
anı kitabını yazmış, bu kitap Mat Kitap Yayınevi 
tarafından yayınlanmıştır. İlgili kitapta yöresel 
ağızlar ile yaşanan olayla dile getirilmiş ve hem 
mesleğin hem bölgenin yakın tarihine ilişkin 
önemli bilgilere yer verilmiştir. 

Bunun yanında 1952-1979 yıllarında Ardahan 
ilinde avukatlık mesleğini icra eden, sonrasın-
da İstanbul ilinde mesleki faaliyetlerine devam 
eden ve Cafer AKYOL tarafından Serhat Kültür 
Dergisi için yapılan röportajına yukarıda yer ver-
diğimiz Av. Halis ÖZDEMİR’ de ilimizin ilk avukat-
larındadır. Av. Halis ÖZDEMİR uzun yıllar ilimizde 
ve bölgemizde avukatlık yapmış olmasından se-
bep şahit olduğu ve kendi havsalasında iz bıra-
kan olayları “ANILAR” isimli kitabı ile kaleme al-
mış ve bu kitap İstanbul Barosu Yayınları Yayınevi 
tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Akıcı ve 
sade bir üslupla yazılan kitap ilimizde avukatlık 
mesleğinin geçmişine ışık tutan önemli bir çalış-
madır. 

Ardahanda Avukatlık, Baro Temsilciliği ve 
Ardahan Barosunun Kuruluşu Av. Boran GEDİKOĞLU

2-) Ardahan İl Temsilciliğinden Ardahan Baro-
su’na ; Kuruluş

Ardahan 1992 yılında il olmuş ve öncesinde 
olduğu gibi bu tarihten sonrada Kars Ardahan 
Bölge Barosu mensupları olarak ilimiz avukat-
ları mesleki faaliyetlerini yürütmüştür. İlimizde 
Kars Ardahan Bölge Barosu Ardahan İl Temsil-
ciliği tarafından mesleki faaliyet ve denetimler 
sağlanmaya çalışılmıştır. Bir çok meslektaşımız 
Ardahan İl Temsilcisi olarak meslektaşlarımıza 
hizmette bulunmuş ve ilimizde bir baro olmayışı-
nın eksikliğini hissettirmemeye çalışmıştır. Ancak 
Baro kurumsal yapısının, merkezinin, maddi ve 
manevi gücünün, imkanlarının kaçınılmaz olarak 
Kars merkezli olarak kullanılması ilimiz avukat-
larının birçok yönden eksiklik hissetmesine ve 
mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Barolar 
şüphesiz avukatlar içindir ve avukatların mesleki 
faaliyetlerini geliştirmek, mesleki sorun ve engel-
lerde avukatının yanında olmak  en önemli gö-
revlerindedir. Ardahanlı avukatlar çok uzun yıllar 
bu destek ve kurumsal gücün sağladığı kolaylık-
lardan büyük oranda yoksun kalmış ve tabiri ca-
izse “barosuz avukatlar” olarak mesleklerini icra 
etmişlerdir.  Mesleki eğitimler, sosyal etkinlikler, 
mesleki sorun ve sıkıntılar gibi konularda ilimiz-
de bir baro teşekkülünün olmaması meslektaşlar 
açısından hep bir eksiklik olarak dile getirilmiş ve 
müstakil bir “Ardahan Barosu” hayali daima ha-
fızalarda canlı tutulmuştur. Ardahan’ın il olması 
ile başlayan bu hayalin gerçekleşmesi adına dö-
nem dönem çalışmalar yapılmış ve yeni bir baro 

kurulması adına 30 avukat sayısına yaklaşılmışsa 
da meslektaşların nakil kararları ile bu çalışma-
lar yarıda kalmıştır. 

İlimizde avukat sayısının artması ile birlikte, 
2019 yılı başında Türkiye’nin 80. Barosunu kurma 
fikri çerçevesinde tüm meslektaşların fikir birliği 
ile çalışmalar yapılmaya başlanmış ve Ardahan 
Barosu’nun fikri temelleri atılmıştır. 13.07.2019 ta-
rihinde ilk toplantı yapılarak yol haritası çıkarıl-
mış ve sonrasında TBB nezdinde başvuru süreci 
işletilmiştir. İlimizin en kıdemli avukatı olan Av. 
Binali ONURSAL kurucu başkan olarak görevlen-
dirilmiş ve Av. Binali ONURSAL, Av. Songül ŞİT, Av. 
Derya AYDIN, Av. Boran GEDİKOĞLU ve Av. Gelturan 
Sinan YILMAZ’DAN oluşan kurucu kurul faaliyet-
lerine başlamıştır. Sonrasında Ardahan Barosu 1. 
Olağan Genel Kurulu’nun tarihi olarak 15.09.2019 
tarihi belirlenmiş ve bu tarihte baromuz, ülke-
mizin en genç barosu, 80. Barosu olarak resmi 
anlamda tüzel kişilik kazanmış ve kuruluş süre-
cini tamamlamıştır. Uzun yıllar kurumsal destek 
ve yapıdan uzak,  bireysel anlamda mesleki zor-
luklara göğüs gererek avukatlık mesleğini icra 
eden ilimiz avukatları, baromuzun kuruluşundan 
bu yana arkalarında baronun gücünü ve varlığını 
hissederek mesleki faaliyetlerini yürütmektedir.

 Genç baromuz güçlenerek yoluna devam et-
mektedir ve “Güçlü Baro Güçlü Avukat” ilkesin-
den hareketle baromuzun gücü doğrudan avu-
katlarımızın gücü olarak mahkeme salonlarında 
vatandaşa daha güçlü şekilde hak arama imkanı 
sağlamaktadır.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Fotoğraflar Av. Müzeyyen ÇİFTÇİ YOLAÇAN’ın arşivinden alıntıdır.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Posof, ArdahanPosof, Ardahan

Ardahan Barosu yayın hayatına başlıyor. Hayırlı olsun ba-
şarılar dilerim. Ben Ardahan Barosu Kurucu Başkanı Av. Bi-
nali Onursal, yayın hayatına yeni başlayan dergi aracılığıyla 
meslektaşlarıma seslenirim.

Değerli avukat meslektaşlarım; siz yalnız mesleğinize 
odaklanın. Sakın ideolojik düşüncelere saplanmayın. Çünkü 
“Hukuk Adalete Hadim Bir Beşeri Hayat Nizasıdır.” Seni sapıt-
maya çalışacaklara  karşı sakın ola ki adalet kuralları dışına 
çıkma. Savunma yaparken olayı doğru aydınlat, hakimlere  
savcılara yardımcı ol. Adliyeye saygılı ol ki vatandaş senden 
örnek alsın. Çok oku çok araştır. Kavaninisye uzak kalma…

Bu vesile ile tüm avukat arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Av. Binali ONURSAL

KURUCU YÜRÜTME KURULU 
BAŞKANIMIZ AV. BİNALİ ONURSAL’DAN

MESLEKTAŞLARIMIZA TAVSİYELER

Güncel 
Hukuki Müesseseler

II
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1- Değişiklik İle Ne Geldi?

Çoklu Baro düzenlemesi başta olmak üzere 
Avukatlık Kanununda bir çok değişiklik meyda-
na getiren 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
15 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Kanunun 15. 
Maddesi ise yazımızın konusunu oluşturan Çok-
lu Baro düzenlemesini oluşturmaktadır. Kanuni 
düzenlemenin ilgili kısmı“ Beş binden fazla avu-
kat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir 
baro kurulabilir. Bu sayıların belirlenmesinde 
baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 
görev yapan avukatlar esas alınır.” Şeklindedir. 
İlgili düzenleme 2019 yılı verilerine baz alındığın-
da 46.052 avukata sahip İstanbul Barosu, 17.592 
avukata sahip Ankara Barosu ve 9.612 avukata 
sahip İzmir Barosu açısından hali hazırda yeni 
baroların kurulmasına imkan sağlamaktayken 
Antalya ve Bursa baroları için ise yakın gelecekte 
çoklu baro tartışmasını ortaya çıkaracak ve yeni 
baroların kurulmasına imkan verecektir. 

2- Değişiklikle Amaçlanan Nedir?

Öncelikle hemen şunu belirtmek gerekir ki 
7249 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin hangi 
ihtiyaca binaen ortaya çıktığı ve hangi mesle-

ki sorunları çözmeyi amaçladığı kanun metnini 
hazırlayanlar tarafından dahi ortaya konulama-
mıştır. Kanun gerekçesinde avukat sayısının hızlı 
artışı ile beraber baroların hızlı ve verimli çalı-
şamaması değişikliğin gerekçesi olarak ileri sü-
rülmüştür. Yine baroların üzerindeki vesayetin(!) 
sona ermesi, baroların rekabetçi bir yapıya ka-
vuşturularak mesleki kalitenin artması, Avukat-
ların kendini ifade etme olanağının artması ve 
farklı görüşlerinde kendini ifade edebilmesi gibi 
gerekçeler ileri sürülmüşse de bu gerekçelerin 
mesleğin gerçek sorunlarına eğilmenin ötesinde 
politik kaygılar taşıyan yapay gerekçeler olduğu 
hukuk kamuoyunun neredeyse ortak kabulün-
dedir. Ülkemizde son yıllarda içi boşaltılmış olan 
“vesayet ile mücadele” , “statükoyu yıkmak”  gibi 
kelimelerin arkasına saklanan ve kanuni değişik-
liği yapan gerçek amacın ne olduğu hususunu ir-
delemek gerekirse Avukatlık mesleğinin “bağım-
sızlığı” üzerinden meseleye bakmak gerekecektir. 
7249 Sayılı Kanun, Ankara Barosu ve Diyanet İş-
leri Başkanlığı arasında yaşanan karşılıklı açıkla-
malar üzerine Siyasal İktidar tarafından Ankara 
Barosuna yapılan eleştiriler üzerine gündeme 
gelmiş ve barolara bir “had bildirme” düzenle-
mesine kadar ilerlemiştir. Barolar Kamuoyunda 
“statükonun son temsilcisi” ilan edilmiş ve acilen 
demokratik bir yapıya kavuşturulması gündeme 
alınmış, bu aciliyeti pandemi süreci dahi durdu-
ramamış ve salgın hastalık koşullarında Meclis 

Çoklu Baro Düzenlemesi
Üzerine Değerlendirme Av. Boran GEDİKOĞLU

çalışması yapılarak ilgili düzenleme kanunlaş-
tırılmıştır. Değişiklik ile asıl amaçlanan Baroları 
bölerek, Baroların bağımsızlıklarından aldıkları 
gücü zayıflatmak, Avukatlık Kanunu ve mesleki 
ilkeler çerçevesinde bir bütünlük teşkil eden sa-
vunmayı siyaset aracılığıyla ayrıştırmak ve olası 
hak ihlallerinde tabiri caizse “ayağa dolanma” 
ihtimallerini ortadan kaldırmaktır. Bu bakış açısı 
Baroları sıradan bir meslek odası olarak görmek-
ten ileri gelmekte ve iktidara, muhalefete yakın 
meslek odaları, sendikalar gibi barolarında siya-
sal duruşlarına göre pozisyon almasını hedefle-
yen bir bakış açısıdır.  Baroların herkesin kafasını 
kuma gömdüğü hak ihlallerinde ses yükseltmesi, 
eleştiriyi sevmeyen bütün iktidar sahiplerini tari-
himiz boyunca hiddetlendirmiştir. Sonuç olarak 
Baroların “Hukukun Siyasetini” yapması, siyaseti 
kendi tekelinde gören anlayışı kızdırmış ve baro-
lar 7249 Sayılı Kanun ile adeta cezalandırılmıştır. 

3- Çoklu Baro Uygulaması Konusunda 
Dünya Örnekleri Neler?

Çoklu Baro düzenlemesinin tartışıldığı günler-
de bu konuda bilgi kirliliği yaşanmış ve Dünyanın 
bütün ileri demokrasilerinin, gelişmiş ülkelerinin 
Çoklu Baro yapısına sahip olduğu gibi asılsız ve 
değişikliğin tüm gerekçeleri gibi gerçeği bükmek-
ten ibaret iddialar ortaya atılmıştır. Dünyadaki ör-
nekler üzerinden meseleye yaklaşıldığında Çoklu 
Baro uygulamasının iki şekilde karşımıza çıktığı 
görülmektedir. Bunlardan ilki ülkemiz aksine Üni-
ter Yapıya sahip olmayan, federal bölgeler veya fe-
deral devletler şeklinde idare edilen devletlerde-
ki örnekler ikincisi ise avukatlıkta ihtisas alanına 
göre birden fazla baronun kurulması şeklindedir. 
İleri demokrasi ve hukuk devleti tanımına uyacak 
bir kısım devletler üzerinden meseleyi irdelemek 
gerekirse; 

ABD:

ABD federal yapı ile idare edildiği ve federal 
devletlerden teşekkül eden bir devletler toplu-
luğu durumunda olduğundan her eyalette ayrı 
bir baro bulunmaktadır. Eyaletler arasında hukuk 
kuralları noktasında bir çok farklılık olduğu gibi 
barolara üyelik kriterleri ve bu anlamdaki yasal 
mevzuatta da bir çok farklılık bulunmaktadır. An-
cak eyaletlerin tamamına yakınında avukatlar 
açısından barolara kayıt zorunluluğu bulunduğu 
gibi baroların mesleğe kabul, mesleki anlamda 
disiplin süreçleri yürütme ve meslek kuralları 
üzerinde belirleyiciliği bulunmaktadır. Eyaletle-
rin hepsinde ayrı bir baro birliği bulunması id-

dia edildiği aksine ülkemiz açısından bir örnek 
oluşturmayacaktır. Ülkemiz Üniter yapıya sahip 
merkezi bir devlettir. ABD aksine farklı eyaletler-
den oluşmayan ve iç hukuk anlamında yeknesak 
bir yapı meydana getiren Türkiye açısından ABD 
örneği doğru bir örnek olmayacaktır. 

İngiltere:

İngiliz hukuk sistemi baroların teşekkülünün 
en eski olduğu sistemlerden biri olmakla İngil-
tere de iki tip Avukat mevcuttur. Bunlar Barris-
ter’lar ve Solicitor’lar olarak adlandırılmaktadır. 
Her iki avukat grubu içinde ülke çapında tek 
bir meslek örgütü bulunmaktadır. Solicitor’la-
rın meslek örgütü The Law Society ( Hukukçu-
lar Topluluğu), Barrister’ların meslek örgütü ise 
Bar Council (Baro Konseyi) ismine sahiptir. Her 
iki örgütü meslek mensuplarına yardımcı olmak, 
mesleği geliştirmek, üyelerini eğitmek, mesleğe 
kabul şartlarını düzenlemek ve disiplin süreçle-
rini yöneterek mesleki denetimi yapmak görev-
lerini yürütmektedir. İngiltere de diğer tüm ülke-
lerden farklı olarak meslekte ihtisas durumuna 
göre ayrı baro teşekküllerine müsaade edilmiştir. 
Örneğin; Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hu-
kuku gibi alanlarda ihtisas sahibi olan ve uzman-
laşmış avukatlarca barolar kurulmuştur. Ancak 
buradaki kriter belirttiğimiz üzere mesleğin bir 
dalında uzmanlaşmış kişilerin bir araya gelme-
si ile meydana geldiğinden ülkemizdeki örnekle 
kıyası doğru olmayacaktır. 7249 Sayılı Kanun ihti-
saslaşma neticesinde barolara bölünmeyi değil, 
siyasi pozisyon ve dünya görüşü çerçevesinde 
bir bölünme amaçlamaktadır. Yine İngiltere ve 
ABD Anglo-Sakson hukuk sistemine sahip olan 
ülkeler olmakla ülkemiz açısından kıyas yapıl-
ması doğru olmayan ülkelerdir. Bu noktada Kıta 
Avrupası ülkeleri üzerinden yapılacak mukayese 
şüphesiz daha sağlıklı olacaktır. 

Fransa:

Fransa da her ilde bir baro bulunmaktadır. İl-
lerde bulunan bu barolar, Fransız Baroları Ulusal 
Konseyi isimli bir çatı örgüte bağlıdır. Avukatlık 
mesleğinin icrası için baro üyeliği zorunludur. 
Barolar tıpkı ülkemizde olduğu gibi üyeleri hak-
kında disiplin soruşturması yapma ve mesleki 
eğitim verme konusunda yetkilidir. Fransa Kıta 
Avrupası Hukuk Sistemine sahip olması ve Üniter 
yapıda merkezi devlet olması nedeniyle ülkemiz 
açısından doğru bir emsaldir ve halihazırda çoklu 
baro uygulaması Fransa da uygulanmamaktadır. 

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Almanya:

Almanya’da barolar ülkemizde olduğu gibi 
Kamu Tüzel kişiliği niteliğine sahiptir. Almanya 
da baro teşekkülleri bölge mahkemelerinin yetki 
alanları ile eş yetki alanına sahip olarak bölge 
esaslı kurulmuştur. Toplam da 28 adet bölge ba-
rosunun bulunduğu Almanya da her bölgede tek 
bir baro bulunmaktadır. Her bölgede bulunan bu 
tek baroların çatı örgütü ise Federal Baro isimli 
örgüttür. Avukatlığın icrası için bölge barosuna 
kayıt olmak zorunludur. 

Japonya: 

Japonya da 2. Dünya Savaşından önce ba-
rolar doğrudan Adalet Bakanlığı’na bağlı siyasi 
iktidarın kontrolünde yapılardı. Japonya savaş 
sonrası devleti yeniden inşa ederken 1949 yargı 
reformu ile baroları tamamen bağımsız yapılar 
haline getirdi. Japonya bu reform ile barola-
rı siyasetin dışına çıkarmıştır. Japonya da baro 
teşekkülü her bölge mahkemesinin yetki alanı 
içerisinde tek bir baro kurulması şeklinde mey-
dana gelmiştir. Bölge mahkemesinin yetki alanı 
aynı zamanda o bölgede kurulan tek baronunda 
yetki alanını oluşturmaktadır. Bu baroların çatı 
örgütü ise Japonya Barolar Birliği ’dir. Barolar 
sınav açmaya ve mesleğe kabul yapmaya tam 
yetkilidir. 

Bunun yanında İsveç, Norveç ve Finlandiya 
gibi ülkelerde de her şehir için müstakil bir baro 
bulunmaktadır. Belçika da ise dil farklılıkları ve 
birden fazla resmi dil olduğundan bu doğrultuda 
ayrı baro teşekkülleri söz konusudur. 

Sonuç olarak örnekler üzerinden yapılan 
değerlendirmeyi özetlemek gerekirse, baro-
lar hiçbir hukuk devleti örneğinde sıradan 
bir mesleki örgüt muamelesi görmemektedir. 
Yargının kurucu unsuru olma özelliği tüm ile-
ri demokrasi örneklerinde barolar açısından 
olmazsa olmazdır. Asıl önemli olan ise “aynı 
bölge de olup da yetki sahibi olan yahut yetki 
paylaşan birden fazla baro” şeklinde bir baro 
modeli hiçbir ülkede bulunmamaktadır.  Ba-
rolar illere, eyaletlere veya mahkemenin yetki 
alanına göre örgütlenen ve örgütlendiği alan 
ile sınırlı olarak tek bir bölgede tek baro ola-
rak faaliyetini sürdüren yapılardır ki bu durum 
dünyanın hukuk devleti kabulü gören bütün 
ülkelerinde bu şekildedir. 7249 Sayılı Kanun ile 
gelen düzenleme ileri demokrasi ülkelerinde 
emsali olmayan, atipik ve tamamen “yerli ve 
milli” bir modeldir. 

4- Kanunu Hazırlanış Şekli ve İzlenen 
Yöntem İle İlgili Eleştiriler

Kanun taslağının ortaya çıkışı bir mesleki ih-
tiyaca binaen olmadığı gibi tamamen siyasi sa-
ikler ile ortaya atılmıştır. Kanuni düzenlemenin 
doğrudan muhatabı olan avukatlar ve dolayısıyla 
avukatların temsilcisi olan baroların kanun tas-
lağı ile ilgili fikirleri sorulmamış, düzenlemenin 
sakıncalarına ilişkin kaygıları önemsenmemiştir. 
Yine hukuk fakülteleri ve hukuk alanında yetiş-
miş akademisyenlerin görüşleri, önerileri alın-
madan süreç işletilmiştir. Taslağın şekillenip ka-
muoyu ile paylaşılması üzerine artan tepkilerde 
dikkate alınmamış ve yargının kurucu sivil ayağı 
olan avukatlar ile ilgili köklü kanun değişikliği 
alelacele bir şekilde yapılmıştır. Baro başkan-
ları ve avukatlar nezdinde yapılan eylemler so-
nuçsuz kalmış ve düzenlemenin muhataplarının 
bir bütün halinde karşı çıkmasına karşın sonuç 
alınamamıştır. Düzenlemenin sakıncalarına dik-
kat çekmek üzere Ankara’ya yürüyüş yapan baro 
başkanlarının polis ablukasında bir tam gün 
bekletilmesi ise bu kararın mimarları adına kara 
bir leke olarak tarihte yerini almıştır. TBB ve 80 
baronun ortak çağrısı ile ilgili düzenlemenin geri 
çekilmesi talepleri de yine göz ardı edilmiştir. 

5- Değişikliğin Anayasaya Aykırılık 
Teşkil Etmesi

Barolar Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Ku-
ruluşu niteliğine haiz yapılardır ve Anayasa ile 
güvence altına alınan bağımsız bir tüzel kişiliğe 
sahiptirler. Konuyla ilgili Anayasa 135/1. Madde 
de “ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mes-
leki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kıl-
mak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen usulle-
re göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen 
kamu tüzel kişilikleridir”. Şeklinde yer alan dü-
zenleme Baroların Anayasal temelini meydana 
getirmektedir. Bunun yanında yine Anayasal ola-
rak güvence altına alındığı üzere tüm vatandaş-
ların ve haliyle avukatların örgütlenme özgürlüğü 
bulunmaktadır. Ancak bu örgütlenmeler dernek, 
vakıf vb. şekillerde teşekkül etmektedir. Bu du-
ruma örnek verilecek birçok dernek ve hukukçu 
topluluğundan bahsedilebilir. Ancak Anayasal 

anlamda önemle altı çizilmesi gereken husus 
şudur ki, kamu kurumu niteliğine haiz meslek 
kuruluşları örgütlenme özgürlüğü içerisinde ka-
lan alanda değillerdir. Bir kişiler topluluğu örgüt-
lenme hakkının bir sonucu olarak kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu kurma iddiasında 
olamaz çünkü bu kuruluşların Anayasa 123. Mad-
de gereği ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile kurulabilir ve yine aynı şekilde 
ilga edilebilirler. Bu noktada kişiler tarafından 
böyle bir kuruluşun teşekkül ettirilmesi Anayasa-
ya açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Herhangi bir 
kamu kurumunun kuruluşu belli sayıda meslek 
mensubunun imza toplaması şeklinde öznel bir 
durumdan meydana gelemez. Kamu kurumu ka-
nuni bir temelde nesnel bir irade ile kurulur. 

Bunun yanında Anayasa 135. Madde de kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının fonk-
siyonel durumları da belirtilmiş ve bu kuruluşla-
rın meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını 
karşılayacakları, mesleki faaliyetleri kolaylaştı-
racakları, mesleğin gelişimine katkı sunacakla-
rı, meslek disiplin ve ahlakını koruyacakları gibi 
görevleri düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile ilgili 
meslek odasının Anayasal yükümlülükleri tam ve 
sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için mesleki 
faaliyet alanında tekilliğinden bahsedilebilmeli 
ve bu yetkiler yönünden bir faaliyet tekeli ayrı-
calığına sahip olması gerekecektir. Aynı ilde bir-
den fazla baronun bulunması bu tek elden kamu 
gücünün idaresine zarar getireceği gibi uzun va-
dede kamu gücünün farklılaşmış kullanımlarına 
zemin hazırlayacaktır. Bu durumda aynı ilde bu-
lunan baroların görevlerini ve faaliyetlerini bir 
bütünlük içerisinde yapmaları mümkün olma-
yacaktır. Uyumlu çalışma ve faaliyetlerin bütün-
lüğü bir yana baroların görev alanları yönünden 
çakışacakları ve bu manada kanuni değişikliğin 
amaçladığının aksine baro hizmetlerinin hızlan-
ması yerine gecikeceği de açıktır. Bu değerlen-
dirmeler ışığında şunu söylemek kaçınılmazdır ki 
belli sayıdaki meslek mensuplarının yeterli sayı 
ile baro kurmaları kamu tüzel kişisi olmanın ge-
reklerine ters düştüğü gibi idare hukukunun te-
mel ilkelerinde olan “İdarenin Bütünlüğü İlkesi” 
ile de ters düşmektedir. Anayasa 123. Madde de 
düzenlendiği üzere idari yapı bünyesinde bu-
lunan kurumların bir bütünlük içinde çalışma-
sı zorunluluğu idarenin bütünlüğü ilkesinin bir 
sonucudur. Bu noktada yaşanacak bir bölünme 
ve peşinden gelecek çalışma ve faaliyet farklılığı 
idarenin bütünlüğü ilkesi ile Anayasa 123. Mad-
deye açıkça aykırılık teşkil edecektir. 

İdarenin Bütünlüğü İlkesinden hareketle 
şunu da belirtmek gerekir ki çoklu baro uygu-

laması dünya örneklerinde genellikle federal 
yapıya sahip devletler karşılık bulmaktadır. Bu 
değerlendirmeden hemen sonra ülkemizin üni-
ter yapıda olduğu hususunu da göz önüne alarak 
şu değerlendirmeyi rahatlıkla yapabiliriz, üniter 
devletlerde yargı yetkisi de üniter yapıdadır. Ül-
kemizde yasama, yürütme ve yargı organları üni-
ter yapıdadır ve tekildir. Örneğin HSK hakim ve 
savcıların yani yargının diğer iki kurucu ayağının 
mesleki anlamda teşkilatlanmasıdır ve bu mana-
da bağımsızdır. Ülke çapında birden fazla HSK’nın 
olması ne türlü yargısal sorunlara sebebiyet ve-
recekse çoklu baro düzenlemesinin yaratacağı 
tahribatta bundan az olmayacaktır. Avukatlar tıp-
kı yargının diğer kurucu unsurları gibi kamu hiz-
meti yürütmektedirler ve bu manada baroların 
sadece bir meslek odası yahut STK muamelesi 
görmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.

6- Değişikliğin Kaçınılmaz Sakıncaları 
ve Uygulamada Ortaya Çıkacak 
Sorunlar 

1) Barolar Siyasi Temelde Bölünecektir

Yapılan düzenleme baroların bölünmesini ve 
tabiri caizse “ yargının yaramaz çocuğu” baro-
lara ders vermeyi amaçlayan bir düzenlemedir. 
Bölünmenin İngiltere örneğinde olduğu gibi bir 
uzmanlaşma kriterine bağlanmaması ve daha-
sı herhangi bir kriterden yoksun oluşu meslek 
mensuplarının siyasi tutum ve dünya görüşle-
rine göre farklı barolara bölünmesinin önünü 
açacaktır. Bu durum neticesinde çeşitli dini, et-
nik ve mezhepsel, siyasi görüşlere göre barolar 
teşekkül edecek ve her siyasi partiye yakın bir 
baro oluşacaktır. Bu durum avukatları meslek ve 
avukatlık cübbesi çevresinde bir bütün olmak-
tan alıkoyacak ve avukatlığın bağımsızlığından 
ve bütünlüğünden ileri gelen gücünü eritecektir. 
Avukatların mesleğin değil içerisinde bulunduk-
ları baronun siyasi duruşunun temsilcisi pozis-
yonuna bürünecek, toplum ve adliye nezdinde 
buna göre muamele görecektir. Siyasi iktidara 
yakın olduğunu iddia eden baroya üye olmak bir 
avantaj doğuracakken, bu şekilde görülmeyen 
bir baronun üyesi olmak bir dezavantaj meyda-
na getirecektir. Bu durum avukatlık mesleğinin 
liyakatini olumsuz etkileyeceği gibi rekabet anla-
mında da mesleği çıkmaza sürükleyecektir. Avu-
katlar toplum nezdinde mesleki liyakatlerinden 
önce bağlı bulundukları baronun siyasi duruşu 
ile değerlendirilecektir. Yargının diğer iki kurucu 
unsuru açısından, bu siyasallaşma nasıl kabul 
edilebilir değilse avukatlık mesleği açısında da 
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aynı derecede kabulü mümkün değildir. Kamu 
kurumu olan baroların bu şekilde partizan bir 
tutuma itilmesi tabiri caizse mesleğin altına di-
namit konulmasıdır. Savunma yapan, hak arayan 
avukat artık sadece avukat olmayacak, “şu siyasi 
kanadın-tarafın avukatı” olarak algılanacaktır. 

Baroları siyasi bir araç olarak kullanma isteği, 
baroların siyasi iktidarın makro siyasetine ka-
yıtsız şartsız ayak uydurması talebi uzun vade-
de baroları güçsüz ve güncel siyaset içerisinde 
debelenen, Avukatlık Kanunu 76. Maddede ken-
dilerine tanınan “İnsan Haklarını ve Hukukun 
Üstünlüğünün Savunma ve Koruma” görevlerini 
yerine getirmekten aciz sıradan meslek odalarına 
dönüştürecektir. 

2) Kamu Avukatları Açısından Çoklu Baro 

Avukatlık mesleğinin önemli bir grubunu teş-
kil eden kamu kurum ve kuruluşlarında görev 
yapan avukatlar açısından ilgili düzenleme bir 
kısım özel mağduriyetler yaratacaktır. Kamuda 
görev yapan avukatlar bu düzenleme neticesinde 
çoklu baro ayrışmasında siyasi iktidara yakın ol-
duğu iddiasına olan barolarca yakın markaja alı-
nacak ve mesleki anlamda işine devam etmenin 
bir garantisi olarak bu barolara yönelecektir. Yine 
liyakat tartışmalarının gündemden düşmediği 
ülkemizde kamu avukatlığı açısından yapılacak 
sınavlarda ve alımlarda başarılı olmak isteyen 
avukatlar siyasi iktidara yakın olduğu algısı olan 
barolara kayıt olmayı tercih edecektir. Barolar si-
yaseten durdukları yere göre büyüyeceğinden ve 
faaliyet yürüteceğinden, baroların mesleki dert-
leri ortadan kalkacak ve bunların yerini siyasi 
kaygılar alacaktır. 

3) Baroların Yetki ve Görev Çakışması 

Baroların faaliyet alanı olan il sınırları içe-
risinde bir kısım tekil yetkileri bulunmaktadır. 
Bunların tek elden yürütülmesi mesleğin itiba-
rını ve geleceğini garanti eden bir durumdur. 
Bunlara örnek vermek gerekirse Baro Başkanları, 
Avukatlık Kanunu gereğince devlet protokolünde 
İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır ve 
eşiti kabul edilir. Mevcut düzenlemeye göre ku-
rulacak tüm baroların başkanlarının aynı şekilde 
devlet protokolünde yer alması kabulü mümkün 
olmayan bir tabloya sebebiyet verecektir. Mev-
cut düzenleme örneğin İstanbul ilinde 20 küsür 
baro teşekkülüne imkan sağlamaktadır. Tüm baro 
başkanlarının devlet protokolünde Cumhuriyet 
Başsavcısı yanında sıralanması düşünüldüğünde 
olayın vahameti anlaşılacaktır. 

Barolar hak arama faaliyetinin yuvasıdır. Bu 
manada Adli Yardım uygulaması ve CMK hizmet-
leri vatandaşın hukuk sistemi içerisinde hakkını 
aramasına imkan sağlayan hizmetlerdir. Bu hiz-
metler barolar tarafından yerine getirilmektedir. 
Baroların güçlü olması, hak arama iradesinin de 
güçlü bir şekilde ortaya konulmasının ilk ve temel 
şartıdır. Bölünmüş barolar bu gücü zayıflatacağı 
gibi hak arama mücadelesini sekteye uğratacak-
tır. Yine barolar arasındaki uygulama farkları, si-
yasi pozisyonlara göre alınan tutumlar vatandaş-
larında avukat tercihinde kafasını karıştıracak ve 
savunma hizmetlerine şüphe ile yaklaşılmasına 
sebebiyet verecektir. Yine yapılan düzenleme ile 
adli yardım bürolarının birden fazla olması duru-
mu ortaya çıkmıştır. Bu durumda adli yardım bü-
rolarına başvurular yapılırken siyasi temelde bir 
rekabet ve tercih durumu ortaya çıkacak ve gelir-
ler manasında haksız bir dağılım söz konusu ola-
bilecektir. İleride bir kısım baroların CMK ve adli 
yardım hizmetleri açısından “uygun görülmeyen” 
barolara dönüşme ihtimali söz konusu olacak ve 
bu algı idare tarafından pekiştirilebilecektir. 

Staj eğitimi konusunda da baroların farklı 
uygulamaları ve kalite standartları söz konusu 
olacak ve bu durum avukat mesleğinin toplam 
kalitesine ve niteliğine olumsuz yansıyacaktır. 
Baroların bölünmesi baroların mali güçlerini de 
azaltacak ve meslek mensuplarının imkanlarında 
daralmalara neden olacaktır. 

Ezcümle avukatlık mesleği tarihi boyunca ta-
biri caizse iktidar sahiplerinin “ayakkabıları içe-
risindeki çakıl taşları” olmuştur. İktidar sahipleri 
hukuksuz her adımında avukatlarca ve barolarca 
rahatsız edilmiştir ve edilmeye devam edilecek-
tir. Bunun neticesinde avukatlar hükümranların, 
kralların, kudretli liderlerin daima hedefinde yer 
almıştır. Darbelerden nasibini almış ve sesleri kı-
sılmak adına her türlü gazaba maruz kalmışlar-
dır. Bu kanun değişikliği bunlardan sadece birisi-
dir ve sonuncusu da olmayacaktır. 

Sonunda yine avukatlar ve hak mücadelesi 
kazanacak, “ iyiliğimizi isteyenler(!)” kaybedecek-
tir. 

Son  söz olarak, Ardahan Barosu avukatları-
nın 2500 rakımlı Karadağlar’a yansıyan Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Silüetinin önünde ta-
rihi şerh düşmek adına haykırdığı gibi;

ÇOKLU BAROYA HAYIR!
AVUKATA DOKUNMA!

İdari para cezalarının genel ve kısa bir tanımı 
yapılacak olursa bu cezalar kabahat fiilleri kar-
şılığında idarece karara bağlanan yaptırımlardır. 
Ancak bu yaptırımların idarece karara bağlanması 
durumu, bunların kişi üzerinde cezalandırıcı bir 
etkiye sahip olmadığını göstermez. Zira idari nite-
likte de olsa, para cezası muhatabı olan kişilerin 
malvarlığında eksilmeye sebep olur. Bunun yanın-
da kabahat teşkil eden bir fiile karşılık yaptırım 
uygulama yetkisinin idareye verilmiş olması tek 
başına yaptırım kavramının amacını ve niteliğini 
değiştirecek bir ölçüt de değildir. Dolayısıyla bir 
fiilin kabahat olarak nitelendirilmesi ve karşılı-
ğında yaptırım öngörülmesi fiilin yasaklanması 
bakımından suç teşkil eden fiillerle benzerlik arz 
etmektedir.

İdari bir yaptırım olan idari para cezalarında 
temel amaç olarak ceza yaptırımlarında olduğu 
gibi “genel önleme” ve “özel önleme” amaçları 
bulunmaktadır.  Genel önleme, toplum düzenini 
bozan bir fiil yaptırım altına alınarak bireylerin 
bu tip fiilleri işlemelerinin önlenmesi amacı yani 
“caydırıcılık”tır. Özel önleme ise, toplum düzenini 
bozan fiili işleyen kimseye yaptırım uygulanarak 
o kimsenin bu tip fiilleri bir daha işlemesinin ön-
lenmesi yani o kimsenin “ıslah edilmesi”dir. “İdari 
para cezasının miktarı, yetkili idare tarafından her 
olayın özelliklerine göre kişilerin sübjektif du-
rumları göz önüne alınarak hesaplanarak ayrı ayrı 
tespit edildiğinden, bu yaptırımlar idari işlemin 

maddi bakımdan ayrımında sübjektif (birel öznel) 
işleme tekabül ederler.2

İdari para cezalarına ilişkin yıllardır süregelen 
tanımına ve yapmış olduğumuz bu açıklamalara 
binaen yeni sosyal hayatın başlangıcı olan CO-
VİD-19’un da bu konuya yeni bir boyut kazandır-
dığı aşikardır. asker uğurlamasında bulunduğunuz 
için ceza yazılacağını ya da komşunun düğününde 
halay çektiği için taktığı takının üstüne bir de para 
ödemek zorunda kalacağını kim tahmin edebi-
lirdi ki(!). Takı takmak demişken artık kutuya atı-
yorsunuz tabii. Eveet sosyal mesafeli yeni sosyal 
hayatınıza hoş geldiniz. Verdiğimiz örnekleri ilk 
duyduğumuzda hepimize şaka gibi gelse de kimi-
miz içimizde bir yerde Corona virüs gerçeğini ve 
korkusunu hissedip bu kurallara uyduk, kimimiz 
yaşayarak öğrenmek en iyisidir diyerek yasakların 
üzerine üzerine gittik ki, yasaklar da bir adım ata-
na bin adım gidilmeli diyerek 1000 TL, 350 TL, 3500 
TL olarak geri dönüş sağlayana kadar. Kötü haber 
tez yayılır malumunuz kötü virüs gibi, bu ceza ha-
berleri de hızla yayıldı tabii. Ancak haberi yayma 
gayesiyle sokaklara fazla çıkılmış olacak ki ceza 
sayılarında azalış değil aksine daha fazla artış 
görüldü. Neticesinde de yepyeni bir idari yaptırım 
cezası ortaya çıktı “Corona İdari Para Cezası”. 

Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında ortaya 
çıkan COVİD-19 virüsü yayılma hızının yüksek ol-
ması neticesinde önce Çin’de akabinde tüm dün-

Koronavirüs Sebebi İle
Kesilen İdari Para Cezaları Av. Ceren ARSLANGÖRÜR

1. Dr. Fahrettin KOCA
2. BARDAKÇI, Mehmet Akif. Kabahatler Kanunu -na Göre İdari Para Cezaları ve İdari para Cezalarının Yargısal Denetimi.”. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.
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yada hızla yayılmıştır. COVİD-19 virüsünün ölümcül 
etkisi sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
Mart 2020’de pandemi ilan edilmiştir. Artan vaka 
sayıları sonucunda COVİD-19 genelgesi yayınlan-
mış ve birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu 
kapsamda çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kı-
sıtlamaların bazıları bazen il bazında bazen ülke 
bazında olmak üzere değişkenlik göstermekle 
beraber genelge kapsamında çeşitli kısıtlamalar 
öngörülmüştür. Maske takma zorunluluğu, sosyal 
mesafeye uyma, asker uğurlama törenlerine ka-
tılacak kişi sayılarında sınırlama, düğünlere katı-
lacak kişiler ve düğün organizasyonlarına ilişkin 
yeni düzenlemeler, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı va-
tandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları, 
ülke genelinde ve il bazında yapılan sokağa çıkma 
kısıtlamaları bunlardan birkaçıdır. Yayınlanan ge-
nelge doğrultusunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanunumuzun 282. Maddesi3 uyarınca sokağa çık-
ma yasaklarına ilişkin, Kabahatler Kanunumuzun 
32. Maddesi4 uyarınca da sosyal mesafe kuralları-

na uymayanlara ilişkin ilgili kanun maddeleri da-
yanak gösterilerek dikkat çeken, haberlere konu 
olan çok sayıda idari para cezası kesilmiştir. Va-
tandaşlar kesilen bu idari para cezalarının haksız 
olduğuna ilişkin çeşitli başvuru yolları aramaya 
başlamışlardır. Avukatlık ofislerine bu hususa iliş-
kin gelen kişi sayısı da bu durumu gözler önüne 
sermektedir. Yapılan başvuruların kimisi kesilen 
cezanın tamamen haksız olduğuna ilişkin iken ki-
misi aynı fiilden dolayı ceza miktarlarının farklık 
arz etmesine itiraz etmek amacıyla başvurmak-
tadır. Ancak pandemi sürecinde kesilen bu idari 
para cezalarındaki farklılıklar idari para cezaları-
nın da tanımını yaparken değindiğimiz gibi özel 
önleme amacının bir sonucudur. Yasağın ihlal 
edilme derecesi yeri şekli cezalar arasında faklılık 
oluşturan etkenler olup bunun yanında kanun-
larda yer alan ceza miktarları maktu değildir. Zira 
yolda yalnız yürürken maske takmamanın cezası 
ile arkadaşlarınızı görüp yanlarına geldiğinizde 
maskenizi çıkarmanızın cezası aynı olmayacaktır. 

3. Madde 282 –Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyü-
zelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

4. Madde 32-Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka 
uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz türk lirası idari para cezası  verilir.  Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

Peki çok fazla sayıda kişiye kesilmiş olan ve 
halen içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecin-
de kesilmeye devam eden bu cezalara karşılık va-
tandaşlarımızın hakları nelerdir? Hangi sebepten 
ötürü verilen cezaya itiraz mümkündür? İlk olarak 
sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 
verilen idari para cezalarına itiraz mümkündür. 
Söz konusu cezalara ilişkin başvurulacak yollar da 
ilgili kanunlarda açıkça düzenlenmiş bulunmakta-
dır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Kararların 
Tebliği” başlıklı 26. Maddesi uyarınca verilen ceza-
lar vatandaşlara tebliğ edilmektedir. Tebliğ edilen 
bu cezalara ilişkin tebliği takiben 15 gün içerisinde 
vatandaşlarımızın itiraz hakkı bulunmaktadır. An-
cak bu ceza yüz yüze kesilmiş ve tarafınızca tuta-
nak o sırada imzalanmış ise tebliğe gerek kalmak-
sızın 15 günlük itiraz süresi artık bu andan itibaren 
başlamış sayılacaktır. Bu süre zarfında geçerli bir 
mazeret olmaksızın itiraz edilmediği taktirde veri-
len ceza kesinleşecektir. Ancak geçerli bir maze-
ret olması halinde itiraza engel durumun ortadan 
kalmasından itibaren, bu engel belgelendirilerek 
7 gün içerisinde itiraz edilebilecektir. Bu durumda 
mahkeme sadece itiraz edilen cezanın yerine geti-
rilmesini durdurabilecektir.

İtirazın edileceği görevli mercii Sulh Ceza Ha-
kimlikleridir. Başka bir merciiye yapılan itirazlar 
görevsizlik nedeniyle reddedilecek ve sürecin uza-
masından başka bir netice doğurmayacaktır.

Peki sulh ceza hakimliklerinin itiraz neticesin-
de vermiş oldukları kararların durumu nedir bu 
kararlar ilişkin başka bir başvuru yolu var mıdır? 
Şayet sulh ceza hakimliklerinin vermiş oldukları 
kararların yanlış ve haksız olduğu düşünülüyorsa 
bu taktirde elbette vatandaşlarımızın ayrı bir baş-
vuru yolu da bulunmaktadır. Sulh Ceza hakimli-
ğince verilen kararın yanlış olduğu düşünülüyorsa 
bu taktirde bu karara karşı da itiraz yolu açıktır. 
Sulh ceza hâkimliğinin soruşturma işlemlerine 
ilişkin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, 
numara olarak kendisini izleyen sulh ceza hâkim-
liği tarafından yapılır. Son numaralı hâkimliğin ka-
rarını bir numaralı hâkimlik inceler. O yerde tek 

sulh ceza hâkimliği varsa, ağır ceza mahkemesinin 
bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği itirazı ince-
ler. Ancak Ardahan ilimiz de olduğu gibi Ağır ceza 
mahkemesinin bulunduğu yerde tek sulh ceza 
hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin 
bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliği itirazı in-
celer. Bu karara karşı yapılacak itirazlarda ise ka-
nunun ayrı bir hüküm koymadığı hallerde kararın 
öğrenilmesinden itibaren 7 gündür.

Son olarak pandemi sürecinde bu cezaları ver-
meye yetkili olan mercilerle ilgili doğru bilinen 
yanlışları da düzeltmekte fayda var. Mesela polis-
ler idari para cezası verebilir mi? Corona virüsün 
yayılımını engelleme maksadıyla yetkili ve sorum-
lu makamlar tarafından tedbirler alınmakta ve alı-
nan bu tedbirlere karşı da mevzuata göre yetkililer 
tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22. Madde-
sinde sayılan “ kabahat dolayısıyla  idari yaptırım 
kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen 
idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkili-
dir.” Hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Ka-
nununun 294. maddesinde sayılan “bu kanunda 
yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir 
tarafında verilir.” Hükmü doğrultusunda Adana 6. 
Sulh Ceza Hakimliği, Hıfzısıhha Kanunu’na göre 
idari para cezalarının kolluk kuvvetleri tarafından 
kesilemeyeceğine ilişkin emsal nitelikte bir karar 
vermiştir. Karara konu olayda idari yaptırım karar 
tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında 
kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki 
amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, tes-
lim edildiği anlaşılmıştır.5 Bunun üzerine yapılan 
inceleme neticesinde  kesilen para cezası iptal 
edilmiştir. Zira yasalara göre polis kişilerin ted-
birleri ihlal ettiğine ilişkin ihlal tutanağı tutabilir 
cezayı valilik veya kaymakamlık keser. Yapılan bu 
usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup 
bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri 
kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisi 
sadece tutanak düzenleme yetkisi vardır.

Maskeli, sosyal mesafeli ve sağlıkla kalın.

5.   haberler.com. 06 07 2020. www. haberler.com (08 10, 2020 tarihinde erişilmiştir).
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Dünya çapında bir salgına neden olan yeni tip 
koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardın-
dan özellikle iş hayatı büyük ölçüde etkilenmiştir. 

Salgının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı 
tarafından ardı ardına çeşitli önlemler yürürlüğe 
konulmuştur.  İlk olarak 14 Mart itibariyle virüsün 
yayıldığı ülkelerden yolcu girişi durdurulmuştur.

Daha sonra 16 Mart tarihinden geçerli olmak 
üzere pavyon, diskotek, gece kulübü gibi eğlen-
ce mekanları ile  yine aynı tarihten geçerli olmak 
üzere tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser sa-
lonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokan-
ta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, 
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, 
nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her 
türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun 
alanları ,AVM içerisindeki lokantalar dahil  çay 
bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havu-
zu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve 
spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine 
kapatılmıştır. Akabinde ise 21 mart tarihinden iti-
baren berber, kuaför salonu ve güzellik merkez-
lerinin aynı şekilde geçici süreliğine kapatılması 
kararı alınmıştır. 

Sonrasında yayınlanan ek genelgelerle 65 yaş 
ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler 
ile 20 yaş ve altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 
getirilmiştir. Ancak 18-20 yaş arasında olup kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde 
düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle or-
taya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri yasak-
tan muaf tutulmuştur.

17/04/2020 tarihinde ise 7244 sayılı Yeni Koro-
novirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yazımızda Salgın döneminde alınan önlem-
ler sonrasında yaşanan işyeri kapatmalarının ve 
belli yaş gruplarına getirilen sokağa çıkma yasak-
larının iş hayatını nasıl etkilediği, hangi uygula-
malara başvurulduğu ve bu dönemde yaşanacak 
işçi-işveren arasındaki sorunların çözümünün 
nasıl olabileceği konularını ele alacağız.  

Bu dönemde işin niteliği de uygunsa başvu-
rulan uygulamaların en başında uzaktan çalışma 
sistemi olmuştur. Uzaktan çalışma İş kanunun 
14. Maddesinde düzenlenmiş olup; düzenlemeye 
göre yazılı olarak kararlaştırılması gerekmektedir. 
Ancak yaşanan bu olağanüstü dönemde işçi ve 
işveren tarafının bu konuda anlaşmasının yeterli 
olacağı görüşü baskındır. Bu çalışma şekli ile işçi 
iş görme edimini yerine getirdiğinden ücrete de 
daha öncesinde olduğu gibi hak kazanacaktır. 

İşverenlerin başvurduğu başka bir uygulama 
ise yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasıdır. İşçi 
açısında yıllık ücretli izin hakkı Anayasal bir hak 
olmasıyla beraber işverenin bu iznin kullandırı-
lacağı tarihe karar verebilmesi  Yıllık Ücretli İzin 
Yönetmeliğinin 8. Maddesinden de anlaşılacağı 
üzere yönetim hakkı kapsamındadır. Bu nedenle 
bu dönemde yıllık ücretli izin kullandırılması ya-
saya uygun bir uygulama olacaktır.

Çokça başvurulan diğer bir yöntem ise işçile-
rin ücretsiz izne çıkartılmasıdır. İşçinin ücretsiz 
izne çıkartılması İş Kanunu m.22 ye göre çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik niteliğinde oldu-
ğundan  çalışana yazılı olarak bildirilmesi ge-
rekmekte olup; bu bildirim 6 gün içinde çalışan 
tarafından yazılı olarak kabul edilmezse bu du-
rum çalışanı bağlamayacaktır. Ancak Ücretsiz izin 
uygulamasına ilişkin 7244 sayılı kanununla geçi-
ci bir süre ile önemli bir değişiklik getirilmiştir. 
Söz konusu kanunun 9. Maddesiyle 4857 sayılı iş 
Kanununa eklenen geçici 10. Maddesinde işvere-
nin kanunun yürürlük tarihinden itibaren  üç ay-
lık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya 
kısmen ücretsiz izne ayırabileceği ve ücretsiz izin 
uygulamasının işçiye haklı nedene dayanarak 
sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği düzenlen-
miştir. 

7244 sayılı kanunun yürürlük tarihinin hem 
öncesinde hem de sonrasında uygulanan ücret-
siz izin döneminde iş akdi askıdadır. Askı süresi 
boyunca işçini iş görme borcu işverenin ise ücret 
ödeme borcu ortadan kalkar. Ancak sadakat yü-
kümlülüğü gibi yan yükümlülükler devam eder.

Ücretsiz izin uygulanan bu dönemde işveren 
4447 sayılı kanunda düzenlen kısa çalışma öde-

Koronavirüs Salgınının 
İş Hukukuna Etkisi Av. Gamze BAĞCI

neğine başvurma hakkına sahiptir. Düzenlemeye 
göre işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçi-
ci olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya 
süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliye-
tin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle 
durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşma-
mak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem 
için kısa çalışma ödeneği ödenebilir. Kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanılan bu dönemde işveren 
4857 sayılı İş kanunun 25/II bendinde yer alan 
nedenler dışında iş akdini feshedemeyecektir.

Kısa çalışma ödeneği dışında çalışanlara ge-
tirilen bir başka ekonomik destek düzenleme-
si olan Ücret nakit Desteği 7244 sayılı kanunla 
yürürlüğe konmuştur. Söz konusu kanunun 7. 
Maddesi ile 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 24 
maddede kimleri kapsayacağı ve şartları düzen-
lenmiştir. 

Zorunlu olarak çalışmaya ara verilen veya 
önemli ölçüde duran bu dönemin ortadan kal-
masının ardından telafi çalışması da gündeme 
gelecektir. İş kanunun 64. Maddesinde düzenle-
nen telefi çalışması çalışmaya ara verilmesine 
neden olan durumun ortadan kalkmasının ar-
dından 2 ay içinde yapılması gerekmektedir.  An-
cak bu 2 aylık süre 26/03/2020 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanan 7226 sayılı kanunla 4 aya 
çıkartılmıştır. 

Tüm bu uygulamalar dışında gündeme gelecek 
en temel durum iş akdinin işçi veya işveren tara-
fından sona erdirilmesi olacaktır. Yaşanan salgının 
İş kanunun M.24/3, m25/3 ve m.40 da yer alan zor-
layıcı sebep olarak değerlendirilebileceği açıktır.

İşçinin bu dönemde belirli yaş gruplarına uy-
gulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında olması 
halinde işveren İş kanununun 25. Maddesinin 3. 
Bendine göre iş akdini haklı nedenle feshetme 
hakkına sahiptir. Fakat 7244 sayılı kanunun 9. 
Maddesiyle 4857 sayılı iş Kanununa eklenen ge-
çici 10. Maddenin 1. Fıkrası ile işverene kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 
25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı 
bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde 
yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler dışında fesih yasağı 
getirilmiştir. .Madde metninde belirtilen 3 aylık 
süre cumhurbaşkanı kararnameleri ile 17.09.2020  
tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle 17/04/2020 
tarihinden kararname ile uzatılana 17.09.2020 ‘ye 
kadar işverenin İş kanunu 25/3 kapsamında fesih 
yapabilmesi mümkün değildir.

Salgın döneminde yaşanan iş yeri kapatma-
ları ise işçi açısında İş kanununun 24. Maddesi-

nin 3. Bendine göre bir haklı fesih nedeni olarak 
ortaya çıkmaktadır. 7244 sayılı kanununla yürür-
lüğe kanulan geçici 10 . maddenin 2. Fıkrasında 
işverenin kanunun yürürlük tarihinden itibaren  
üç aylık süreyi geçmemek üzere i işçiyi tamamen 
veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, ancak 
ücretsiz izin uygulamasının işçiye haklı nedene 
dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyece-
ği düzenlenmiştir. işçi bakımından getirilen bu 
fesih yasağı sadece ücretsiz izin uygulaması ile 
ilgili olduğundan iş akdi işçi tarafından hem İş 
kanununun 24. Maddesinin 3. Bendine göre hem 
de diğer şekillerde sona erdirilebilecektir. 

4857 sayılı İş Kanunun 40. Maddesinde “zor-
layıcı sebepler” dolayısıyla çalışamayan veya ça-
lıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir 
haftaya kadar her gün için yarım ücret ödeneceği 
düzenlenmektedir. Bu nedenle salgın döneminde 
yaşanan bekleme süresinde bu yarım ücretin iş-
çilere ödenmesi gerekmektedir. 

Salgın döneminde işveren işyerinde iş güven-
liğini sağlamak amacıyla gerekli bütün önlemi 
almakla yükümlüdür. Söz konusu bu tedbirle-
rin işveren tarafından alınmaması durumunda 
işçi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 
13. Maddesi uyarınca çalışmak kaçınma hakkına 
sahiptir. Bununla birlikte işverenin iş şartlarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle İş kanunun 24. 
Maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca işçi iş 
akdini haklı nedenlerle sonlandırabilecektir. 

Yeni tip koronovirüs salgını sonrasında işçinin 
virüse yakalanmasının iş kazası olarak nitelen-
dirilip nitelendirilmeyeceği de tartışılmaktadır. 
5510 sayılı iş kazası sigortalının işyerinde bulun-
duğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte 
olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesa-
bına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş 
nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan si-
gortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir 
yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksı-
zın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalı-
nın, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek 
için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geli-
şi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen 
veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle 
getiren olay olarak tanımlanmaktadır.  Yargıtay 
içtihatlarında ise iş kazası tanımı olabildiğince 
geniş tutulmaktadır. Bu nedenle salgın döne-
minde  işçinin virüsü yakalanmasının iş kazası 
niteliğinde olup olmadığı her olayın kendi içinde 
değerlendirilmesi ile ortaya konulacaktır.

En kısa zamanda bu dönemin atlatılması di-
leğiyle…
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Günümüzde gerek devlet kurumları gerekse 
özel kuruluşlar yapmış oldukları işlemler sıra-
sında her gün binlerce kişiye ilişkin verileri kay-
detmektedirler. Elde edilen kişisel veriler bilişim 
teknolojisin de yaşanan gelişmelerin etkisiyle 
kolaylıkla kayıt altına alınıp paylaşıbilmektedir.
Bu nedenlerle kişisel verilerin korunması ihtiya-
cı gündeme gelmiştir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin geniş 
kapsamlı ilk uluslararası sözleşme, Avrupa Kon-
seyi bünyesi kapsamında kabul edilen 1981 ta-
rih 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomotik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunma-
sına Dair Sözleşmedir. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi 108 sayılı sözleşmenin uygulanmasına 
yönelik usul ve esasları belirleyen toplam 13 
tane tavsiye kararı çıkarmıştır.

Avrupa Birliği ile yürütülen tam üyelik mü-
zakereleri, uluslaraarası iş birliği, insan hakla-
rının etkin biçimde korunması ve özel hayatın 
gizliliğinin sağlanması için ülkemizde de kişisel 
verilerin korunmasına yönelik kanun hazırlan-
masına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda 2010 yılında 5982 sayılı Kanun-
la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın 
20. Maddesine bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu 
fıkrada “Herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir.Bu hak; 
kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkın-

da bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve 
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılma-
dığını öğrenmeyi de kapsar.Kişisel veriler, ancak 
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir.Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hük-
müne yer verilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunun 135. maddesinde, kişisel verilerin kayde-
dilmesi,136. maddesinde, verileri hukuka aykırı 
olarak verme ve ele geçirme, 138 maddesinde, 
verileri yok etmeme suç olarak düzenlenmiş ve 
140. maddesinde bu suçları işleyen tüzelkişiler 
hakkında güvenlik redbiri uydulanacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Anayasının 20. Maddesine istinaden, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Ni-
san 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (KVKK)  ile ilgili, Kişisel Ve-
rilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma 
Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 
Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Veri Sorum-
lusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 
mevzuatımızda yer almaktadır.

Makalemizde; Kişisel Verilerin Korunma-
sı Kanunu, yönetmeliği ve tebliğlerinin her bir  
maddesi tek tek değerlendirilmeyecek olup 

okuyucuya kanunla ilgili genel bilgilendirme ya-
pılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunun amacı 1. Maddesinde düzenleme altına 
alınmıştır.Maddeye göre “Bu Kanunun amacı, 
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel haya-
tın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uya-
cakları usul ve esasları düzenlemektir”düzenle-
mesi yer almaktadır.

Teknolojinin ve hızlı iletişimin günlük haya-
tın içine tamamen nüfuz ettiği günümüzde bi-
reyin kimlik, iletişim, sağlık, mali bilgileri, dini 
inacı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerin mahre-
miyetini korumak büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda kanun ile , kişisel verilerin sınır-
sız biçimde ve gelişigüzel toplanması , yetkisiz 
kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç 
dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik hak-
larının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzelkişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların 
da düzenlenmesi kanun amaçları arasında yer 
almaktadır.

Başta Anayasının ve KVKK’nın korumaya ça-
lıştığı kişisel veri nedir? KVKK’nın 3-d  madde-
sinde kısaca “Kişisel veri: Kimliği belirli veya be-
lirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” 

tanımlamaktadır. Bu tanımı detaylandırısak; 

a) Gerçek Kişiye İlişkin Olmak : Kişisel veri, 
gerçek kişiye ilişkin olup, tüzelkişilere ilişkin ve-
riler kişisel veri tanımının dışındadır.Dolayısıy-
la, bir şirketin ticaret ünvanı ya da adresi gibi 
tüzelkişilere ait bilgiler ( bir gerçek kişi ile iliş-
kilendirilecek durumlar haricinde) kişisel veri 
sayılmayacaktır.

b) Kişiyi Belirli veya Belirlenebilir Kılması : 
Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gös-
terebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan 
göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla iliş-
kilendrilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini 
sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

c) Her Türlü Bilgi : Bir gerçek kişinin; adı, so-
yadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bireyin sade-
ce kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon 
numarası,motorlu taşıt plakası,sosyal güvenlik 
numarası, pasaport numrası, vergi numarası, 
özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, par-
mak izleri, e- posta adresi, hobiler, tercihler, et-
kileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile 
bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya 
dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler ki-
şisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kanun koyucu hangi verilerin kişisel veri sa-
yılacağı konusunda bir kısıtlama yapmamıştır.
Verinin kişisel veri olup olmadığı, KVKK’na ay-

Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun Genel Olarak 
Değerlendirilmesi TBB KVKK Komisyon Üyesi
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kırılık teşkil edip etmediği her somut olayın 
özelliğine göre verinin kişiyi belirli veya belirle-
nebilir olmasınını sağlayıp sağlamadığına göre 
değerlendirlecektir.

Kanun koyucu; genel olarak kişisel verileri sı-
nırlı olarak tanımlamasa da özel nitelikteki ki-
şisel verilerin neler olduğunu KVKK’nın 6. mad-
desinde düzenleme altına almıştır. KVKK’nın 
6/1 maddesi “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya di-
ğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veri-
leri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelik-
li kişisel veridir” düzenlemesi ile özel nitelikteki 
kişisel verilerin neler olduğunu düzenleme altı-
na almıştır.Özel nitelikteki kişisel veriler, başka-
ları tarafından öğrenildiği taktirde ilgili kişinin 
mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz 
kalbilmesine neden olabilicek verilerdir.Bu ne-
denle hasas veriler daha fazla koruma altına 
alınmaktadır.Ancak KVKK’nın 6. maddesinde açık 
rıza olmaksızın özel nitelikteki kişisel verilerin 
işlenebildiği istisnai durumlarda düzenleme al-
tına alınmıştır. 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verile-
rin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edil-
mesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenme-
si, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kap-
samaktadır.

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kri-
terlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sis-
temini ifade eder.Bir dosyalama sistemi olarak 
nitelendirilebilecek veri kayıt sistemi elektronik 
ya da fiziki ortamda oluşturulabilir.

Veri Sorumlusu : Veri sorumlusu, kişisel veri-
lerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetil-
mesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişiyi 
ifade eder.Bu kişiler ,gerçek kişiler olabilileceği 
gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya 
vakıflar gibi tüzelkişilerde olabilir.Veri sorum-
lusunun tespiti için kişisel verilerin işlenmesi 
ve işlenme amacıi işlenecek kişisel veri türleri, 
işlenen kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanı-
lacağı, hangi kişilerin kişisel verilerinin işlene-
ceği,kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, 
paylaşılacaksa kimlerle paylaşılacağı, ne kadar 

süre ile saklanacağı, kişisel verisi işlenen kişinin 
erişim hakkı ve diğer haklarının uygulanıp uygu-
lanmayacağı gibi hususların kimin karar verdiği 
dikkate alınır.Eğer veri işleme faaliyeti bir tüzel-
kişilik tarafından gerçekleşiyorsa, veri sorumlu-
su tüzelkişinin kendisidir.

VERBİS: Veri Sorumluları Sicili , veri sorumlu-
larının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri iş-
leme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri 
bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun 
gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta 
olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zo-
runludur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 
tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan ger-
çek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında 
yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bi-
lançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ger-
çek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirle-
nen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar 
uzatılmasına karar verilmiştir.

Veri İşleyen  : Veri işleyen, veri sorumlusu 
adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar 
çerçevesinde işleyen gerçek ve tüzelkişilerdir.

Kanunda, kişisel veri işleme faaliyetlerine 
ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine getirime-
sinde veri sorumlusu esas alınmaktadır. Çünkü 
veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye 
dayanarak onun adına ve kişisel verileri işleyen 
gerçek veya tüzelkişidir.

Açık Rıza Nedir? Açık rıza belirli bir konu-
ya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgür irade 
açıklamasıdır.Kanunda yer alan tanıma göre 
açık rızanın üç unsuru bulunmaktadır.

a) Belirli Bir Konuya İlişkin Olması: Verisi iş-
lenecek kişi tarafından verilecek rızanın geçerli 
olabilmesi için rızanın belirli bir konuya ilşkin 
ve o konu ile sınırlı olması gerekmektedir.Yani 
genel irade açıklamsı şeklinde “kişisel verilerin 
kaydedilmesini kabul ediyorum” şeklinde alına-
cak rıza hukuken geçrsizdir.

b) Rızanın Bilgilendirmeye Dayanması: Bilgi-
lendirme açık ve anlaşılabilir bir şekilde  kişisel 
verilerin hangi amaçla kullanılacağı belirtilerek 
ve mutlaka veri işlemden önce yapılmalıdır.

c)  Özgür İradeyle Açıklanması : Kişinin irade 
beyanı olan rıza , kişinin yaptığı davranışının bi-
lincinde ve kendi kararı olması halinde geçerli-
lik kazanacaktır.Cebir,tehdit, hata ve hile gibi ira-
deyi sakatlayan hallerde kişinin özgür biçimde 
karar vermesi mümkün değildir.

Açık rıza beyanı herhangi bir şartına bağlı 
değildir.Dolayısıyla; yazılı, sözlü, elektronik or-
tamda vb. yöntemlerle alınabilir.Ancak açık rıza-
nın alındığı konsundaki ispat yükü veri sorum-
lusuna aittir. Bu nedenlerle açık rızanın ispat 
edilebilir vasıtalarla alınması gerekmektedir.
Açık rıza özgür irade beyanı olduğu için her za-
man geri alınabilir.Geri alma beyanı veri sorum-
lusuna ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Örnek Kararlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykı-
rılıktan dolayı idari yaptırım kararları  Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu nezdinde oluşturulan 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veril-
mektedir. KVKK m. 18’de Kurul’un, aydınlatma 
yükümlülüğünün, veri güvenliğine ilişkin yü-
kümlülüklerin, Kurul tarafından verilen karar-
ların yerine getirilmemesi ya da Veri Sorumlu-
ları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüklerine 
aykırılıktan dolayı idari para cezası verebileceği 
düzenlenmiştir.

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerin-
de/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunma-
sına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi : 21/12/2017

Karar No : 2017/61

Konu Özeti : Rehberlik Hizmeti Veren İnter-
net Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin 
Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu (Kanun) hükümlerine aykırı olarak ilgili 
kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden tele-
fon numarası veya telefon numarasından isim 
sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren 
internet siteleri ve uygulamalara ilişkin olarak 
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden 
ihbar ve şikâyetler kapsamında yapılan de-
ğerlendirme sonucunda; çeşitli uygulamalar, 
internet siteleri veya sosyal medya hesapları 
üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verile-

rin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında 
telefon numarası bilgisine, telefon numara-
sı sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve 
başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı 
olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet 
veren birçok uygulamanın ve internet sitesinin 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (e) bendinde “kişisel verilerin tama-
men veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kay-
dedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklan-
ması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir 
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kulla-
nılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlem” kişisel verilerin 
işlenmesi olarak düzenlenmiş olup sayılan ey-
lemlerden birinin gerçekleştirilebilmesi için ön-
celikle Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde sayılan 
işlenme şartlarından birinin bulunması, ayrıca 
Kanun ile öngörülen diğer yükümlülüklerin yeri-
ne getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

- Kanunda ve ilgili mevzuatta dayanağı bu-
lunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin 
paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uy-
gulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işle-
me faaliyetinin Kanunun 15 inci maddesinin (7) 
numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurulması 
gerektiği,

- Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetler-
de bulunan internet sitelerinin/uygulamaların 
faaliyetlerine son vermediğine ilişkin bilgi edi-
nilmesi halinde bu internet sitelerine/uygula-
malara erişimin engellenmesi adına gereğinin 
yapılmasını teminen yetkili kurumlara başvu-
ruda bulunulacağı, öte yandan kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de 
dikkate alınarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya 
Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçeve-
sinde ilgili internet siteleri/uygulamalar hakkın-
da gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 
Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi 
uyarınca ihbaren Cumhuriyet Başsavcılığına bil-
dirileceği

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin (6) numaralı 
fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi 
Gazete ile Kurumun internet sitesinde yayım-
lanmasına ve bu karara uymayanlar hakkında 
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Kanunun 18 inci maddesi kapsamında işlem ya-
pılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir oyun şirketinin veri ihlal bildirimi hak-
kında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
16.04.2020 tarih ve 2020/286 sayılı Karar Özeti

 Karar Tarihi : 16/04/2020

Karar No : 2020/286

Konu Özeti : Bir oyun şirketinin veri 
ihlal bildirimi hakkında karar

Veri sorumlusunun Kurumumuza intikal 
eden veri ihlal bildiriminde;

Oyun şirketinin oyuncu verilerine yasal ol-
mayan yollarla hackerlar tarafından iki farklı 
yerden hukuka aykırı erişim gerçekleştirildiği,

• Hackerların, şirketin bulut sistemlerine, be-
lirli olmayan kaynaklardan temin ettikleri kimlik 
bilgileri kullanarak erişmiş olduğu,

• Hackerların, oyuncu verilerine erişim sağ-
ladıklarının log kayıtlarından tespit edildiği, bu 
yetkisiz erişimin tespit edilmesinden sonra sis-
temde oyuncu giriş bilgilerinin değiştirildiği,

• Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi sayısının 
39,995 olduğu,

• İhlalden etkilenen kişi kategorilerinin kulla-
nıcılar olduğu,

• Etkilenen kişisel verilerin, isim, soy isim, 
posta kodu, mahalle ve/veya ikamet ettiği şehir, 
doğum tarihi, e-posta adresi, fotoğraf, oyuncu 
kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası ve Fa-
cebook tanımlayıcısı da dâhil, özel nitelikli ol-
mayan kimlik, irtibat ve konum bilgileri olduğu,

• Belirtilen verilerin tamamının olayın kap-
samına her aşamada dahil olmadığı, örneğin, 
Türkiye’de yerleşik 39.995 kişi içerisinden 1.527 
kişinin telefon numaralarına ve 51 kişinin do-
ğum tarihine erişim sağlandığının düşünüldüğü,

• Türkiye’de yerleşik kişilere e-posta yoluyla 
bildirimde bulunulduğu, ifadelerine yer veril-
miştir.

• ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesin-
de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16.04.2020 
tarih ve 2020/286 sayılı Kararı ile;

• Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi sayısının 
39.995 olduğu,

• Etkilenen kişisel verilerin, isim, soy isim, 
posta kodu, mahalle ve/veya ikamet ettiği şehir, 
doğum tarihi, e-posta adresi, fotoğraf, kullanıcı 

adı ve şifresi, telefon numarası ve Facebook ta-
nımlayıcısı da dâhil, özel nitelikli olmayan kim-
lik, irtibat ve konum bilgileri olduğu,

• Bir bulut sistemi bulunan veritabanına sal-
dırganlar tarafından erişim sağlanmasının yapı-
lan zafiyet testlerin yetersiz olmasının ve gerekli 
önlemlerin alınmadığının göstergesi olduğu,

• Veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi alın-
ması gereken teknik tedbirlerin (güvenlik ajanı-
nın ağ sistemine konuşlandırılması, kötü niyetli 
IP adreslerinin sistemden engellenmesi, oyuncu 
hesaplarının yetkisiz erişimlerden korunması 
için gerekli önlemlerin alınması, hackerlar ta-
rafından kullanılan mekanizmaların ve IP’lerin 
gözlenmesi için 7x24 gerçek zamanlı gözetleme 
sistemini de içeren, geliştirilmiş gözetleme ve 
alarm sistemlerinin faaliyete geçirilmesi) ihlal 
sonrası devreye alınmasının gerekli teknik ve 
idari tedbirlerin alınmadığının göstergesi oldu-
ğu

hususları dikkate alındığında,

• Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya 
yönelik gerekli teknik tedbirleri almayan Şirket 
hakkında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numa-
ralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.000.000 TL,

• Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fık-
rasında yer verilen “en kısa sürede” (24.01.2019 
tarih ve 2019/10 sayılı Kurul kararında belirtilen 
72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma 
yükümlülüğüne aykırı hareket eden Şirket hak-
kında Kanunun 18 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL

olmak üzere toplam 1.100.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

İlgili Kişinin (Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişi) 
Hak Arama Yöntemleri

Kanun’un 14. ve 15. maddelerinde ilgili kişi-
lerin Kurul’a yapacakları şikayetler hükme bağ-
lanmıştır. Şikayet yoluna başvurulabilmesi için 
ilk olarak ilgili kişinin veri sorumlusuna 13. mad-
de uyarınca yapmış olduğu başvurunun redde-
dilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 
30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş ol-
ması gereklidir. İlgili kişilerin veri sorumlusuna 
başvurmadan doğrudan Kurul’a şikayet yoluna 
gitmesi mümkün değildir. Kişisel verilerinin iş-
lenmesi kapsamında kişilik hakları ihlal edilen 
ilgili kişilerin, genel hükümlere göre tazminat 
hakları saklı tutulmuştur. Başvuru yoluna gitme-

nin zorunlu, şikâyet yoluna gitmenin ise ihtiyari 
olması sebebiyle, başvurusu zımnen veya açıkça 
reddedilen ilgili kişinin bir yandan Kurul’a şikâ-
yette bulunabilmesi, diğer yandan doğrudan 
adli veya idari yargı yoluna gidebilmesi müm-
kün olacaktır. 

İlgili kişinin Kurul’a şikayette bulunmasın-
da öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabı-
nı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde 
başvuru tarihinden itibaren altmış gündür. Fa-
kat Kurul’un inceleme yapabilmesi için mutlaka 
ilgilinin şikayetine ihtiyaç yoktur. Kurul’un ihlal 
iddiasını herhangi bir şekilde öğrenmesi duru-
munda da resen harekete geçerek görev alanına 
giren konularda gerekli incelemeyi yapması yet-
kisi dahilindedir. 

Kanun’un 15. maddesiyle, Kurul tarafından 
yapılacak incelemenin usul ve esasları düzen-
lenmektedir. Buna göre, Kurul, şikâyet üzerine 
veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, 
görev alanına giren konularda gerekli inceleme-
yi yapabilecektir. Bu inceleme, şikâyete ya da re-
sen öğrenilen ihlal iddiasına münhasır olacaktır. 

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Ka-
nun’un 6. maddesinde belirtilen şartları taşı-
mayan ihbar ve şikâyetler incelemeye alınmaya-
caktır. Veri sorumluları, Devlet sırrı niteliğindeki 
bilgi ve belgeler hariç, talep edilen bilgi ve bel-
geleri, Kurula 15 gün içinde göndermek veya ge-
rektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân 
sağlamak zorundadır. Kurulun, şikâyet üzerine 
yapacağı inceleme sonunda cevap vermesi ön-
görülmekte, şikâyet tarihinden itibaren altmış 
gün içinde cevap verilmezse talebin reddedil-
miş sayılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Buna göre, şikâyet tarihinden itibaren altmış 
günlük sürenin geçmesiyle idari yargıda dava 
açma süresi başlayacaktır. Kurulun, şikâyet üze-
rine yapacağı inceleme için altmış günlük süre 
öngörülmüş ise de, resen yapacağı incelemeler 
yönünden herhangi bir süre öngörülmemekte-
dir. Kurul, şikâyet üzerine veya resen yapılacak 
inceleme sonucunda, Kanun hükümlerinin ihlal 
edildiği kanaatine varırsa, tespit ettiği hukuka 
aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından gi-
derilmesine karar verir ve kararı ilgililere tebliğ 
eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin 
ve en geç otuz gün içinde yerine getirilecektir. 
Yine şikâyet üzerine veya resen yapılan incele-
me sonucunda, Kanuna aykırı uygulamanın yay-
gın olduğunun Kurul tarafından tespit edilmesi 
üzerine ilgili kurum ve kuruluşların görüşü de 
alınmak suretiyle bu konuda ilke kararı alınır ve 
bu karar yayımlanır. Ayrıca Kurula, telafisi güç 

veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hu-
kuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi 
halinde, nihai karardan önce veri işlenmesinin 
veya verinin yurtdışına aktarılmasının durdurul-
masına karar verme yetkisi verilmektedir. İlgili-
lerin, Kurulca verilen kararlara karşı idare mah-
kemelerinde dava açabilmeleri mümkündür.

Kurulun Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz 
Yolları 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kabahatler 
başlıklı madde 18'de idari para cezaları dü-
zenlenirken, Kanunda bu kararlara karşı itiraz 
süreci düzenlenmemekle birlikte; kanunun ge-
rekçesinde kanunda kabahatler ile ilgili hüküm 
bulunmayan hallerde genel kanun niteliğinde 
olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümle-
rinin uygulanacağı belirtilmiş.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. mad-
desi para cezalarına karşı, kararın tebliği veya 
tefhiminden itibaren en geç 15 gün içinde yet-
kili Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurulması ge-
rektiği, süre içerisinde başvurulmaz ise kararın 
kesinleştiği düzenlemektedir. İtirazda yetkili 
Sulh Ceza Mahkemesi CMK madde 12'de suçun 
işlendiği yer mahkemesi ve mağdurun bulundu-
ğu yer mahkemeleri de yetkili olduğu düzenlen-
miş. CMK 269'da yapılan itirazın kararın yerine 
getirilmesinin geri bırakılması sonucu doğurma-
yacağını ancak kararına itiraz edilen makamın 
veya kararı inceleyecek merciin, geri bırakılmaya 
karar verebileceği belirtilmekte olduğundan tek 
başına itiraz Kurumun icra talebinde bulunma-
sını engellemez.

Mahkemenin yaptığı inceleme sonucunda, 
Kabahatler Kanunu madde 28'de, başvurunun 
reddine, idari yaptırımın kaldırılmasına, para 
cezasının miktarında değişiklik yaparak başvu-
runun kabulüne karar verebileceği düzenlen-
miştir.

Kişisel verilerin korunması kanunu mevzua-
tımıza yeni girmiştir. Bu alanın gerek uygulama-
sının yeni olması gerekse hukuki açıdan büyük 
bir öneme sahip olması sebebiyle  genç meslek-
taşlarımız için ilgilenilmesi gereken bir alandır. 
Kişisel verilerin Korunması Kurul Kararlarının 
dikkatlice takip edilerek bu alanda çalışmalar 
yapılabilir.  Verilerin işlenmesi ve kaydedilme-
si  hususu tamamen hukuki altyapı gerektiren  
konular  olup başka mesleklerden ziyade avu-
katların bu bilinçle hareket ederek , bu alana 
yönelmeleri gerekmektedir.
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7242 Sayılı Kanun 
İle İnfaz Hukukunda 
Yapılan Değişiklikler Av. Sevda DEMİRBAŞ

İnfaz Hukuku; Kesinleşmiş ceza ve güvenlik 
tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esasla-
rı gösteren hukuk dalıdır. İnfaz kelimesinden söz 
edebilmek için ortada mahkemelerce verilen ve 
kesinleşen kararlar olmalıdır.

Meclis  Genel Kurulunda 14.04.2020 tarihinde  
kabul edilen 7242 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbir-
lerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Yasayla Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 
Türk Ceza Kanunu ve  Ceza Muhakemesi Kanunu  
başta olmak üzere  çeşitli kanunlarda değişiklik 
yapılmıştır. 

*Yeni yasa ile infaz hakimliğine şikayet başvu-
rusunda bulunma imkanı getirilmiştir. Bunun en 
önemli sonucu ise, ertelenme taleplerinin reddi 
halinde infaz hakimliğine şikayet edilebilecektir. 

*Koşullu Salıverilme Oranları

Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce işlenen 
suçlarda, yasada belirtilen istisna suçlar olmak 
üzere, 2/3 olan şartlı tahliye oranı 1/2  ye indiril-
miştir. Denetimli Serbestlik süresi ise 1 yıldan 3 
yıla çıkarılmıştır. 

Yasada belirtilen istisna suçlar şöyledir;

1. Kasten Öldürme suçları, 
2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu,
3. İşkence suçu, 
4. Eziyet suçu,
5. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve tica-

reti,
7. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı 

suçlar,

1. 7242 sayılı yeni infaz yasasının getirdikleri adlı makale  Osman ATALAY , Erişim tarihi 10/08/2020, syf 15. 
2. 7242 sayılı yeni infaz yasasının getirdikleri adlı makale  Osman ATALAY , Erişim tarihi 10/08/2020, syf 15

8. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suç-
larından;

9. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönet-
mek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde iş-
lenen suçlar

10. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihba-
rat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlar-
dan mahkûm olanlar, 

11. Terör suçları,

*Bu yasadan önceki duruma bakılacak olursa; 

01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda, 
istisna suçlar hariç olmak üzere, koşullu salıve-
rilme oranı 1/2  olarak  denetimli serbestlik ise 2 
yıl olarak belirlenmişti. 

Örneğin: 4 yıl veya 4 yıldan az hapis cezası 
olan bir hükümlü; (1/2) şartla tahliye indirimi ve 
2 yıl denetimli serbestlik uygulanarak ceza evin-
den çıkıyordu. Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. 
md.si gereği 3 gün açık cezaevinde yatıyor, İnfaz 
Hakiminin vereceği Denetimli Serbestlik kararı ile 
cezaevinden çıkıyordu.1

*7242 Sayılı Yeni Kanun ile; 

Koşullu salıverilme oranı; 2/3 den, 1/2'ye, de-
netim süresi; 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. 

Örneğin: 6 yıl veya 6 yıldan daha az hapis ce-
zası olan bir hükümlü; (Geçici 6. maddesinde sa-
yılan ve yukarıda belirtilen istisna suçlar hariç ve 
suç tarihi 30.03.2020 den önce olan hükümlüler 
için), - 6 yıl Hapis, (1/2) şartla tahliye indirimden 
yararlanacak, 6 yılın (1/2)’si = 3 yıl Hapis. - 3 yılda 
Denetimli serbestlikten yararlanacak. İnfaz Haki-
minin 5275 sk. 105/A md.si gereği vereceği dene-
timli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkacaktır.2

Önceki yasaya bakıldığında bu haklardan fay-
dalanmak için açık infaz kurumuna ayrılmak ge-
rekiyordu, ancak yeni getirilen yasa ile "İyi halli 
olmak şartıyla kapalı ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler” içinde uygulanma imkanı 
getirilmiştir. 

*0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın hüküm-
lüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler açısından 
hapis cezasının infazı;

30/3/2020 tarihinden önce işlenen suçlar 
açısından yasada belirtilen istisna suçlar hariç 
olmak üzere denetim süresi 2 yıl olan süre, 4 yıl  
olarak uygulanacaktır.

 Yasada belirtilen istisna suçlar şöyledir; 

1. Kasten öldürme suçları 
2. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 
3. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 
4. Devletin güvenliğine karşı işlenen  suçlar 
5. Terör suçları 

*Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya 
kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettire-
meyen 65 yaşını bitirmiş hükümlüler açısından 
hapis cezasının infazı; 

Koşullu salıverilme indiriminden yararlana-
bilmeleri için, infaz kurumlarında geçirmeleri 
gereken süreler, 105/A maddesi gereği denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanarak infazı sağlanabilir. 
Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet 
Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastane-
lerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca 
hazırlanan raporla ispatlanabilir.   

*Çocuk hükümlüler açısından hapis cezalarının infazı;

30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda, 
istisna suçlar hariç olmak üzere, 2/3 olan koşul-
lu salıverilme oranı  1/2  olarak değiştirilmiştir. 
Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak de-
ğiştirilmiştir.  Koşullu salıverilme süresinin he-
saplanmasında ise; 15 yaşını dolduruncaya ka-
dar ceza infaz kurumunda geçirdiği  1 gün 3 gün 
olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz 
kurumunda geçirdiği 1 gün ise  2 gün olarak he-
saplanacaktır. 

  *Mükerrirler Açısından Cezaların İnfazı;

7242 sayılı yeni kanun, mükerrerlere uygu-
lanan 3/4 olan koşullu salıverilme oranını 2/3 
e indirmiştir. Birden fazla süreli hapis cezasına 
çarptırılan mükerrerler en fazla 32 yılını, infaz ku-

rumunda iyi halli olarak geçirmesi halinde koşul-
lu salıverilmeden faydalanabilecektir. 

 Denetimli serbestlik  süresi bakımından ise 
köken suça bakılır. Köken suç istisna kapsamında 
belirtilen suçlardan ise, denetimli serbestlik sü-
resi  1 yıl olacaktır. Fakat köken suç istisna kap-
samında belirtilen  suçlardan değil ise, denetimli 
serbestlik süresi 3 yıl olacaktır. 

*Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlar bakımından, denetimli serbestlik süresi 1 
yıl olacaktır. Ancak, Terörle Mücadele Kanunu uy-
gulanmayan, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 
yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçtan mahkûm olan hükümlülerin de-
netim serbestlik süresi, istisna suç kapsamında 
olmadığı için 3 yıl olarak uygulanacaktır. 

*Koşullu salıverilmede lehe kanun belirlenme-
sinde usul; Türk Ceza Kanunu hükümleri gereğin-
ce koşullu salıverilmede lehe kanun hükümleri 
geçerlidir. Koşullu salıverilme bakımından hü-
kümlünün lehine olan yasa geçerli olacaktır ve 
bu yasaya göre hükümlünün ceza infaz kurumun-
da yatacağı süre hesaplanır. 

Denetimli serbestlik süresi açısından hüküm-
lünün lehine olan yasaya göre ceza evinde kala-
cağı süre belirlenir.

*Suç tarihi 30/03/2020 tarihinden sonra işlenen 
suçların hapis cezalarının infazı; 

 Koşullu salıverilme oranı istisna suçlar hariç 
olmak üzere,  1/2 olarak belirlenmiştir. 

Yasada belirtilen istisna suçlar şöyledir;

1. Kasten öldürme suçları,
2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama su-

çundan,    
3. İşkence suçu, 
4. Eziyet suçu, 
5. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, 
6. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı 

suçlar, 
7. Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları 
8. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönet-

mek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde iş-
lenen suçlar, 

9. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihba-
rat  Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlar, 

10. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 
11. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve tica-

reti suçları 
12. Terör suçları
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*Koşullu salıverilmesine 1 yıl veya 1 yıldan  
az süre kalan açık ceza infaz kurumunda bulu-
nan iyi halli hükümlülerin talebinin varlığında, 
cezasının şartlı   salıverilme tarihine kadar olan 
kısmının denetimli serbestlik uygulanarak infaz 
edilmesine, infaza yönelik işlemleri yapan Cum-
huriyet Başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâki-
mi  karar verebilir.

7242 sayılı yasa, denetimli serbestlik tedbi-
rinin uygulanabilmesi için açık ceza infaz kuru-
munda 6 ay süre ile kalmak şartını kaldırmıştır. 

*7242 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden 
sonra, istisna suçlar hariç olmak üzere hükümlü-
ler 1/2 koşullu salıverilme oranı ve 1 yıl denetimli 
serbestlikten faydalanacaklardır. 

*Konutta infaz usulünün bazı hükümlüler için 
ceza sınırı arttırılmıştır;

Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkek hü-
kümlüler için 1 yıl,  70 yaşını bitirmiş hükümlüler 
için 2 yıl,  75 yaşını bitirmiş hükümlüler için de 4 
yıl,  olarak düzenlenmiştir.

*Cezası 5 yıl veya daha az hapis cezası olan 
veya adli para cezası hapse çevrilen hükümlüle-

rin, ağır hastalık veya engellilik sebepleri dolayı-
sıyla, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak infaz 
hakimi kararıyla  cezalarını konutta infazı imkanı 
getirilmiştir.  

*Doğumdan itibaren 6 ay geçen, Toplam 3 yıl 
veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan 
veya adli para cezası hapse çevrilen kadın hü-
kümlüler, doğumdan itibaren 6 ay geçmiş olmak 
şartıyla infaz hakimi kararıyla cezalarını konutta 
infaz  imkanı getirilmiştir. 

*Kadınların hamilelik nedeniyle cezanın infa-
zını erteleme süresi 6 aydan, bir buçuk yıla çıka-
rılmıştır. 

* Hapis cezasının infazına ara verme süresi 6 
aydan 1 yıla çıkarılmıştır  ve 2 kez istenebilecektir. 

* İnfaza ara verme nedenlerine ek olarak hü-
kümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık 
veya malullükleri hali eklenmiştir. 

*Hükümlülere tanınan 3 günlük mazeret izni 7 
güne çıkarılmıştır. 

*Hasta yakınlarını ziyaret amacıyla verilen 
izin, 1 defadan 2’ye çıkarılmıştır.3
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Hukuki 
Müesseseler

III Giriş

Kamu idareleri faaliyetlerini kamu görevlileri 
aracılığıyla yürütürler. Kamu görevlilerinin istih-
damında üç temel ilke hakimdir. Bunlar “serbest-
lik ilkesi”, “eşitlik ilkesi” ve “görevin gerektirdiği 
niteliklerden başka niteliklerin aranmaması” il-
keleridir. Anayasanın 70. Maddesinde bu ilkeler 
düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Kamu 
görevlisi olacak kişinin hem görevin gerektirdiği 
nitelikleri taşıması hem de Anayasa ve Kanun-
lara sadakat içerisinde hareket etmesi beklenir. 
Bunu tespit edebilmenin yollarından biri ise kişi 
hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştır-
ması yapılmasıdır. Bu konu yıllar içerisinde yasal 
zemine oturtulmaya çalışılmışsa da yapılan tüm 
düzenlemelere rağmen belirsizlik taşıması ve ob-
jektif kriterlere dayanmamasından dolayı tartış-
ma konusu olmaya devam etmiştir. Bu konuda-
ki son düzenleme 2016 yılında ilan edilen OHAL 
Kanun Hükmünde Kararnameleri ile yapılmış ve 
kamu hizmetine alımında nerdeyse  temel ölçüt 
olarak düzenlenmişti fakat Anayasa Mahkeme-
si 24/7/2019 tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı 
Kararı ile kararname ile getirilen düzenlemeyi 
iptal etmiştir. Bunun üzerine yeniden Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması uygulaması-
nın tekrardan yasal zemine kavuşturulabilmesi 
amacıyla   Kanun teklifi hazırlanmış içerik olarak  
genişletilen kanun teklifinin yakın tarihte Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşül-
mesi beklenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48’ inci maddesinde memurluğa girişte şartlar 
düzenlenmiştir. Şartlar genel ve özel şartlar ola-
rak iki sınıfta kategorize edilmiştir. Genel şartlar 
ana hatlarıyla  vatandaşlık durumu, yaş sınırı, 
eğitim durumu , süre olarak giyilen mahkumiyet 
ve işlenen bazı katalog suçlar , askerlik ve sağ-
lık şartlarıdır. 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde 
sayılan genel şartlara 03.10.2016 tarihli 676 sayılı 
OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 74’üncü 
maddesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araş-
tırması yapılmış olmak şartı eklenmişti yukarıda 
belirtildiği üzere bu düzenleme Anaysa Mahke-
mesi tarafından iptal edilmiştir. Özel şartlar ise 
kurumların özel kanun ve mevzuatlarında aranan 
şartlardır. Özel şartlar ancak görev gereği konu-
lan şartlardır ve görevin gerektirdiği niteliklere 
göre değişmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kavramları

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; 
4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Neden-
lerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle 
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri 
Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Ka-
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da 
düzenlenmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırmasının uygulaması ise 14.02.2000 tarihli 
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-

Kamu Hizmetine Girme Hakkı 
Kapsamında Güvenlik Soruşturması 
ve Arşiv Araştırması Av. Muhammet AĞDAĞ
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netmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre ar-
şiv araştırması; kişi hakkında arama kararı olup 
olmadığının , emniyet, jandarma ve istihbarat 
birimlerinde adli sicil kaydının ve hakkında her-
hangi bir sınırlama olup olmadığının mevcut bel-
gelerden saptanmasını ifade etmektedir.

Güvenlik soruşturması ise kişinin kolluk kuv-
vetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, 
kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde adli 
sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama 
olup olmadığının, bölücü faaliyetlerde bulunup 
bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar 
ile yakınlık durumunun ve sır saklama kabiliye-
tinin mevcut belgelerden ve şahsın ikamet ettiği 
veya daha önceden bulunduğu yerlerden  araştı-
rılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi 
şeklinde tanımlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv 
Araştırması Uygulamasının Hukuki 
Dayanağı Sorunu

Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması 
kamu idareleri tarafından uygulanmaya başlan-
dığı yıllarda kanuni düzenlemeden yoksundu. 
Uygulama Yönetmelik, yönerge ve Kararname gibi 
yollar kullanılarak kamu idarelerine serbest ha-
reket etme alanı sağlanmaya çalışılmıştır. Oysa 

Anayasa da düzenlenen temel hak ve hürriyetle-
rin sınırlandırılabilmesi hususu ancak kanunlar-
la düzenlenebilmektedir. Uzun yıllar Yönetmelik, 
yönerge ve Kararnameler ışığında sürdürülen uy-
gulama ancak 1994 yılında çıkarılan “4045 sayılı 
Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevle-
rine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevi-
ne Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 
1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun” ile kanuni düzenleme-
ye kavuşmuştur. Fakat Kanun ve sonrasında çı-
karılan yönetmelik temel hak ve hürriyetlerin sı-
nırlandırılması hususunda tatmin edici ve kamu 
idareleri tarafından uygulamada birliği sağlayıcı 
nitelikte olmamıştır. Kamu idareleri tarafından 
güvenlik soruşturmasının olumsuz değerlendi-
rilmesi Anayasa’da düzenlenen kişilerin kamu 
görevini meslek edinebilme hakkını sınırlandır-
makta ve kişinin güvenilmez olarak nitelendiril-
mesiyle sebebi ile de psikolojik açıdan olumsuz 
sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması uygulamasının 
kapsamı yürütülecek kamu hizmetinin niteliği ile 
uyum içerisinde olmalıdır. Kamu idarelerince kişi 
hakkında nihai karar verilirken objektif olmayan 
değerlendirmelerden kaçınılmalı, istihbari  nite-
likte herhangi bir somut bilgi ve  belgeye dayan-
mayan raporlarla işlem tesis edilememelidir. 

Yeni Düzenleme Neler Getirmektedir

 ➡ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
uygulaması sonucunda elde edilen kişisel 
verilerin değerlendirilmesiyle görevli bir de-
ğerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

 ➡ Arşiv araştırması, kişinin statüsü ve kurum 
içerisinde görevlendirme şekline bağlı ol-
maksızın, ilk kez veya yeniden memuriyete ve 
kamu görevine atanacaklar hakkında yapı-
lacaktır. Arşiv araştırmasında adli sicil kaydı 
belgesi, hakkında bir kısıtlama kararı  olup 
olmadığı, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme 
kararı, HAGB kararı, kamu davasının açılma-
sının ertelenmesi ile devam eden ve sonuç-
lanmış savcılık soruşturmaları bildirilecektir. 
Arşiv araştırmasında, somut belgeye dayan-
mayan istihbari nitelikte bilgilere bakılmaya-
caktır. Bu düzenleme çok önem arz etmek-
tedir. Kişilerin en çok mağdur olduğu konu 
hiçbir somut belgeye dayanmayan sadece 
istihbari nitelikte hatta duyumlar üzerine 
elde edilen bilgiler gerekçe gösterilerek gü-
venlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandı-
rılmasıydı. Ayrıca bu husus Kamu İdarelerin-
ce kişiler hakkında aynı durumlar için farklı 
değerlendirmeler yapılmakta uygulamada 
birliğin sağlanmasının önünde en büyük en-
gel olarak karşımızda durmaktaydı. 

 ➡ Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Baş-
kanlığı, Jandarma Komutanlıkları, Emniyet 
Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlıkları 
ve İstihbarat birimlerinde çalıştırılacak kamu 
personeli, tutukevlerinde çalıştırılacak per-
sonel için ise arşiv araştırmasına ek olarak 
güvenlik soruşturmasına tabii tutulacaklar. 
Ancak  kişi ilk defa memuriyete girecek olsa 
da,  Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay 
Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstih-
barat birimlerinde çalışacak personele gü-
venlik soruşturması yaptırılacaktır. Ayrıca Üst 
Kademe olarak nitelendirilen çeşitli istisnai 
kadrolarda yönetici olarak görev yapan kişi-
ler içinde  güvenlik soruşturması yapılacaktır.

 ➡ Güvenlik soruşturmasında atanacak kişinin 
eşine ve birinci derece kan ve sıhri hısımla-
rına da bakılacaktır. Bu husus yeniden göz-
den geçirilmeli ve düzenlenmelidir. Kişinin 
akrabasının işlemiş olduğu bir suçtan ötürü 
güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuç-
landırılması Suçların ve Cezaların Şahsiliği 
ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden İda-
re Mahkemelerince kamu idarelerinin tesis 
edeceği işlemler iptal edilecek ve Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu iş-
lem tesis edilirken kurumlar açısından uygu-
lamada birlik sağlanması açısından olumsuz 
sonuçlar doğuracaktır. 

 ➡ Güvenlik soruşturmasında arşiv araştırma-
sındaki konulara ek olarak kişinin, görevin 
gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri 
ve istihbarat birimlerindeki mevcut bilgilerin, 
yabancı devlet kurumları ve yabancı kişilerle 
ilişiğinin, terör örgüleriyle irtibatı olup olma-
dığının tespiti amacıyla yapılabilecektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla 
elde edilen bilgiler her durumda 2 yılın sonunda, 
dava açılmış ise mahkemece verilen kararın ke-
sinleşmesi ile silinecektir

Sonuç

Kişiler hakkında Güvenlik Soruşturması ve 
Arşiv Araştırması yapılması, kamu idareleri tara-
fından uygulanarak zamanla genel bir uygulama 
haline getirilmesi hususu göz önünde bulun-
durularak güncel  ve  kamu idareleri tarafından 
mevcut uygulama açısından birlik sağlanması bir 
kanuni düzenleme zaruretinin bulunduğunu söy-
lemek mümkündür. Devletin hangi birimleri  için 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 
yapılacağı, uygulamanın kapsamı, uygulanacak 
usul ve yetkili makamlar kamu hizmetinin özel-
liğine göre düzenlenmelidir. Objektif olmayan 
değerlendirmelerden kaçınılarak şeffaf, vatan-
daşların ulaşabileceği, Anayasaya ve hukukun 
genel ilkeleri ile çelişmeyen soruşturma yürütül-
meli, yeni Kanun tasarısı da bu tavsiyeler ışığında 
hukuk devleti ilkeleri ile uyumlu bir usule göre 
dizayn edilerek hem vatandaş açısından mevcut 
belirsizlik hali giderilmeli hem de kamu idareleri 
bakımından uygulamada birlik sağlanmalıdır.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi

43434242



Adli yardım; kişilerin hak arama özgürlüklerini 
kolaylaştırmak ve hak arama özgürlüğünün kulla-
nımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini 
ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulun-
mayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandığı 
ve aynı şekilde mahkemelerde herhangi bir yargı-
lama gideri ödemeksizin hakkını arayabilme im-
kanı sağlayan bir kurumdur. Hukuk sistemimiz Adli 
Yardım Kurumu ile bu kurumdan yararlananların 
haklarını güvence altına almayı amaçlamıştır. 

Ülkemiz de adli yardım müessesesi iki ayrı 
kanunla düzenlenmiştir. Bunlar Avukatlık Kanunu 
ve Hukuk Muhakemeleri kanunudur.

Avukatlık Kanununun 176. Maddesinde adli yar-
dımın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Adli yardım, 
Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayanlara,  bu kanunda 
yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.” 

HMK kapsamında ise adli yardım konusu 334-
340 maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bura-
da da öncelikle adli yardımdan faydalanabilme 
koşullarına değinilmiştir. Şöyle ki ;

MADDE 334’e göre; Kendisi ve ailesinin geçi-
mini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, 
gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen 
veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan 
kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki 
korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı ol-

dukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli 
yardımdan yararlanabilirler. 

Her iki kanunun ortak ölçütü; hak arama sıra-
sında yapacağı giderlerin, kendisinin ve ailesinin 
geçimini zor duruma düşürecek olması ihtimalin-
de, sosyal devlet ilkesinin de gereği olarak bu hiz-
metlerin sağlanabilmesidir. Hukuki ve İdari başvu-
rular ile Anayasa mahkemesine yapılacak bireysel 
başvurularda adli yardım hizmeti sağlanmaktadır.

HMK düzenlemesi kapsamında, mahkemele-
re başvuru yapmak isteyen ancak maddi duru-
mu elvermeyen kişiler, ilgili mevzuat kapsamında 
“yargılama giderlerini karşılayacak durumda ol-
madığını gösteren mali durumuna ilişkin belge-
leri, talebinin içeriği ile birlikte mahkemeye sun-
mak zorundadır”. Bu belgeler olmadan yapılan 
başvurular reddedilmektedir.

Adli yadım talebinin yapılacağı yerler ise mev-
zuatta şu şekilde düzenlenmiştir;

-Asıl davaya bakacak olan mahkemelerden,

-İcra ve İflas takiplerinde, takibin yapılacağı 
yerde ki icra mahkemesinden,

-İstinaf aşamasında Bölge Adliye veya Bölge 
İdare mahkemelerinden,

-Temyiz aşamasında Yargıtay/Danıştay ilgili 
daire ya da kurullarından,

Türk Yargı Sisteminde 
Adli Yardım Av. Baran ÇOBAN

-Kişisel başvuru hallerinde ise Anayasa Mah-
kemesinden.

Mahkemelere yapılacak adli yardım başvuru-
su, davanın ilk açıldığı sırada yapılabileceği gibi, 
yargılamanın devamı sırasında da yapılabilir. 
Ancak Yargılamanın devamı sırasında kabul edi-
len adli yardım talepleri, önce ki masrafları içine 
almaz. Adli yardım taleplerinin kabulü halinde, 
yargılama sonuçlanıncaya kadar adli yardım baş-
vurusu kabul edilen taraf tüm yargılama giderle-
rinden muaf olur.

Adli yardım talebinin reddi halinde ise, yar-
gılama harç ve giderlerinin mahkemece verilen 
sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu husus 
dava şartı olup, aksi durumda davanın usulden 
reddi söz konusu olacaktır.

-Adli yardım kapsamında Avukat yardımından 
yararlanma:

Türk Hukuk sistemimiz de; Hukuk ve İdare 
mahkemelerinde, icra mahkemeleri ve müdür-
lüklerinde, yine Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvurularda, Yargıtay ve Danıştay da görülen 
davalarda, davaları avukatla takip zorunluluğu 
bulunmamaktadır.  Ancak, dava sırasında hukuki 
yardım alabilmek, davanın hem usule hem esasa 
ilişkin işlemlerinin doğru şekilde yürümesi ve hak 
kayıplarının önlenmesi açısından önemli bir hu-
sustur. Misal: zilyetlik iddiasına dayanarak açılan 
bir Tapu iptal ve tescil davasında, kanunda öngö-
rülen süre içerisinde tanık listesi bildirilmez ise, 
sonrasında tanık bildirme hakkını kaçırmış olacak 
ve ilgili davada dosya mevcuduna göre karar ve-
rilecektir. Bu durumda ise, taşınmaz üzerinde ki 
iddiasını tanık dışında ispatlama zorluğu olan ta-
raf hak kaybına uğrayacaktır. Bu ve benzeri birçok 
işlem hukuki yardım alınmadan yürütülmesi zor 
olan hususlar olup, adalet arayan herkesin huku-
ki destekten faydalanabilmesi gerekmektedir. 

Ancak herkes tarafından bilindiği üzere, avu-
katlık hizmetlerinin de bir bedel karşılığında ya-
pılması zorunludur. Bu sebeple maddi durumu 
avukatlık ücretlerini ödemeye elverişli olmayanla-
rında sosyal devlet ve hak arama da eşitlik ilkeleri 
gereğince avukatlık hizmetlerinden faydalanabil-
mesi için hukuk sistemimizce tüm barolar kap-
samında adli yardım komisyonları kurulmuştur. 
Avukatlık ücretlerini karşılama olanağı bulunma-
yanlara avukatlık hizmetlerini sağlamak amacıyla 
uygulanan bu hukuki yardım müessesesi, tüm İller 
ve ilçelerde hizmet vermek üzere barolar bünye-
sinde kurulmuşu zorunlu olan bir komisyondur.

Biraz önce belirttiğimiz gibi, hukuki yardıma 
ihtiyacı olan herkes, maddi durumunun yeterli 

olmadığını ispata yarayan evraklarla yazılı ola-
rak yapacakları başvuru ile avukat yardımından 
yararlanılabilecektir. Baro, yazılı talepte bulunan 
kişilerin ibraz ettiği belgelere göre, adli yardım 
şartlarını taşıdığını belirlemesi halinde, kendisi-
ne hukuki yardım için bir avukat görevlendirmek-
tedir. Sağlanan avukatlık yardımı, kişinin açtığı 
veya açmak istediği dava ile sınırlıdır.

Kendisine avukat atanan adli yardım taleplisi, 
işinin takibi için avukata vekâlet vermek zorun-
dadır. Vekalet ücreti için yapılacak noter masrafı 
kişi tarafından karşılanacaktır. Adli yardım için 
görevlendirilen avukatın ücreti ise, avukatlık üc-
ret tarifesine göre ilgili baro tarafından karşıla-
nacaktır. Dava sonuçlanıncaya kadar avukat gö-
revine devam etmekle yükümlüdür.

Adli yardım konusu işin sonunda istem sahi-
binin maddi bir yarar elde etmesi durumunda, 
adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen 
para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine 
ilamda belirlenen harca esas değerin % 5' i Adli 
Yardım Bürosuna geri ödenir. 

Adli yardım başvurusundan, avukat görevlen-
dirilmesinin yapılacağı güne kadar geçen süre, 
bazı durumlarda hukuki yardım talebinde bu-
lunan kişinin hak kaybına veya giderilmesi im-
kânsız zararlara sebep olabilecek bir süreç ola-
bilmektedir. Bu tarz ivedi durumlar karşısında, 
baro tarafından yapılacak araştırmalar sonraya 
bırakılmak suretiyle, öncelikle görevlendirme ya-
pılabilmektedir.

Özellikle son zamanlarda oldukça artış gös-
teren kadına ve çocuğa yönelen şiddet eylemle-
rinde, Mağdur kadınlarımızın şiddet karşısında 
sessiz ve çaresiz kalmalarının en önemli sebebi 
hukuki haklarını yeterince bilmeyişleri ve ekono-
mik olarak yeterli imkanlara sahip olmayışlarıdır. 
Anlatmaya çalıştığım, barolar bünyesin de kuru-
lan adli yardım komisyonları, özellikle mağdur 
kadınlarımızın ve çocuklarının ekonomik kaygı 
yaşamadan hukuki yardım alabilmeleri ve hakla-
rını arayabilmeleri açısından oldukça büyük öne-
me sahip olan bir kuruluştur. 

Ardahan Barosu adli yardım bürosu olarak, 
kanunun aradığı şartların taşınması suretiyle, 
bizler sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Hu-
kuku ve bu çerçevede sahip olunan hakları bil-
mek herkesin Anayasal hakkı olup, bizlerde bu 
desteği sağlamak adına sonsuz çaba göstermek-
teyiz. Herkesin eşit şartlarda hakkını arayabildiği 
bir dünya diliyorum.

“Her halde dünya da bir hak vardır. Ve hak 
kuvvetin üstündedir.”                 M. Kemal Atatürk.
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Avukatlık Kanuna Karşı 
Muhalefet Suçlarına 
Genel Bir Bakış Av. Nisa Beyzanur ALMAS

Avukatlık tekeli kavramı kanunlarımızda yer 
almamaktadır. Bu kavramı ifade etmek üzere 
Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde “yalnız 
avukatların yapabileceği işler” ibaresi kullanıl-
maktadır. 1Bu madde uyarınca kanun işlerinde ve 
hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, 
hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer 
organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait 
hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri 
takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenle-
mek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. Baroda 
yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan 
resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilir-
ler. Ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesinde 
“avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kul-

1. Ali Çetin ASLAN, Avukatlık Tekeline Genel Bir Bakış,2014,dergipark
2. https://www.mevzuat.gov.tr/

lanılmaması” düzenlenmiştir. Bu maddeye göre  
baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten 
yasaklanmış olan avukatlar şahıslarına ait olma-
yan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini 
takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kul-
lanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayan-
lar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. Kanunda 
sayılan bu işlemlerin avukat olmayan kişiler tara-
fından yapılması yasaklanmıştır.2

Ancak günümüzde Avukatlık tekeli  varlığı, 
amacı, kapsamı sorgulanan avukatlık hukuku 
kurumlarından biri haline gelmiştir. Gün geçtik-
çe avukatlık tekelinin kapsamı daralmaktadır. 
Avukatlık tekeline kanunî dayanağı olan veya 

kanunî dayanağı olmayan birçok müdahalede 
bulunulmaktadır. Kanuni dayanağı olmayan bu 
müdahaleler günümüzde gün geçtikçe yaygınlaş-
maktadır. Söz konusu olan müdahaleler günlük 
hayatta birçoğumuzun sıklıkla karşılaştığı  “ÇÖ-
ZÜM MERKEZİNİZ”, ”SON ON YILDA TRAFİK KAZA-
SI MI GEÇİRDİNİZ ?” , “VEFAT EDEN YAKININIZ MI 
VAR ?” , “……………” ve  “………. HASAR DANIŞMANLIK”   
gibi tabelaları bulunan “hasar danışmanlık” şir-
keti adı altında hem vatandaşlarımızı hem de 
avukatları zarara uğratan iş takipçisi şirketlerdir.   
İş takipçileri; ambulans, çekici, acil servislerden 
haber alıp yaralamalı, ölümlü, hasarlı olan ka-
zalarda sigortalıyı buluyor. Sigortalının içinde 
bulunduğu kötü durumu istismar ederek, “ZA-
RARINIZI HEMEN ÖDEMEK İSTİYORUZ”  ya da “BİZ 
SİZİN ADINIZA OLAYI TAKİP ETMEK İSTİYORUZ” diye 
yaklaşıp sigortalıdan alacağının devrini alıyor ya 
da kendilerine vekaletname verilmesini sağlıyor. 
Şirketler, devri ya da vekaletnameyi aldıktan son-
ra sigortalıya bir miktar para ödüyorlar ve sigor-
talı bir süre sonra zararının aldığı miktardan kat 
be kat fazla olduğunu anlasa da hak talebinde 
bulunamıyor, bulunsa da lehe bir sonuç alamı-
yor.3 Günümüzde oldukça yaygın bir şekilde hasar 
danışmanlığı adı altında merdiven altı avukatlık 
hizmeti veren iş takipçisi şirketlerin bu faaliyetle-
ri avukatlık kanunun 35 ve 63. maddelerini açıkça 
ihlal etmektedir. Eğitim almamış, ahlâkî kuralları 
özümsememiş, sözleri ve eylemleri denetim al-
tına alınmamış, bir organizasyon çatısı altında 
birleşmemiş kişilerin hukuki dayanaktan yoksun 
ve gün geçtikçe çoğalan müdahaleleri hem avu-
katın elinden iş imkanı almış  hem de vatandaşın 
hukuki hakkı gasp etmiştir. İş takipçisi  şirketlerin 
bir başka faaliyeti  bu şirket üzerinden vekalet 
alarak  iş ortağı avukatlar ile davaları açıp so-
nuçlandırmaktir.  Burada hukuk bürosu olmayan, 
bir danışmanlık şirketi adı altında avukatlık fa-
aliyetlerini yürütmek için avukatlara iş ortaklığı 
teklif edilerek danışmanlık şirketi üzerinden ve-
kaletname alarak dava takibi yapılması durumu 
söz konusudur.Bu durum  1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 48. maddesinde “Avukat veya iş sa-
hibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret 
yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata 
iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan 
avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu fa-
aliyetin yürütülmesi sadece baroda kayıtlı avu-
katlara aittir. Avukatlar bu faaliyetlerini kayıtlı 
bulundukları baroya bildirdikleri büro adresle-
rinde yürütürler. Bir şirket bünyesinde çalışan 

3. https://www.barobirlik.org.tr/
4. https://www.mevzuat.gov.tr
5. Ali Çetin ASLAN, Avukatlık Tekeline Genel Bir Bakış,2014,dergipark

avukat ancak o şirketin hukuki iş ve işlemlerini 
yürütebilir4. Şirketin şahıslardan vekalet alması 
ve bu vekaletler üzerinden dava açılarak iş takibi 
yapılması Avukatlık Kanununa aykırılık teşkil et-
mektedir.

Avukatlık tekeli, baronun devlete kaliteyi ga-
ranti etmesi üzerine devletten elde ettiği imti-
yazdır. Hukuk devleti barolar eliyle bu garantiyi 
vatandaşa sunar. Baro, topluma hukukî yardımda 
bulunma konusunda kaliteyi sağlayarak toplumu 
korurken bir yandan da avukatları koruyacaktır. 
Baro tekel eliyle, başkalarının daha düşük be-
del karşılığında iş yapmasını  engelleyerek bu 
korumayı gerçekleştirecektir.5 Günümüzde hasar 
danışmanlığı adı altında merdiven altı avukatlık 
hizmeti veren iş takipçisi şirketlere karşı başta 
Türkiye Barolar Birliği olmak üzere birçok baro 
hukuksal mücadeler başlatmış ve  hem vatan-
daşın hakkını hem avukatın iş alanını koruyan 
kanun çıkmıştır .Bu kanunda  sigortalının alaca-
ğını temlik  etmesi yasaklanarak, zarara uğraması 
önlenmiş ve sigortalının alacağının sigorta şirketi 
nezdinde takibinin de, sadece sigortalının ken-
disi, kanuni temsilcisi, birinci derece yakını veya 
avukatı tarafından yapılması zorunlu hale geti-
rilmiştir. Böylece hem vatandaşlarımızın hak ka-
yıplarının önüne geçilmiş  hem de avukatlarımız 
hakları korunmuş oldu.
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Suçsuzluk karinesi;   AİHS’nın 6/2. maddesin-
de, “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu 
yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayı-
lır” şeklindedir. Anayasa’nın    38/4. maddesin-
de, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, 
kimse suçlu sayılamaz” şeklinde düzenlenen ve 
adil yargılanma hakkının uzantısı olan temel bir 
haktır. Dolayısıyla sanık hakkındaki mahkûmiyet 
hükmü kesinleşinceye kadar suçlu sayılmaması 
gerekir.

Lekelenmeme hakkı da, suçsuzluk karinesinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Lekelen-
meme hakkı kovuşturma ve soruşturma evresi 
için geçerlidir.

Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi ki-
şilerin haklarında soruşturma başlatılma ihtimali 
olan bir adli sürece karşı soruşturma evresi baş-
latılmadan dahi korunmasını gerektirmektedir.
Çağdaş ceza hukukunun en önemli amaçlarından 

biri de suçlanma tehdidi karşısında  insan onu-
runun korunmasıdır.Lekelenmeme hakkı da bu 
amaca hizmet etmektedir.

Bu kapsamda yasa koyucu lekelenmeme 
hakkına  güçlü bir vurgu yaparak ,vatndaşların 
lekelenmeme hakkını yasal güvence altına al-
mak  için CMK’nın 158/6. maddeye bir ekleme 
yaparak CMK’nın madde 158/6 ile “soruşturma-
ya yer olmadığına dair karar” kurumunu getir-
miştir. Bu düzenleme ile amaçlanan kişilerin 
haksız ve yersiz ihbar ve şikâyetler ile kamu ve 
toplum nezdinde suçlu muamelesi görmesini 
ve ceza soruşturmalarına muhatap olmalarını 
engellemektir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu 158/6. maddesi 
“… İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluştur-
madığının herhangi bir araştırma yapılmasını 
gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ih-
bar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte ol-

Lekelenmeme Hakkı ve 
Hukukumuzda Soruşturmaya 
Yer Olmadığına Dair Karar Av. Derya AYDIN

ması durumunda soruşturma yapılmasına yer 
olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet 
edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruş-
turma yapılmasına yer olmadığına dair karar, 
varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bil-
dirilir ve bu karara karşı 173 üncü maddede-
ki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü 
hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma 
işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan 
işlemler ve verilen kararlar, bunlara mah-
sus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak 
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme ta-
rafından görülebilir.” şeklindedir.

Adli işlemlerin yapılmaya başlandığı andan 
itibaren lekelenmeme hakkının gözetilmesi ge-
rekir. Şayet ihbar ve şikayet konusu fiil açıkça 
suç oluşturmuyorsa veya ihbar ve şikayet genel 
ve soyut ise kolluk tarafından, savcılık talima-
tıyla ön soruşturma  kaydı açılması gerekmek-
tedir. Açılan ön soruşturma kaydında hakkında 
şikayette bulunulan kişi şüpheli sıfatını almaz. 
Böylece kişinin lekelenmeme hakkı korunmuş 
olur ve bu ön soruşturma kaydı ile açılan dos-
ya kaydının kişinin genel bilgi toplama (GBT) 
sisteminde ortaya çıkması önlenmiş olur. Şa-
yet ön soruşturma kaydı yapılmadan ve CMK 
mad. 158/6 şartları gözetilmeden, soruşturma 
kaydı açılması halinde kişi şüpheli sıfatı alacak 
ve  hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilse bile bu durum kişinin GBT kaydında or-
taya çıkacaktır. Yine kişi hakkında şartları oluş-
mamış olsa veya soruşturma kaydı sehven dahi 
açılmışsa  bunun düzeltilmesi mümkün değil-
dir. Bu durum da açıkça kişinin lekelenmeme 
hakkını ihlal edecektir. Bu noktada  avukatla-
rın  görevi   kolluğa  ihbar üzerine  müvekki-
lin  ifadesinin alınması  için gidildiğinde şayet 
ihbar konusu suç değil ise veya ihbar soyut ve 
genel nitelikte ise kolluğun bağlı bulunduğu 
savcılıktan  kaydın ön soruşturma kaydına ya-
pılmasını müvekkilin menfaati açısından talep 
edilmesidir.Örneğin müvekkiliniz eşi tarafından 
, eşini aldattığını ve zina yaptığı iddiası ile şika-
yet edilmişse ve kollukça müvekkiliniz  ifadeye  
çağrılmışsa , ifadeye gittiğinizce ihbar konusu 
zinanın  TCK kapsamında suç olmadığı belirtile-
rek , ön soruşturma kaydı açılmasının ilgili sav-
cılıktan talep edilmesi gerekmektedir.

Ön soruşturma   kaydı yapıldıktan sonra 
savcılık makamınca soruşturmaya yer olma-
dığına dair karar verilir, verilen karar tarafla-
ra tebliğ edilir. Soruşturmaya yer olmadığına 
dair kararlar , bu kararlara mahsus bir sisteme 
kaydedilir. Herkes bu karara ulaşamaz ancak 
ihtiyaç halinde savcılık ve mahkemeler göre-

bilir. Bu kararları sadece savcılık ve mahkeme-
lerce  görülebilmesi , bu kararların gizli olması 
da yine lekelenmeme hakkı kapsamındadır. 
Ayrıca soruşturmaya yer olmadığına dair ka-
rarlar şayet kişi devlet memuru ise, disiplin 
soruşturması başlatılmak üzere ilgili kuruma 
gönderilmez.

Soruşturmaya yer olmadığına dair kararlara 
karşı bulunulan bölgedeki Sulh Ceza Mahkeme-
sine on beş gün içerisinde itiraz edilebilir.İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir. İtirazın reddi 
yönünde verilen kesin kararlara karşı sadece 
CMK 309.uyarınca  kanun yararına bozma baş-
vurusunda bulunulabilir. Kanun yararına bozma 
başvurusunda olağanüstü bir kanun yolu olma-
sı sebebiyle herhangi bir süre bulunmamakta-
dır.Şayet Sulh Ceza hakimliğince itirazın kabulü 
yönünde bir karar verilirse , Cumhuriyet Savcısı 
tarafından ihbar veya şikayete konu olay hak-
kında soruşturma  kaydı açılarak soruşturma 
yapılır.

Lekelenmememe hakkı ve bu bağlamda 
Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen 
soruşturmaya yer olmadığına dair karar mü-
essesi hukuka uygun biçimde aranan maddi 
gerçeğe ulaşma hedefi ile düzenlenmiştir. Ön 
soruşturma kaydı ve soruşturmaya yer olma-
dığına dair kararların artması ile vatandaşın 
ileride adli işlemler sebebiyle yaşayacağı so-
runların önüne geçilmiş olmakla, daha güve-
nilir bir adalet mekanizmasının işletilmesine 
katkı sunulacaktır.
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Yargı; iddia, yargılama ve savunma olmak üze-
re üç temel bileşenden oluşmaktadır. Yargının ol-
mazsa olmaz unsuru olan savunma mekanizması 
ülkemiz özelinde avukatlar tarafından icra edil-
mektedir. Avukatlık mesleği kamu hizmeti niteli-
ğinde bir meslek yapılanmasıdır. 

Ülkemizde avukatlık mesleğini icra edebilmek 
için 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 3. maddesi gere-
ğince; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk 
hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak 
veya yabancı memleket hukuk fakültesinden me-
zun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programla-
rına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav 
vermiş bulunmak, Avukatlık stajını tamamlayarak 
staj bitim belgesi almış bulunmak, levhasına ya-
zılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bu-
lunmak, bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali 
olmamak gerekir.  

Avukatlar ve avukat adayları için önem arz 
eden ve aslında mesleğe yönelik teorik bilgilerin 
pratik bilgiler ile yoğrulduğu aşama 1 yıllık süre-
ce intikal eden staj dönemidir. Staj evresi 6 aylık 
adliye stajı ve 6 aylık süreç içerisinde de en az 5 
yıllık kıdeme sahip  bir avukatın yanında yapılan 
stajdan ibarettir. Bu süreç ülkemiz açısından ele 
alındığında 4 yıllık zorlu bir hukuk fakültesi eğiti-
mini tamamlayan avukat adaylarının biran önce 
mesleğe adım atabilmek ve bu mesleğin icrası 
suretiyle maddi gelir elde etmesi meslekten bek-
lenen faydayı ortaya koymaktadır. Ancak mesleğe 
adım atmanın son ve hatta en önemli evresi olan 
avukatlık stajı evresi stajyer avukatlar açısından  
çeşitli sıkıntıları da beraberinde getiren bir sü-
reçtir. Bu süreçte stajyer avukatlar herhangi bir 
ücret alamadıkları için meslek için gerekli olan 
özgüveni sağlama noktasında da ne yazık ki ya-
şanan maddi sıkıntılar sebebiyle daha mesleğe 

1. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_hukuk_fak%C3%BClteleri_listesi#:~:text=T%C3%BCrkiye'deki%20hukuk%20fak%C3%BClteleri%20lis-
tesi%2C%20T%C3%BCrkiye'deki%20hukuk%20fak%C3%BCltelerini,toplamda%20132%20hukuk%20fak%C3%BCltesi%20bulunmaktad%C4%B1r.

başlamadan meslekten uzaklaşma eğilimine yö-
nelmektedirler.

Bu noktada Adalet Bakanlığı verileri, Temmuz 
2019 itibariyle 21.943 stajyer avukatın yer aldığını 
ortaya koymaktadır. Bu fazlaca sayıda stajyer avu-
kata aynı anda Adalet Bakanlığı’nca ücret niteli-
ğinde ödemelerin yapılamasının devlet hazinesi-
ne maddi anlamda çok ağır külfetler yükleyeceği 
dile getirilebilir. Ancak bu durum sorunun sebebi 
değil bizatihi sonucudur. Şöyle ki; ülkemizde 2019 
yılı itibariyle 87 devlet ve 45 vakıf üniversitesine 
ait olmak üzere toplamda 132 adet hukuk fakül-
tesi bulunmaktadır.1 Bu devasa sayıda hukuk fa-
kültelerinden her yıl binlerce genç hukukçu adayı 
mezun olmaktadır.  Mezun olan hukukçu adayları 
ilk iş olarak avukatlık stajına başlamaktadırlar. 
Sayının fazlaca olmasının sebebi ne yazık ki çok 
sayıda hukuk fakültesinin yer almasıdır. Unutma-
mak gerekir ki niceliksel büyüklükler ancak ve 
ancak niteliksel büyüklükler ile anlam kazana-
bilir. Aykırı bir görüşün savunulması sayıca fazla 
ancak niteliksel açıdan yetkin ve hukukçu bakış 
açısına sahip olmayan sözde hukukçuların(!) top-
lumda yer kaplamasından öteye gitmeyecektir. 

Bu noktada avukatlık mesleğini icra edebilmek 
amacıyla 17/10/2019 kabul tarihli ve 7188 Sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’da yer aldığı üzere hukuk 
mesleklerine giriş sınavı yapılması kararlaştırılmış-
tır. Bu sınavın amacı esasında hukuk ve bilhassa 
avukatlık mesleğinde oluşan yığılmayı önleme 
amacına yöneliktir. Ancak aynı 7188 Sayılı Ceza Mu-
hakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un 6. maddesinde belirtildiği 
üzere bahsi geçen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 
ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı, ilgili 
yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlü-

Stajyer Avukatlar, 
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 
ve Hukuk Fakültelerinin Durumu Av. Sefer ÖZDEMİR

ğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında 
uygulanacaktır.  Yani bu durum açıkça sınav için 
dört yıl daha bekleneceğini ve zaten bu süreçte 
artan avukat sayısının daha da ve kontrolsüz bir 
şekilde artacağını göstermektedir. Hukuk Meslekle-
rine Giriş Sınavı’nın bir an önce ve ivedilikle uygu-
lanması bir nebze de olsa avukat sayısının makul 
değerlerde tutulmasına yardımcı olabilir. 

Ayrıca bu durumla birlikte sorunun asıl sebebini 
kaçırmamak gerekir. Her yıl ülkemizde binlerce in-
san hukuk fakültelerine kayıt yaptırmakta ve aynı 
şekilde binlerce insan bu fakültelerden mezun ol-
maktadır.  YÖK istatistiklerine göre 2019/2020 eği-
tim-öğretim yılında 15.979 öğrenci hukuk fakültele-
rine kayıt yaptırmış ve yine aynı istatistiklere göre 
78.998 kişi hali hazırda hukuk fakültelerinde eğitim 
görmektedir.2 Kontenjan noktasında hukuk fakülte-
lerindeki doluluk oranı ve sayının fazla olması aslın-
da sorunun kendisini teşkil etmektedir. Yani bu ka-
dar fazla mezun veren fakülteyi, başarıyla bitirerek 
mezun olan kişilerin avukatlık mesleğine yönelmesi 
iş imkanlarını kısıtladığı gibi işsiz kalma sorununu 
da gündeme getirmektedir. Bu noktada hukuk fa-
kültesi kontenjanlarının daha makul seviyelere çe-
kilmesi ve hatta üniversite sınavları için belirlenen 

2. https://istatistik.yok.gov.tr/

sıralamaların daha da aşağı indirilerek kaliteli ve 
nitelikli bir hukukçu ve avukat kitlesi oluşturmanın 
önü açılmalıdır. Aynı zamanda sıralamaların daha 
da nitelikli hukukçu kitlesi yetiştirebilecek seviyelere 
çekilmesi ile beraber  vakıf  üniversitesi adı altında 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversi-
telerin hukuk bölümleri bazında en azından devlet 
hukuk fakülteleri ile aynı sıralama düzeylerine ge-
tirilmesi daha da kaliteli bir hukuk ortamı oluştur-
mada yardımcı olacaktır. Çünkü unutulmamalıdır ki 
adalet mülkün temelidir ve adaletin olmadığı yerde 
toplumun hayat damarları kopmuş demektir. 

Adaleti güçlü bir toplum ancak;  yetkin, liyakat 
sahibi, eğitim seviyesi yüksek ve hukukun temel 
esaslarına inanan hukukçular sayesinde oluşa-
caktır. Hukukçunun eğitimi toplumun yaşam pı-
narına verilen can suyu gibidir varlığından kimse 
haberdar olamaz ancak yokluğu herkes tarafın-
dan fark edilir. Bu inanç ve düstur ile daha yetkin 
insan kitlesi oluşturmak genelde tüm toplumun, 
özelde ise üniversitelerin elindedir. Adalet duy-
gusu tatmin edilmiş bir toplum oluşturmak biz-
lerin elindedir ve bunu ancak ve ancak güçlü bir 
teorik ve pratik eğitimi almış hukuk camiası ile 
sağlayabiliriz.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Türk Borçlar Kanunu'nun 112. maddesine göre: 
"Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borç-
lu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceği-
ni ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan 
zararını gidermekle yükümlüdür." Böyle bir du-
rumda, alacaklı, tazmin isteyebilmek için zararı-
nı ispatla mükelleftir. Ancak, taraflar, borçlunun, 
borcu hiç veya gereği gibi ya da kararlaştırılan 
yer ve zamanda ifa etmemesi durumunda;  ala-
caklı,  zararını ispatlamak zorunda olmaksızın; 
borçluyu yükümlü kılan bir müeyyide kararlaştı-
rabilirler. Bu halde cezai şarttan/ceza kaydından 
bahsedilir. 

Zira cezai şartın talep edilebilmesi için sadece 
sözleşmede kararlaştırılması yeterlidir. Oysa ge-
cikme tazminatın kanundan kaynaklanan bir hak 
olup sözleşmeye dahil edilmese de talep edile-
bilir niteliktedir.

 Cezai şart, borçluyu borcunu yerine getirme-
ye sevk etmek amacı ile öngörülmüş bir nevi ta-
rafların alacaklarını güvence altına alma ihtiyacı-
nın gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmek için 
ortaya çıkmış bir yaptırım olarak ifade edilir. Ce-
zai şart ile amaçlanan fayda, borçlunun borcu-
nun kararlaştırılan şekilde yerine getirilmesinin 
sağlanmasıdır.1 

Kararlaştırılan cezai şartın sözleşmede yer 
alan edimden ayrı olarak kararlaştırılmış olması 
gerekmektedir. Zira sözleşmede borç olarak ka-
rarlaştırılan bir edim sözleşme gereği üstlenilen 
bir yükümlülük olup cezai şart sayılmamaktadır. 

Cezai şartın miktarını taraflar belirlemekte 
serbesttirler ancak hakim bu miktarın fahiş ol-
duğunu gördüğü taktirde belirlenen miktarı ken-
diliğinden indirebilir. Ancak ticari işler bu duru-
mun istisnasını oluştururlar. Zira ticari işlerde 
tacirlerin basiretli olması kuralı geçerlidir. Ancak 
cezai şart tacirin ticari hayatının mahvına sebep 

1. ARAL, Fahrettin, ve hasan ayrancı, borçlar hukuku, özel borç ilişkileri. Yetkin yayınları, 10. Baskı, ankara, 2014.
2. ORUÇ, Vedat. İnşaat sözleşmelerinde cezai şart ve gecikme tazminatı, hukuki haber. Com e.t 14/08/2020
3. Kaya, Özgür Katip Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1993.

olacak mahiyette ise bu taktirde şartın miktarı ve 
durumun gereklerine göre sözleşme kısmen veya 
tamamen batıl sayılacak ya da hakim kararıyla 
indirim sağlanabilecektir.2

Belirlenen cezai şart sadece verme edimle-
rinde değil yapma, yapmama gibi edimlerde de 
kararlaştırılabilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde de müte-
ahhidin işi zamanında teslim etmemesi üzerine 
gecikilen süre için iş sahibinin sözleşmede ka-
rarlaştırılan cezai şartı talep etme hakkı bulun-
maktadır. Ancak görüleceği üzere cezai şartın 
talep edilebilmesi için en önemli şart sözleşme-
de kararlaştırılmış olmasıdır. Aksi halde taraflar 
gecikilen süre için kanundan doğan gecikme taz-
minatı alma haklarını kullanabileceklerdir. Ancak 
bu tazminat için alacaklının zararını ispatlaması 
ve borçlunun da bu ödemeyi yapması için kusur-
lu olması gerekmektedir. Ancak cezai şartın söz-
leşmede kararlaştırılmış olması halinde artık bu 
hususların ispatına gerek kalmayacaktır. Alacaklı 
borca aykırılık sonucu hiçbir zarara uğramamış 
olsa dahi cezai şartı talep edebilecektir.

Cezai şart; seçimlik, ifaya eklenen ve dönme 
cezai şartı olarak üçe ayrılmaktadır. Kat karşılığı 
inşaat sözleşmelerinde bu üç türde de cezai şart 
düzenlenebilecektir. Ancak en sık karşılaşılan 
ifaya eklenen cezai şarttır.  İfaya eklenen cezai 
şartta alacaklı ifa ile birlikte cezai şartı da talep 
edebilmektedir. Şayet çekince ileri sürmeksizin 
tek başına edimin ifası talep edilirse alacaklının 
cezai şarttan vazgeçtiği kabul edilir ve sonradan 
talep edilemez.

Müteahhit, sözleşmede kararlaştırılmış olan 
ifaya ekli cezai şartı, sözleşmede inşaatın tesli-
mi için kararlaştırılan süreden itibaren inşaatın 
fiilen tesliminin gerçekleştirildiği tarihe kadarki 
süre için isteyebilir.3

Kat Karşlığı İnşaat 
Sözleşmelerinde Cezai Şart 
ve Gecikme Tazminatı Av. Ceren ARSLANGÖRÜR

Arsa sahibi sözleşmeden dönerse, bu durum-
da asıl borç geçmişe etkili olarak ortadan kalka-
cağından, arsa sahibi ifaya eklenen cezai şartı ta-
lep edemez; aksi sözleşmede kararlaştırılabilir.4

Arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi duru-
munda ise dönmeden kaynaklanacak cezai şartın 
talep edilemeyeceği kabul edilmektedir. Yargıtay 
uygulaması gereğince, inşaatın çok büyük bir kıs-
mının tamamlanmış olması nedeniyle sözleşme-
den dönmenin değil, feshin söz konusu olacağı 
kabul edilen (feshin ileriye etkili olacağı) hâllerde, 
arsa sahibi cezai şartın ifasını talep edebilecektir.

Ayrıca Yargıtay, arsa sahibinin sözleşmeden 
dönme hakkının belli bir süreyle sınırlandırıldığı 
veya belli bir süre geçmesi üzerine sözleşmenin 
sona ermiş sayılacağı kabul edilen hallerde; dön-
meye rağmen, ifaya ekli cezai şartın bu süre için 
talep edilebileceğini kabul etmektedir. 

Gecikme cezası olarak kararlaştırılan bedel, ak-
din ifasına bağlı olup müspet zarar kapsamındadır. 
Kural olarak akdi fesheden tarafça istenemez. Ne 
var ki yanların imzaladığı sözleşmede; teslim zama-
nının geçmesinden sonra 60 gün hitamında akdin 
kendiliğinden feshedilmiş sayılacağı kararlaştırıl-
dığından davacının iş sahibinin teslim tarihinden 
itibaren 60 gün geçmedikçe akdi feshetme imkanı 
bulunmamaktadır. Çünkü davalının temerrüt tarihi 
akitle teslim tarihinden 60 gün sonrasına bağlan-
mıştır. Bu nedenle davacı iş sahibi akdi feshedeme-
yeceği bu 60 günlük dönem için gecikme tazminatı 
olarak kararlaştırılan cezai şartı talep edebilir.”

Uygulamada inşaat sözleşmelerinde yer alan 
şartın gecikme tazminatı mı yoksa cezai şart mı 

olduğu karıştırılmaktadır. Ancak gecikme tazmi-
natı kanundan kaynaklanırken cezai şart tarafla-
rın iradesiyle kararlaştırılmaktadır. 

Gecikme tazminatının talep edilebilmesi için 
borçlunun kusurlu olması(kusursuzluğunu borç-
lu kendisi ispat eder), alacaklının da zarara uğ-
raması gerekmektedir. Ancak cezai şartta kusur 
aranmamaktadır, borç gereği gibi ifa edilmediği 
taktirde müteahhit kusurlu olsun veya olmasın 
alacaklı cezai şartın ödenmesini talep edebilir. 
Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile karar-
laştırılan cezanın ifası gerekir. 

Bunun yanında Yargıtayın emsal nitelikte ka-
rarlarına bakıldığında, tarafların yapmış oldukla-
rı sözleşmelere “tazminat” adı altında bir ödeme 
kararlaştırdıkları taktirde tazminatın götürü ola-
rak tayin ve tespit edilmiş bulunması, davalının 
(borçlunun) yüklendiği bu edimin "cezai şart" ol-
duğu kabul edilmiştir.

Cezai şartı herhangi bir çekince ileri sürmek-
sizin talep etmezseniz artık bu hakkınızdan fera-
gat etmiş sayılacaksınız ve ayrı bir davayla talep 
edemezsiniz. Ancak gecikme tazminatını herhan-
gi bir çekince ileri sürmeksizin talep etmezseniz 
dahi sonradan açacağınız bir davayla talep etme 
hakkınız bulunmaktadır. Kanundan kaynaklanan 
bu haktan feragat ettiğiniz yönünde bir karine 
bulunmamaktadır.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Türk Tarihinde bin yıllık geçmişi olan Ahilik 
Teşkilatı bilindiği üzere, dini ve tasavvufi özel-
liklerinin yanında, esnaf ve sanatkarların denet-
lendiği ve tüketicinin haklarının da korunduğu 
çağına göre fazla yenilikçi ve şahsına münhasır 
bir teşkilattır. Ahilik teşkilatının yazılı mevzuatı ve 
kaynaklandırılması konusunda maalesef tatmin 
edici bir seviye yakalanamamışsa da, coğrafya-
mızda uzun bir süre tüketicinin esnaf ve sanatka-
ra karşı korunması, Müslüman esnaf ve sanatka-
rın Gayrimüslim esnaf ve sanatkarlara karşı adil 
bir şekilde rekabet edebilmesi ve ürünlerin stan-
dartlaştırılması adına önemli bir yer tuttuğunu 
görmekteyiz. Cumhuriyet’ in ilanından sonra Türk 
Hukuk Sisteminde ise Tüketici Hukukundaki dü-
zenlemeler diğer hukuk dallarına göre çok daha 
genç yaştadır.

2020 yılı itibariyle, gelişen teknoloji ve pande-
mi gibi sebeplerle, tüm dünyada tüketiciler çok 
büyük mağazalarda zaman kaybetmek yerine in-
ternet aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde alış-
veriş yapmayı daha çok tercih eder hale gelmiş-
tir. Bu durum ticari şirketler açısından da olumlu 
sonuçlar yaratmaktadır. Zira, üreticiler açısından 
her bir mağaza ve personeli ekstra girdi olarak 
görünmekte, internet ve diğer mesafeli satış yön-
temleri şirketlerin maliyetini düşürmektedir. Öyle 
ki, 2019 yılı itibariyle dünyada kişisel serveti en 
yüksek isim Jeff Bezos servetini 1994 yılında kur-
duğu sanal alışveriş sitesine borçludur. Yüzyıl-
larca ticaretle uğraşan ailelerin servetlerini bile 
katlayacak kadar geniş bir pazarı olan bu sektöre 
dair kaçınılmaz olarak bazı düzenlemeler koyma 
zorunluluğu hasıl olmuştur.

Nitekim, Türk Hukukunda Tüketicinin Korun-
ması hususunda kapsamlı ilk kanun 1995 yılında 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
ile mevzuatımıza girmiş, bu kanun kapsamında 
daha önce parça parça ve bazı konularda düzen-
lemeler bulunduran 3489 sayılı Pazarlıksız Satış 
Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı İthal veya 
Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Maki-
na Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı 
Hakkında Kanun, 3003 sayılı Endüstriyel Mamula-
tın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak 2013 yılında yürürlüğe giren 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 
4077 sayılı kanun ilga edilmiş ve tüketici hakları 
kapsamında çok daha geniş düzenlemeler getir-
miştir. Bu kanun ile birlikte, çağın ihtiyaçlarını 
karşılaması açısından mesafeli satış sözleşmele-
ri açısından da gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Her ne kadar 4077 sayılı kanuna 2003 yılında 9/A 
maddesi eklemek suretiyle mesafeli satış söz-
leşmesi kavramı düzenlenmişse de, 6502 sayılı 
kanun çok daha güncel ve geniş içeriklere sahip 
düzenlemeler getirmiş, yine mesafeli satış söz-
leşmelerine ilişkin birçok yönetmelik eklenmiştir.

Mesafeli satış sözleşmeleri kanunun 48.mad-
desinde “Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı 
ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksı-
zın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanması-
na yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçe-
vesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu 
ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere 
uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiy-
le kurulan sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. 

Bu tip sözleşmelerin geçerli olabilmesi ka-
nunca bazı şartlar sunulmuştur. En sık kullanılan 
mesafeli satışların internet alışverişleri oldu-
ğu göz önünde bulundurulduğunda aynı kanun 
maddesinde satışın geçerli olabilmesi için tüke-
ticinin mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık 
gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce 
ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda 
ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yüküm-
lülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır 
şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendi-
rilmesi gerektiğini belirtmiş, bu bilgilendirmeye 
ilişkin ispat yükünü ise satıcı veya sağlayıcı üze-
rinde bırakmıştır.

Yine aynı maddede kanun satıcı veya sağla-
yıcının sipariş edilen malı en geç 30 günlük süre 
içerisinde teslimini öngörmüştür. Bu sürelerin, 
yönetmeliklerle malın çeşidine göre tüketicinin 
mağdur edilmemesi adına daha kısa olarak be-
lirlenebildiğini de unutmamak lazım. Bu konu-
da gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı da, 
yurtdışı merkezli alışveriş sitelerinden verilen 
siparişlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının 

Mesafeli Satış Sözleşmeleri
ve Tüketici Hakları Av. Yunus Emre ARAS

uygulanması için ülkemizde en azından temsil-
ci ve bu durumlarda yaşanacak olumsuzlukları 
üstlendiğini beyan eden firmalardan alışveriş 
yapılması gerekliliğidir. Özellikle ABD ve Çin gibi 
ülkelerin mega sitelerinden yapılan alışverişler-
de 30 günlük sürelerin uygulanma ihtimali pek 
mümkün olmamakta, bu konuda site tarafından 
tanınan süre içerisinde sipariş edilen malın gel-
memesi halinde gerekli başvurunun yapılması 
ve para iadesinin talep edilmesi gerektiği unu-
tulmamalıdır.

Kanunun 48/4. Maddesi ise mesafeli satış 
sözleşmesini çok daha çekici yapan bir hak tanı-
maktadır. Kanun maddesi ile müşteri memnuni-
yetini pek önemsemeyen “satılan mal geri alın-
maz” mantığı ile tüketiciye fiziksel olarak hizmet 
sunan üreticilerden-satıcılardan, tüketicinin gö-
rerek, inceleyerek satın aldığı malları iade etmesi 
mümkün değilken, mesafeli satışlarda hiçbir şart 
sunmadan aldığı ürünü 14 gün içerisinde iade 
edebilmektedir. Bu hususta tüketici ilişkisi içeri-
sindeki her türlü satışta, ayıplı mal ve hizmetlere 
ilişkin istisnai düzenlemeler ile tüketici hakları-
nın korunduğunu belirtmekle birlikte, mesafeli 
satış sözleşmelerinde bu 14 günlük sürenin sa-
tıcı/sağlayıcı tarafından kısaltılamayacağı fakat 
tüketicinin lehine olacak şekilde uzatılabileceği 
kanun hükmüyle garanti altına alınmıştır. 

Tabi ki, bu durumun bazı istisnaları mevcuttur. 
Nitekim kanun maddesine dayanılarak çıkarılan 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15.madde-
sinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüke-
ticinin sözleşmelerde cayma hakkını kullanama-
yacağı belirtilmiştir. Bu durumlar aşağıdaki gibi 
olup, verilen siparişlerde malın cinsine ve bu is-
tisnai duruma dikkat etmek gerekmektedir.

1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara 
bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcı-
nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetle-
re ilişkin sözleşmeler.

2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçla-
rı doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin 
sözleşmeler.

3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi 
geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleş-
meler.

4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, 
paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan 
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından 
uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleş-
meler.

5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan 
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün ol-
mayan mallara ilişkin sözleşmeler.

6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mü-
hür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ol-
ması halinde maddi ortamda sunulan kitap, 
dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine 
ilişkin sözleşmeler.

7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlanan-
lar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayın-
ların teslimine ilişkin sözleşmeler.

8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması 
gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kira-
lama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya 
dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın de-
ğerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet-
ler veya tüketiciye anında teslim edilen gay-
rimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tü-
keticinin onayı ile ifasına başlanan hizmetle-
re ilişkin sözleşmeler.

Netice itibariyle, küreselleşen dünya göz 
önünde bulundurulduğunda, bir ürünün fiziki 
olarak görülüp beğenilerek satın alınmasının za-
man kaybı yaratması, gündemimizdeki Covid-19 
pandemisinin belirsizlik yaratması ve bu salgın 
nedeniyle sağlık koşullarının riske edilmemek 
istenmesi ve son olarak ticari hayatın çok daha 
hızlı akması gibi nedenlerle sıklıkla başvurulan 
mesafeli satışlarda tüketicinin hakları eski kanun 
hükümlerine göre çok daha genişletilmiştir. Fakat 
hemen hemen her kanun maddesinde olduğu 
gibi bu sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin de 
istisnaları mevcut olduğunu ve bu hakları bilerek 
tüketim yapılmasını, olası bir olumsuzlukta ise 
belirlenen haklar doğrultusunda, Avukatlardan 
hukuki yardım almak şartıyla gerekli kanun yol-
larına başvurmanın doğru olacağını unutmamak 
gerekmektedir.

Ardahan Barosu DergisiArdahan Barosu Dergisi
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Savunma kelimesini, Türk Dil Kurumu saldı-
rıya karşı koyma ,müdafaa olarak tanımlamıştır. 
Mahkemeler, devlet otoriteleri karşısında savun-
ma ise şüpheliye ve sanığa ,suçlamadan kurtul-
mak için kendini anlatma fırsatı verme , iddialara 
sanığın veya şüphelinin delilleri ile cevap vere-
bilme hakkı tanınmasıdır.5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanun’da savunma ise suç isnadına karşı 
şüpheli ve sanığın korunması ,hukuki olarak ko-
runması olarak tanımlanabilir. Savunma hakkı , 
insanların tarih boyunca otoriteye karşı göster-
miş olduğu direniş neticesinde günümüzdeki ha-
lini almıştır. Günümüzde ise savunma hakkı, bir 
çok alanda kısıtlanmakta, 21. yüzyıl dünyasında  
bile   bu kısıtlamalar artarak devam etmektedir.

Savunma hakkı , Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin 6.maddesinde düzenlenmiştir.Sözleş-
menin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6.maddesi ;

“…Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki 
asgari haklara sahiptir: 

a) Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın ni-
teliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir 
dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman 
ve kolaylıklara sahip olmak;

 c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği 
bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer 
avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan 
yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli 
görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yar-
dımından ücretsiz olarak yararlanabilmek;

 d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çek-
tirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla 
aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve din-
lenmelerinin sağlanmasını istemek; 

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya 
konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımın-
dan ücretsiz olarak yararlanmak…” şeklindedir. 
Madde metninden de anlaşılacağı üzere sözleş-
me nezdinde savunma hakkı , adil yargılanma 
hakkının uzantısı olan  ve vazgeçilmez bir hak-
tır .Sözleşmenin 6.2-c fıkrasında  savunma hakkı 
kapsamında ayrıca şüpheli veya sanığın avukat 
yardımından yararlanması düzenlenmiştir.

Savunma hakkı ,Anayasamızın 36.maddesi 
,138.maddesi ve 141.maddesi ile yapılan düzenle-
meler ile  korunma altına alınmıştır. Yapılan bu 
düzenlemelerle  birlikte şüpheli veya sanık, sa-
vunma hakkını kendi kullanabilir veya bir müdafi 
yardımı ile de bu hakkını kullanabilir. 

Müdafi , Türk Dil Kurumunca “savunucu” olarak 
tanımlanmıştır. Müdafi kavramı Yargıtay kararla-
rında da ele alınmış, bu hususta Yargıtay Ceza Ge-
nel Kurulu’nun  2013/3-690 E. 2014/199 K. 22.4.2014 
tarihli kararı; “…Savunma sanığın kendisini bizzat 
savunma hakkının yanında, müdafi tayin etme 
yetkisi ile belirli şartlarda müdafiden ücretsiz ya-
rarlanabilme hakkının bulunduğu belirtilmiştir. Bu 
açıdan, savunma hakkı meşru bir yol, müdafi de 
savunma hakkının kullanılması bakımından meş-
ru bir araçtır…” şeklinde değerlendirilmiştir.

Sanık veya şüpheli şayet bir müdafi yardımın-
dan yararlanmak isterse ise  Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi’nin 6/2.c fıkrası  uyarınca kendisi-
ne bir müdafi tayini zorunludur. Bununla birlikte 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ‘da  ayrıca 
zorunlu müdafi kavramı düzenlenmiştir. Kişinin 
talebi ile veya  talebine bağlı olmaksızın yargı 
merciince şüpheli veya sanığa müdafi tayini zo-
runlu kılınmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu 150.
maddesin de zorunlu müdafi kavramı düzenlen-
miştir.  

CMK 150.madde ; “ 1) Şüpheli veya sanıktan 
kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli 
veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olma-
dığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi 
görevlendirilir

(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; 
çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul 
veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir 
müdafi görevlendirilir.

(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını ge-
rektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, 
Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarı-
lacak yönetmelikle düzenlenir. “şeklindedir.

Zorunlu müdafi veya vekilin görevlendirilmesi 
esasları ise Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğin-

Savunma Hakkı
ve Zorunlu Müdafi Av. Derya AYDIN

ce Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle 
Yapılacak Ödemelerin Usul VeEsaslarına İlişkin 
Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin Müdafi ve Vekillerin Görevlendiril-
me başlıklı 5.maddesi;

“(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir mü-
dafi seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek  durum-
da olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek 
müdafi yapılacak ödemelerin yargılama giderle-
rinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde ken-
disinden tahsil edileceği hususu hatırlatılarak 
talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görev-
lendirmesi istenir.

(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savu-
namayacak derecede malûl veya sağır ve dilsiz 
ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma 
ya da kovuşturma yapılıyorsa istemi aranmaksı-
zın barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. 
Ancak bunun için şüpheli veya sanığın müdafii-
nin olmaması şarttır.

(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma 
aşamasında sanığa iddianamenin tebliği için çı-
karılan çağrı kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde müdafii bulunup bu-
lunmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı 
takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi-
nin isteneceği, görevlendirilen müdafi ödenecek 
ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve 
mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edilece-
ği" hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın 
tutuklu olması hâlinde Ceza Muhakemesi Kanu-
nunun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğin-

ce yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen 
meşruhat hatırlatılır. Sanık tarafından bildirimde 
bulunulmadığı, tebligat yapılamadığı veya tutuk-
lu sanığın müdafii olmadığını bildirmesi hâlinde 
duruşma günü beklenmeksizin barodan bir mü-
dafi görevlendirmesi istenir.

(4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya 
katılanın talep etmesi hâlinde, barodan bir vekil 
görevlendirmesi istenir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağ-
dur veya suçtan zarar gören için zorunlu olarak 
vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi 
aranmaksızın barodan bir vekil görevlendirmesi 
istenir. Ancak bunun için mağdur veya suçtan za-
rar görenin vekilinin olmaması şarttır.  “  şeklinde 
olup yapılacak görevlendirmeyi ayrıntılı olarak 
açıklamıştır.

Adil Yargılanma Hakkı nezdinde şüpheli, sa-
nık veya mağdurun bir müdafi veya vekil yardı-
mı  ile yargılamada temsil edilmesi, silahların 
eşitliği ilkesinin bir gereğidir. Silahların eşitliği 
ilkesi esasen hakkaniyete uygun yargılamanın 
da bir gereğidir. Bu gereklilik karşısında kanunun 
öngörmüş olduğu zorunlu müdafi veya  vekillik 
yardımı  savunma hakkının vazgeçilmez unsurla-
rındandır. Şüphelinin, sanığın veya mağdurun sa-
dece “müdafi/vekil  talep ediyorum” diyerek  bu 
hukuki yardımdan faydalanabilmesi ise adalet 
mekanizmasını daha güçlendirmekte, mahkeme-
lerin daha adil kararlar vermesini sağlamaktadır.  

Daha adil ceza muhakemesi için  savunma 
hakkı , savunma hakkının etkinliği için zorunlu 
müdafi/vekil yardımı şarttır.
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Muvazaa Stj. Av. Faruk ATALAY

Muvazaa taraflar arasında istenerek meydana 
getirilen uygunsuzluk hali olup borçlar kanunun-
da düzenlenmiştir. TBK. m. 19/1’e göre, ‘‘Bir söz-
leşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde 
ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya 
gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları söz-
cüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri 
esas alınır.’’ Kanun hükmünden de anlaşılacağı 
üzere muvazaanın tanımı Türk Borçlar kanunun-
da yapılmamıştır. Ancak doktrinde farklı yazarlar-
ca muvazaa tanımı yapılmış olup en genel tanı-
mıyla ‘’muvazaa, tarafların gerçekte istemedikleri 
bir sözleşmeyi üçüncü kişileri aldatmak maksa-
dıyla yapmalarıdır.1’’ Muvazaalı işlemlerde taraf-
lar gerçekte başka bir işlem yapmak istemekte 
fakat farklı saiklerle üçüncü kişileri yanıltmak 
maksadıyla bir işlem tesis etmektedirler ve bu 
sözleşmenin taraflar arasında hüküm ve sonuç 
doğurmayacağını kararlaştırmaktadırlar. Taraf-

1. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20.baskı s.366
2. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20.baskı s.366

ların irade ve bayanları arasındaki uygunsuzluk 
kasdi bir nitelik taşımaktadır2. Örneğin,  dört kız 
ve bir oğlan çocuğu bulunan F, kız çocuklarına 
miras kalmaması için gerçekte tüm malvarlığını 
oğluna miras bırakmak istemekte ancak bunu 
satış olarak göstermektedir yapılan bu işlem mu-
vazaalı bir işlemdir.

Muvazaanın Unsurları:

Muvazaanın unsurları: görünürdeki işlem, 
muvazaa anlaşması, aldatma kastı ve sadece nis-
pi muvazaada karşımıza çıkan gizli işlem.

1- Görünürdeki İşlem:

Tarafların üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla 
yaptıkları ve gerçekte istemedikleri sözleşme gö-
rünürdeki işlemdir. Hem nispi muvazaa hem de 
mutlak muvazaanın unsurudur.

2- Muvazaa anlaşması:

Tarafların görünürdeki işlemin kendileri ara-
sında hüküm ve sonuç doğurmayacağına ilişkin 
aralarında yaptıkları anlaşmadır. Hem nispi mu-
vazaa hem de mutlak muvazaanın unsurudur.

3- Gizli İşlem: 

Sadece nispi muvazaa durumunda karşımıza 
çıkan bir unsurdur. Tarafların görünürdeki işlemi-
nin altında yaptıkları gerçek iradelerini yansıtan 
işlemdir. Bu işlemler tarafların gerçek iradelerini 
yansıttığından gerekli şekil şartlarını da sağlıyor-
larsa geçerlidirler.

4-Aldatma Kasdı:

Muvazaa taraflar arasında kasdi bir şekilde 
yaratılan uygunsuzluk hali olduğundan aldat-
ma kasdı muvaazanın doğal unsurudur. Aldatma 
kasdı olmaması durumunda muvazaadan söz 
edilemez.  Her iki muvazaa türünde de bulunma-
sı gereken zorunlu unsurdur.

Muvazaa Çeşitleri:

Muvazaa: nispi muvazaa, mutlak muvazaa; 
tam muvazaa, kısmi muvazaa şeklinde çeşitli tür-
lere ayrılır.

1- Mutlak Muvazaa

Tarafların, gerçekte herhangi bir işlem yapma-
yı düşünmedikleri halde, sırf üçüncü kişilere kar-
şı onları aldatmak amacıyla bir işlem yapmış gibi 
gözükmek için görünüşte bir işlem yapmalarına 
‘‘mutlak muvazaa’’ denir3. Mutlak muvazaada ta-
rafların gizledikleri bir işlem söz konusu değildir; 
ancak üçüncü kişileri aldatmak amacıyla bir iş-
lem tesis edilmektedir. Örneğin, alacaklılarından 
mal kaçırmak isteyen  M’nin, tapulu taşınmazını 
kuzeni D’ye satmış gibi göstermesi.

2- Nispi Muvazaa

Nispi muvazaa tarafların aralarında akdettik-
leri bir mukaveleyi kendi dahili iradelerine uy-
mayan ve dışa karşı yaptıkları başka bir işlem ile 
gizlemeleridir4. Nispi muvazaada taraflar arasın-
da iki farklı işlem yapılmakta ve bunlardan birisi 
gerçek iradelerini yansıtmakta olan gizli işlem 
diğeri ise üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yap-
tıkları görünürdeki işlemdir. Sözleşmenin niteli-

3. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı s.369
4. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı s.369
5. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı s.372
6. EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı s.377

ğini değiştiren muvazaa, sözleşmenin konusunda 
veya şartlarında yapılan muvazaa ve tarafların 
kimliğinde muvazaa şeklinde çeşitli türleri vardır. 
Uygulamada sıklıkla karşılaşılan nispi muvazaa 
şekli muris muvazaasıdır. Muris muvazaası tapu 
iptali ve tescili davalarında karşımıza sıklıkla çık-
maktadır.

Muvazaanın Taraflar Arasındaki 
Hüküm ve Sonuçları:

Görünürdeki işlem bakımından, tarafların ger-
çekten istemedikleri sırf üçüncü kişileri aldatmak 
maksadıyla yapıldığından taraflar arasında hü-
küm ve sonuç doğurmaz5. 

Gizli işlem bakımından, tarafların gerçekten 
yapmak istedikleri işlem olduğundan gerek-
li şekil şartlarını vesaire sağlaması durumunda 
geçerlidir ve taraflar arasında hüküm ve sonuç 
doğurur.6

Muvazaanın İspatı

Muvazaanın ispatı meselesi hukuki işlemin 
tarafları ve üçüncü kişiler bakımından farklılık 
arz eder. Taraflar açısından muvazaanın ispatı, 
kural olarak yazılı delille olmalıdır. Üçüncü kişiler 
bakımından ise muvazaa iddiası her türlü delille 
ispat edilebilir.

Kaynakça:

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
Yetkin Yayınları, 20. Baskı, 2016

ZAPATA, Tan Tahsin: Borçlar Hukuku Genel Hü-
kümler, Savaş Yayınları, 20. Baskı, 2019
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Boşanma ve Edinilmiş Mallara 
Katılma Rejimi Av. Hilal BAYGINER ÇETİN

Giriş

Evlilik birliğinin başlangıcında eşlerin var 
olan duygu ve düşünceleri, yıllar ilerlediğinde 
hayatın getirmiş olduğu olumlu veya olumsuz ol-
gular nedeniyle değişebilmektedir. Bu da eşlerin 
evlilik birliğini sonlandırmaya karar vermesiyle 
yani boşanma kararı almalarıyla sonuçlanır. Bo-
şanma, hukuki olarak evliliğin sona erdirilme-
sidir. Bohannon’a göre boşanma bir süreçtir ve 
altı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan 
ilki; duygusal boşanma, ikincisi; yasal boşanma, 
üçüncüsü; ekonomik boşanma, dördüncüsü; aile 
boşanması, beşincisi; sosyal boşanma ve son 
olarak da psikolojik boşanmadır.1 Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde ekonomik boşanma başlı-
ğının alt başlığı olarak sayılan eşler arasında ki 
mal rejimlerinin değerlendirilmesi boşanmanın 
sonuçlarını analiz etmek açısından önemlidir. Bu 
yazının amacı da eşler arasındaki mal rejimleri 
hakkında kısa ve öz bilgi paylaşımından ibarettir. 

1-Mal Rejimi Kavramı 

Eşlerin evlilikleri süresince birlikte veya ayrı 
ayrı sahip oldukları malvarlıklarının yönetimine, 
tasarrufuna ve tasfiyesine ilişkin kuralların tümü 
mal rejimi olarak adlandırılmaktadır.  Kanunu-
muzdaki mal rejimine ilişkin kurallar esas olarak; 
eşlerin her birinin kendisine ve eşine ait bulu-
nan mal varlığına yönelik haklarını, yükümlülük-
lerini, mal rejimi sona erdiğinde birbirlerinden 
veya ölüm halinde mirasçılarından talep edebi-
lecekleri hakların neler olduğunu belirtmektedir. 
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren, Türk Me-
deni Kanunu’nda eşler arasında yasal mal reji-
mi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul 
edilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinden sonra başlayan 
evlilik birliklerinde, kural olarak edinilmiş mal-
lara katılma rejimine ilişkin hükümler uygulama 
alanı bulacaktır. Yine aynı şekilde, 1 Ocak 2002 ta-

1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/515213 -Özgül AKTAŞ AKOĞLU  Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ araştırma yazısı 

rihinden önce başlayan evliliklerde de, eşler her-
hangi bir mal rejimi seçmemişlerse, mal rejimi-
nin tasfiyesinde 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 
edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır, 
1 Ocak 2002'den öncesi için mal ayrılığı rejimine 
dair hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Bununla birlikte eşler isterlerse, mal rejimi 
sözleşmesi yaparak, kanunda belirtilen diğer 
mal rejimlerini seçebilme özgürlüğüne sahiptir. 
Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya 
onaylama şeklinde yapılabilecek olup, eşler an-
cak kanunda belirtilen mal rejimlerinden birini 
seçebilirler ve kanunda öngörülen sınırlar içe-
risinde, mal rejimi sözleşmelerinde değişiklik 
yapabilirler. Ayrıca, eşler evlenme başvurusu sı-
rasında, evlenme memuruna yazılı bildirim yapa-
rak, evlilik birliğinde geçerli olacak mal rejimini 
seçebilirler. Eşlerin evlenmeden önce veya sonra 
mal rejimi sözleşmesi yapmak veya evlenme baş-
vurusu sırasında yazılı bir açıklama da bulunmak 
suretiyle yasal mal rejimi dışında tabi olacakları 
mal rejimine seçimlik mal rejimi denir. Eşler Türk 
Medeni Kanunu'na göre seçimlik mal rejimi ola-
rak mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal 
ortaklığı rejimlerinden birini tercih edilebilir. 

2- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Seçimlik mal rejimlerinden biri konusunda 
karar kılmayan eşler, yasal mal rejimi olan edi-
nilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununda, Eski 743 sayılı 
Türk Medeni Kanunu'ndan farklı olarak yasal mal 
rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini 
kabul edilmiştir. Değişikliğin gerekçesi ise “ Yü-
rürlükteki Kanunda eşler arasındaki yasal mal re-
jiminin “mal ayrılığı” olduğu belirtilmiştir. Evlilik 
birliği sona erdiğinde, mal ayrılığı rejiminin eşler 
arasında büyük haksızlıklara yol açtığı, özellikle 
meslek sahibi kocanın lehine işlediği, ev işleri-

ni yapan ve hatta kocasına mesleğinin icrasın-
da yardımcı olan kadının durumunu hiç nazara 
almadığı, meslek çevrelerinde ve kamuoyunda 
ağır eleştirilere uğramıştır. Bu nedenle, “edinil-
miş mallara katılma” başlığı altında yeni bir mal 
rejimi düzenlenmiştir.2 şeklinde belirtilmiştir. 
Böylece, kanun parasal olarak herhangi bir kat-
kısı bulunmasa dahi, özellikle kadının evliliğin 
gerektirdiği sorumlulukları alması, ev işlerini 
üstlenmesi, çocukların bakımından sorumlu ol-
ması  vs. sebeplerle, evlilik süresince elde edilen 
edinilmiş mallar üzerinde, diğer eşe alacak talep 
edebilme hakkı tanımıştır.

Bu rejimin genel ilkeleri "Emek Karşılığı Edi-
nilen Mallarda Hak Sahipliği İlkesi: rejimin en te-
mel felsefelerinden biri budur. Hak sahibi olan 
eş, emek karşılığı edinilen mallar için hak sahibi 
olur; Hak Sahipliğinin Evlilik Süresince Edinilen 
Mallarla Sınırlı Olma İlkesi: evlilikten önce veya 
evlilik bittikten sonra kişilerin bağımsız olarak 
edindikleri mallar kişisel mallar olarak nitelen-
dirilir ve diğer eşin bu mallar üzerinde herhangi 
bir hak iddia etmesi mümkün değildir ; Hak Sahi-
bi Olan Eşe, Ayni Değil Şahsi Hak Tanınması İlke-
si: hak sahibi olan eş edinilmiş mallar üzerinde 
herhangi bir ayni hak ileri süremez. Sadece bir 
şahsi hakka sahiptir. Yani eşler rejimin tasfiyesi 

2. https://kulacoglu.av.tr/mal-rejimleri-hakkinda/ 
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sonucunda edinilmiş malları aynen paylaşmaz-
lar. Eşya kimin mülkiyetindeyse onun uhdesinde 
kalmaya devam eder. Ancak bu ilkenin istisnası 
şu şekildedir: MK 240. Madde uyarınca; rejimin 
ölüm sonucu tasfiyesi halinde sağ kalan eş, ka-
tılma alacağına mahsuben aile konutu üzerinde 
intifa veya oturma hakkı talep edebilir. Yine haklı 
sebepler varsa, aile konutu ve ev eşyasının mül-
kiyetinin kendisine geçirilmesini talep edebilir; 
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi: bu rejim zorunlu de-
ğildir, eşler dilerlerse istedikleri anda başka bir 
rejimi benimseyebilirler. Yine rejim içinde bazı 
tür malların kategorilerini değiştirebilirler."

Katılma rejimi eşler seçimlik rejim benimse-
memişlerse, evlenme ile başlar, beş farklı şekilde 
sona erer. Ölümle sona erme, başka mal rejimine 
geçişle, mahkeme kararı ile, boşanma veya iptal 
davasıyla son bulur. Mahkeme kararıyla sona er-
mesi için öncelikle bu yönde haklı bir sebep ol-
malı ve diğer eş talep etmelidir. Mahkeme resen 
sonlandıramaz. Evliliğin sona ermesine neden 
olan boşanma veya iptal davası da mal rejimi-
nin tasfiyesine neden olur. Ancak mal rejiminin 
tasfiyesi ile ilgili bir talebin aile mahkemesi tara-
fından incelenebilmesi için; mutlaka bu konuda 
usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir dava-
nın veya karşı davanın bulunması zorunludur.3 
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Katkı payı alacağı davası, değer artış payı davası, 
artık değere katılma alacağı davası gibi mal re-
jiminin tasfiyesine yönelik davalar kural olarak; 
kişisel hakka dayalı, para alacağına yönelik, nispi 
harç ve nispi vekalet ücretine tabi olan davalar-
dır. Hak kaybına uğramamak için dava dilekçe-
sinde gösterilen değerin harca esas olarak gös-
terildiğinin belirtilmesi ve fazlaya ilişkin hakların 
saklı tutulması doğru olur. 

Boşanma veya evlenmenin iptali davaların-
dan birisi açılmış ancak henüz derdest ise; açıl-
mış bulunan mal rejiminin tasfiyesine yönelik 
dava için, devam etmekte olan boşanma veya 
evlenmenin iptali davalarının sonucunu beklen-
mek zorundadır. Boşanma veya evlenmenin ip-
tali hakkında mahkeme kabul kararı verir, ayrıca 
bu karar kesinleşirse; mal rejiminin tasfiyesine 
yönelik davalar da esastan incelenip hüküm ku-
rulabilecek hale gelir. Aksi durumda; örneğin bo-
şanma davası hakkında ret kararı kesinleşirse ; 
mal rejiminin tasfiyesine yönelik dava da esastan 
incelenmeden usulden ret edilir.4 Kişisel malların 
(örneğin ziynet eşyalarının) aynen iadesi veya be-
dellerinin verilmesine yönelik açılacak davalarda 
bu kural yani geçerli değildir. Yani mal rejiminin 
sona ermesine ilişkin koşul aranmaz. Eşya iadesi 
veya bedelinin tahsiline yönelik davalar mal re-
jiminin tasfiyesine yönelik davalardan sayılmaz. 
Buna mukabil mal rejimi sona ermeden önce de 
bu davalar açılıp esası incelenebilir. 

3- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Türleri 

Katılma rejiminde mallar iki kategoriye ayrıl-
mıştır. Bunlar;

-Edinilmiş Mallar :  Edinilmiş mallar, eşlerin 
mal rejimi devam ederken, karşılığını vererek 
elde etmiş olduğu malvarlığı değerleridir. Kanu-
na göre; edinilmiş mallar  şunlardır; Çalışmasının 
karşılığı olan edinimler, (maaş vb.), Sosyal güven-
lik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının 
veya personele yardım amacı ile kurulan san-
dık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, (örneğin 
emeklilik ikramiyesi gibi.) ,Çalışma gücünün kaybı 
nedeniyle ödenen tazminatlar, Kişisel mallarının 
gelirleri, (örneğin, eşlerden birine miras olarak 
olarak intikal etmiş taşınmazın kira gelirleri.), 
Edinilmiş malların ikame değerleri  (örneğin, eş-
lerden birinin maaşıyla alınmış araç gibi.)

-Kişisel Mallar     : Kişisel mallar kanundan 
ve sözleşmeden dolayı olmak üzere ikiye ayrılır. 
Kanundan dolayı; Eşlerden birinin yalnız kişisel 
kullanımına yarayan eşya, (örneğin kadının ziy-
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net eşyaları, giysileri gibi) Mal rejiminden önce 
edinilen mallar (eşlerden her birinin evlilikten 
önce edindikleri mallar ne şekilde edindiklerine 
bakılmaksızın kişisel maldır.),  bir eşin sonradan 
miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılık-
sız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değer-
leri, Manevi tazminat alacakları, Kişisel mallar ye-
rine geçen ikame değerler (Eşlerden birine miras 
olarak kalan para ile mal satın alması durumun-
da, bu malda kişisel mal sayılır.) Sosyal Güvenlik 
ve yardım kurumları tarafından çalışma gücünü 
kaybeden kişiye ödenen toptan tazminatların 
hak sahibinin kalan yaşamını karşılayacak bölü-
mü (Örnek : A iş kazası nedeniyle 20 yaşında ba-
cağını kaybetmiş olsun, A'nın yaşam süresi PMF 
yaşam tablosuna göre yaklaşık olarak hesaplanır 
ve bu süredeki işgücü- gelir kaybı hesap edile-
rek tazminat belirlenir. Bu hesaplamaya göre A 
varsayalım ki 40 yıl daha yaşayacak olsun. Bu 
süre için kendisine 100.000 TL tazminat ödenmiş 
olsun. Fakat A 40 yaşında boşanmak için dava 
açtığında, evli kaldığı döneme tekabül eden 20 
yıla karşılık gelen tazminat miktarı edinilmiş mal 
sayılırken, kalan ömrü olan 20 yıla tekabül eden 
tazminat miktarı A'nın kişisel malı sayılır.) Bun-
ların dışında, eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir 
mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiy-
le doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken 
malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını 
kabul edebilirler. Yine mal rejimi sözleşmesiyle 
kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara da-
hil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

4- Katılma Rejiminde Paylaşım 

Öncelikle eşlere ait kişisel malların belirlen-
mesi gerekir. Eşlere aidiyetine göre kişisel mal-
ların dağıtımı yapıldıktan sonra edinilmiş mallar 
paylaşıma girer. Bu mallar kimin mülkiyetindeyse 
o tarafın mülkiyetinde kalmaya devam eder, diğer 
tarafa ise malın değerinin yarısı verilir. Örnek olay 
üzerinden anlatılacak olursa, A ve B evlilikleri sü-
resi içerisinde bir ev ve bir araba satın almış olsun. 
Evin değeri 200.000 TL ve A'nın üzerine tescilli, ara-
banın değeri 80.000 TL B'nin üzerine tescilli. Bun-
lar dışında herhangi bir edinilmiş mal olmadığını 
varsaydığımız durumda, paylaşım şu şekilde ola-
caktır;  mülkiyetler A ve B üzerinde kalmaya devam 
edecek şekilde, iki malın toplam değeri 280.000 TL 
artık değer olarak adlandırılır, artık değerin yarısı 
yani 140.000 TL katılma alacağıdır. Bu örnekte A'nın 
üzerinde 200.000 TL'lik ev olduğundan, B'ye 60.000 
TL vermesi durumunda mal varlığı katılma rejimi-
ne göre  tasfiye edilmiş olacaktır. 

A. Haczi Caiz Olmayan Mallar ve 
Haklardan Tamamı Haczedilemeyen 
Mallar ve Haklar 

Haciz borçlunun borcunu ödememesi sonucu 
cebri icra yoluyla, alacaklının menfaatini koru-
mak amacıyla borçludan alacağını tahsiline iliş-
kin bir işlem olsa da borçlu yalnızca borç miktarı 
ile sınırlı olduğundan bu miktarı aşan bir haciz 
işlemine veya kanunda yazılı olmayan bir malın 
haczine karşı rıza göstermeyebilir. Hacizde bu tür 
hususlar göz önüne alındığında bu hususta ka-
nun hükmü her ne kadar tarafların karşılıklı 
menfaatlerini korumak zorunda olsa da 
sosyal devlet ilkesince bazı malları hac-
zedemez. Bu makalede konuyla alakalı 
olarak tamamen haczedilemeyen mal-
lardan “borçlunun haline münasip 
evi” (İİK. m.82/f.1, b.12) incelenecektir. 
İcra memuru hangi malın haczinin 
caiz olup olmadığını değerlendirir 
ve bu bağlamda haciz talebini ka-
bul edebilir veya reddedebilir (İİK. 
m.82/f.5). Bu hususta verilen karar 
icra tutanağına yazılı gerekçesi ile bir-
likte yazılır (İİK. m.8/f.2). Yargıtay’a 
göre icra memurunun haczi caiz 
olan veya olmayan malı takdir 
yetkisi yoktur ve icra memuru 
haciz talebini yerine getirmek 
zorundadır ancak borçlunun 
şikâyeti üzerine mal hakkında 

icra mahkemesinin karara bağlama yetkisi var-
dır. Kanaatimizce Yargıtay’ın bu konudaki görüşü 
benimsenmemektedir. Çünkü kanun bu konuda 
açıkça malın caiz olup olmadığını icra memuru-
nun değerlendireceğini belirtmiştir (m.82/f.4). Bu 
sebeple değerlendirme yapması da onun takdir 
yetkisinin olduğunu gösterir. 
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Evinin Haczedilmezliği ve 
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1. Kanunda Tahdidi Olarak Sayılan Hallerden 
Borçlunun Haline Münasip Evi

İcra ve İflas Kanunu, haczedilemeyen mal-
ları ve hakları belirlemiştir. Borçlunun haline 
münasip evi de bu kapsamda yer almaktadır 
(İİK. m.82/f.1, b.12). Kanunda belirtilen evden 
kasıt ise, yerel örf ve adet çerçevesinde ev ola-
rak kullanılmaya elverişli niteliği haiz yerlerdir. 
Evin kapsamına; bağımsız ev, kat mülkiyeti, bir 
ev veya apartmandaki (yani bunların üzerinde 
bulunduğu taşınmazdaki) paylı mülkiyet veya 
elbirliği mülkiyeti payı girer1. Evin tapuda kayıtlı 
ve ikamete elverişli ev olması aranmaz2. Borçlu-
nun evinin “haline münasip ev” olup olmadığı-
nı haciz anında icra müdürü değerlendirir (İİK. 
m.82/f.5), bunu yaparken de borçlunun sosyal 
durumunu ve borçlunun ailesinin ihtiyaçlarını 
göz önüne alır. Bir taşınmazın haczi onun ha-
sılat menfaatlerini de kapsar (İİK. m.92). Yani 
taşınmazın haczi onun tamamlayıcı parçala-
rını (TMK m.684) ve eklentilerini (TMK m.686) 
de kapsayacaktır3. Borçlu şayet o ev üzerinde 
hisseli hak sahibi ise evin değeri hesaplanıp 
borçlunun hissesine düşen kısım haczedilir4. 
Aksi halde şikâyet sebebi oluşmuş olur. “Borç-
lunun haline münasip evi” haciz anında belir-
lendiğinden, hacizli arsa üzerine yapılan bina o 
arsa ile birlikte satılacaktır5. Borçlu, haline mü-
nasip evin haczedilmeyeceğini şikâyet (meske-
niyet şikâyeti) ile ileri sürer (m.16). Borçlunun 
meskeniyet şikâyetini ileri sürmesi için o evin 
mesken olarak kullanılabilir olması gerekir6. 
Çünkü borçlu ve ailesinin yaşayabileceği nite-
likte bir mesken mevcut değilse, meskeniyet 
iddiası da yersiz olacaktır. Borçlunun hacizden 
önce inşaat başlatmış olması durumunda -ha-
ciz tamamlandığında- henüz inşaat bitmemiş 
olsa dahi meskeniyet iddiasında bulunabilir7. 
Bu sebeple henüz inşaatın tamamlanmamış 
olması borçlunun o evden kısa bir süre son-
ra yararlanmayacağı anlamına gelmediğinden 

1 ARSLAN, Ramazan / YILMAZ, Ejder / T. AYVAZ, vd., İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2018, s. 275; KURU, Baki, İcra ve  
 İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 513
2 BULUT, Uğur “Borçlunun Haline Münasip Evi Üzerinde İpotek Tesisi ve Haczedilmezlikten Feragat” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
 Dergisi, Yıl:2012, Cilt:12 Sayı:2010, s. 1077
3 YALÇIN, Mehmet, İcra ve İflas Hukukunda Mesken Haczi, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, 
 (Uyar’ın bu yöndeki görüşü için bkz. Yalçın s.31)
4 Yargıtay 12. HD., E. 2018/4574 K. 2018/10497 T. 24.10.2018
5 Kuru, 2013, s.513
6 Yargıtay 12.HD. 25.05.1996,6810/6879. [Karar için bkz. Sertkaya, s.150 (dn.9)]
7 Kuru/ Postacıoğlu’nun bu görüşleri için bkz. Yalçın, s.33
8 KURU, 2013, s.515, (dn.53)
9 Yargıtay 12.HD. 30.05.2006,8920/11482. [Karar için bkz. Sertkaya, s.151 (dn.12)]
10 SERTKAYA, Burak “Haczedilemeyen Mal ve Haklardan Borçlunun Haline Münasip Evi”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 2016, Cilt:90, Sayı:2016/5, s.151  
 (dn.13); Arslan/ Yılmaz/  T. Ayvaz vd., 2018, s.275
11 POSTACIOĞLU, İlhan E. / ALTAY, Sümer, İcra Hukuku Esasları, 9. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2010, s.446, (dn.103)
12 Yargıtay 12. HD E. 2019/13405 K. 2020/286 T. 16.1.2020

borçlunun meskeniyet şikâyetinde bulunması 
makuldür. Yargıtay borçlu bizzat oturmasa dahi 
borçlunun kiradaki evinin borçlu ve ailesi için 
“haline münasip ev “olup olmadığını bu şart-
lara göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir8. 
Yani kişi kirada oturuyor kendi evi de kiraday-
sa bu husus borçlu için “haline münasip ev” 
olarak kabul edilebilir. Şayet borçluya ait olan 
birden fazla ev varsa borçlu bu evler hakkın-
da da haczedilmezlik şikâyetinde bulunabilir 
mi? Yargıtay ile aynı fikri benimseyen bir gö-
rüşe göre, borçlunun birden fazla evi varsa bu 
durum “borçlunun haline münasip evi” için 
olağan kabul edilemeyeceğinden haczedilmez-
lik şikâyetinde bulunamayacağı yönündedir9. 
Bir diğer görüşe göre ise, şayet borçlu ve ai-
lesi için birden fazla eve ihtiyaç duyuluyorsa, 
iki ev dahi bırakılabileceği yönündedir. Ancak 
daha sonra değinilmek üzere, iki evin değeri 
borçlunun ihtiyacına cevap verecek normal bir 
bedelden fazla ise ev satılır ve borçluya başka 
bir ev alabilecek para bırakılır (İİK. m.82/f.3)10. 
Yargıtay bu görüşü doğrular nitelikte eski bir 
kararında ise, torunları ile aynı evde oturan 
borçlunun iki eve gereksinimi olduğunu bildi-
rilmesi üzerine bilirkişi incelemesi yaptırmış 
ve gerekirse borçlunun iki ev için de haczedil-
mezlik ayrıcalığından yararlanacağını belirt-
miştir11. Bu görüşler bağlamında, borçlunun 
gereksinimi doğrultusunda birden fazla evin 
de borçluya bırakılabileceği kanısındayız. İcra 
müdürü borçlunun sosyal durumuna, borçlu 
ve ailesinin ihtiyaçlarına göre “haline münasip 
evi” olup olmadığına karar verir. “Aile” terimi 
ise, geniş anlamda yorumlanmalıdır. Borçlu ile 
birlikte aynı çatı altında yaşayan, borçlunun 
bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsar12. Yar-
gıtay, aile kavramını geniş yorumladığından bu 
kapsamda borçlunun yalnız yakın hısımları ol-
ması gerekmez. Borçlunun bakmakla yükümlü 
olduğu ve o evin haczedilmemesinde menfaati 
olan kişiler de bu kapsamda değerlendirilmeli-

dir. İki evde kalabalık bir aile ile aynı çatı altın-
da bakmakla yükümlü kişilerle yaşayan borçlu-
nun iki evini de sırf alacaklıyı tatmin etmek için 
haczetmek, menfaat dengesi (alacaklı tatmin 
edilirken borçluyu da mağdur etmemek) gö-
zetilmesi gerektiğinden bu husus ihlal edilmiş 
olacaktır. Yargıtay’ın “aile” kavramı ile yukarıda 
bahsedilen hacizde icra müdürünün haczi caiz 
olmayan malları değerlendirmesi hususundaki 
açıklamaları ışığında bu durumu makul kabul 
etmenin doğru olmayacağı kanısındayız. 

2. Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedil-
me İstisnaları

Kanun tamamı haczedilmeyen malları İcra 
ve İflas Kanunu’ nun 82. maddesinde sıralamış-
tır. Ancak yine aynı maddenin farklı fıkralarında 
da istisnai haller belirtilmiştir. Bu incelemede 
konu gereği “borçlunun haline münasip evi” 
için öngörülen istisnalara değinilecektir. Kanun 
maddesinde 734 sayılı Medeni Kanun’un 807’nci 
maddesi (4721 sayılı TMK’da bu maddenin kar-
şılığı m.893’tür) hükmü ile “tescile tabi kanuni 
ipotekler” i saklı tutmuştur (İİK. m.82/f.2). Şayet 
borç bu eşya bedelinden doğmuşsa o halde 
borçlu haczedilmezlik iddiasında bulunama-
yacaktır13. Yani borçlu evini ipotek ettirmişse 
ipotek alacaklısına karşı meskeniyet iddiasın-
da bulunamayacaktır14. Ancak borçlu, bir kişi-
den ödünç para alıp o parayla ev almışsa o ev 
için borçlu meskeniyet şikâyetinde bulunabilir. 
Çünkü borç rehinli mal bedelinden doğmamış-
tır15. Bu düşünceyi destekler bir görüşe göre, 
borç para bizzat borçlu tarafından alınmamış 
olsa da borçlunun emriyle ödünç veren, satıcı-
ya malın bedelini ödemesi halinde borçlanma 
malın edilmesinde doğrudan doğruya doğmuş 
sayılacak ve haczi mümkün olmayan malın 
haczi mümkün olacaktır16. 

İncelenmesi gereken bir diğer istisnai hal 
ise, “borçlunun haline münasip evi” nin kıymeti 
fazlaysa o halde evin bedelinin haline münasip 
bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla 
borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır 

13 ÜSTÜNDAĞ, Saim, İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul, 200, s.186; Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s.276
14 Kuru, 2013, s.517
15 Üstündağ, 2004, s.187
16  Postacıoğlu, 2010, s.422
17  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s.276
18  Yargıtay 12. HD., E. 2018/4574 K. 2018/10497 T. 24.10.2018
19  AKİL, Cenk “Yargıtay Kararları Işığında Haline Münasip Evin Haczedilmezliği (Meskeniyet) İddiası (İİK. m.82/12)” Ankara Üniversitesi  
 Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2011, Cilt:60, Sayı:4, s.780 (dn.23)
20  Taşpınar’ın görüşü için bkz. Akil, s.781
21  Dönmez’ in karşı görüşü için bkz. Akil, s.781 (dn.25) 
22  Yargıtay 12. HD., E. 2018/9102 K. 2018/12604 T. 3.12.2018

(İİK. m.82/f.3). Evin kıymetini, evin haczini ya-
pan memur belirler ve gerek görürse bilirkişi-
ye başvurabilir (m.87). Haczedilmezlik şikâyeti 
üzerine icra mahkemesi, borçlunun evinin hali-
ne münasip olup olmadığını belirleyerek borç-
lunun evinin değerini tespit eder ve borçlunun 
haline uygun ev alabilmesi için gereken parayı 
borçluya verir17. Evin değeri yukarıda belirtil-
diği şekilde arsa ile birlikteyse veya taşınmaz 
hisseliyse bu hususlar dikkate alınarak ev ve 
arsa birlikte toplanıp kişinin hissesine düşen 
miktar belirlenir18. Borçlunun haline münasip 
evinin değerlendirilmesinde borçlunun görev 
ve sıfatı daha görkemli bir evde oturmasını ge-
rektirmeyeceğinden bu husus dikkate alınarak 
değerlendirilmelidir. Yargıtay bir kararında ta-
kip borçlusunun evli kızı ile damadı da “borç-
lunun haline münasip evi” vasfındaki evde 
oturmaktaysa bu kişilerin de haline münasip 
ev hesabında dikkate alınması gerektiğini be-
lirtmiştir19. Bu durum öğretide eleştirilmiş, aile 
kavramı geniş yorumlansa da evli kızının ve 
damadının borçlu için gerek kanunen gerek de 
geleneklere göre bakmakla yükümlü kişilerden 
olmadığından bu kişileri o aileden kabul etme-
miştir20.  Bir görüşe göre ise, aile fertleri husu-
sunda peşin hüküm verilmeyip borçlunun tüm 
öznel durumları göz önünde bulundurulmalı ve 
borçlunun bulunduğu yörenin de dikkate alın-
ması gerekmektedir21. Çünkü haciz işleminde 
tarafların menfaat dengesi gözetilmesi gerekti-
ği için borçlunun öznel durumları çerçevesinde 
aile fertlerini belirlemenin daha doğru olacağı 
kanısındayız.

Tartışmalı olabilecek bir husus da borçlu-
nun haline münasip evi haczedilip satılırken 
kendisine haline uygun ev alması için para 
verildiğinde bu evin borçlunun yaşadığı mu-
hitten olmasının zorunlu olup olmadığıdır. Bu 
konuda İstanbul ili için Yargıtay’ın önüne ge-
len uyuşmazlıklarda Yargıtay, borçlunun sade-
ce oturduğu semtin değil; İstanbul’daki diğer 
semtlerin de göz önüne alınarak karar veril-
mesi gerektiği yönündedir22. Bir görüşe göre, 
hiç değilse “borçlunun haline münasip” olacak 
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evin mahcuzla aynı şehirde olması gerekmek-
tedir23. Yargıtay kararları çerçevesinde bu görü-
şü savunmak icra hukukunun amacı ve her ne 
kadar İİK. m.82/f.1, b.12 istisnai nitelikte olsa da 
menfaatler dengesi kapsamında isabetli ola-
caktır.

B. Şikâyet 

Haciz işlemi icra dairesi tarafından yapıl-
dığından, kanun koyucu bu kurumun yaptığı 
işlemin kanuna uygunluğu veya o olaya uy-
gunluğu denetimini şikâyet kurumu ile icra 
mahkemesi tarafından yapacaktır. Yani hacze 
ilişkin olarak; haczin yapılamayacağı, haczin 
kanunda belirtilen şeklin dışında haczedildiği 
veya o malın haczedilemeyeceği şikâyet ile ile-
ri sürülecektir. Buna “haczedilmezlik şikâyeti” 
denmektedir. “Borçlunun haline münasip evi” 
nin haczedilmezlik iddiasına da “meskeniyet 
şikâyeti” denmektedir. Meskeniyet şikâyetinin 
yapılabilmesi için evin yukarıda açıklandı-
ğı üzere borçlunun haline uygun evi niteliği-
ni haiz ev olması gerekir. Meskeniyet şikâyeti 
için, söz konusu taşınmaz üzerinde haciz mev-
cut olmalıdır24. Kanunda haczedilmezlik şikâ-
yeti için bir süre belirtilmediğinden şikâyete 
ilişkin genel süre uygulanır. Olağan şikâyet sü-
resi, şikâyet konusu işlemin öğrenilmesinden 
itibaren 7 gündür (İİK. m.16). Bu süre tebliğ ile 
başlamasında rağmen burada dikkat edilmesi 
gereken husus tebligatın Tebligat Kanunu’n-
da belirtildiği gibi usulî bir tebligat yapılması 
gerekir aksi takdirde usulsüz tebligat yapılmış 
olur ve usulsüz tebligatta şikâyet için ön gö-
rülen süre öğrenmeyle başlayacağından bu-
rada işlemeye başlamaz25. Şikâyet ve usulsüz 
tebligatın ileri sürülmesi için bu hususların 
taraflarca ileri sürülmesi gerekir, icra mah-
kemesi re’sen gözetemez26. Bir görüşe göre, 
meskeniyet haczinde şikâyet süresi hak dü-
şürücü nitelikte olduğundan icra mahkemesi 
bunu re ’sen gözetmelidir27. Başka bir görüşe 
göre şikâyet için genel süreyi kabul etmekle 
birlikte mesken şikâyeti için istisna öngörmüş 

23  Sertkaya, 2016, s.153
24  Yargıtay 12. HD., E. 2019/14076 K. 2020/183 T. 14.1.2020
25  Yargıtay 12. HD., E. 2017/8558 K. 2017/15753 T. 18.12.2017
26  Yargıtay 12. HD., E. 2017/5313 K. 2017/15689 T. 14.12.2017
27  Pekcanıtez/ Atalay/ Özkan vd. görüşleri için bkz. Yalçın, s.95
28  Belgesay’ın görüşü için bkz. Yalçın, s.96
29  Yalçın, 2009, s.98 (dn.311,312,313)
30  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s. 280
31  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s. 280; Postacıoğlu s.426
32  Yargıtay 12. HD., E. 2017/8250 K. 2017/16395 T. 28.12.2017
33  Yargıtay 12. HD., E. 2013/34723 K. 2014/365 T. 14.1.2014

ve satış gününe kadar meskeniyet şikâyetin-
de bulunulabileceğini belirtmiştir28. Yargıtay 
ise, borçlunun en geç satış ilamının tebliğiy-
le hacizden haberdar olacağına, borçlunun 
satış anına kadar şikâyette bulunabileceğine 
ve haczedilmezlik şikâyetinin ise para alacak-
lıya ödeninceye kadar ileri sürüleceğine karar 
vermiştir29. Kanun meskeniyet şikâyeti için bir 
düzenleme getirmemiş olsa da haczedileme-
yen mallar için sadece kanunda “borçlunun 
haline münasip evi” şeklinde hüküm yer al-
dığından bu kapsamda yukarıda bahsedildi-
ği üzere borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi gerektiği için meskeniyet 
şikâyetini olağan süreye bağlanmalıdır. Bu 
hususta 7 günlük süre ile sınırlamak karşılıklı 
menfaatlerin korunması için daha doğru ola-
caktır. Ancak bu durumda bazı haller vardır ki 
bu hallerde süre sınırlaması yoktur. Bu haller, 
devlet mallarının veya bu nitelikteki malların 
haczi ve borçlu için yiyecek, içecek, barınacak 
yer gibi borçlunun asgari yaşamını sürdürme-
si için gerekli her türlü ihtiyaç kamu düzenine 
ilişkin olduğundan süreye tabi değildir30. Bu 
konuya ilişkin süreler, süresiz şikâyete tabidir 
yani paraya çevirme işlemine kadar ileri sürü-
lebilir31. Dolayısıyla meskeniyet şikâyetinde bu 
nüansların da dikkate alınarak süre hesapla-
ması yapılması gerektiği kanısındayız. Dikkat 
edilmesi gereken bir husus da bir mal üzerine 
daha önce haciz konulmuş ve şikâyete başvu-
rulmuşsa akabinde o mala ilişkin olarak başka 
bir haciz konulması durumunda her haciz yeni 
bir şikâyet hakkı doğuracağından ilk haciz iş-
lemi için geçerli şikâyet süresi ikinci haciz işle-
mindeki şikâyet süresi ile ilişkilendirilemez32. 
İcra dairesinin yaptığı işlemden bir şikâyet 
ileri sürülmüş ise kanun koyucu bunu ivedi iş-
lerden kabul etmesi dolayısıyla bu husus adli 
tatilde de görülecektir (İİK. m.103/f.1, b.h) ve bu 
işler için basit yargılama usulü uygulanacaktır 
(İİK. m.18/f.1). Şikâyette yetki ise haczonula-
nacak malın bulunduğu icra dairesinin bağlı 
bulunduğu icra mahkemesi yetkilidir33. Yine 
icra mahkemesinin takdirinde olan bir husus 

da icranın durması meselesidir ki meskeniyet 
şikâyetinde icra mahkemesi, takdiri doğrultu-
sunda icranın durdurulup durdurulmayacağı-
na karar verir (İİK. m.22).  İcra mahkemesinin 
kararlarına karşı üç şekilde kanun yoluna gi-
dilir. Bunlar; temyiz, karar düzeltme ve yargı-
lamanın iadesidir. Temyiz yoluna başvurmak 
satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz (İİK. 
m.364/f.3)

Değinilmesi gereken bir husus da meskeni-
yet şikâyetinin kim tarafından ileri sürüleceği-
dir. Yargıtay kararları genelde borçlunun mes-
keniyet şikâyetinde bulunacağı, borçlu dışında 
üçüncü kişinin meskeniyet şikâyetinde bulu-
namayacağı yönündedir34. Doktrinin görüşü 
ise Yargıtay’dan farklı olarak, haczedilen malın 
(borçlunun ailesi için gerekli olduğu gerekçe-
siyle) haczedilmezlik iddiasını aile bireyleri de 
şikâyet yoluyla ileri sürebileceği yönündedir35. 
Anayasa Mahkemesinin bir kararı da doktrinin 
bu görüşünü destekler niteliktedir36.  Yukarıda 
değinildiği üzere, kanaatimizce mesken haczin-
de sadece borçlunun değil ailesinin de ihtiyaç-
ları göz önüne alınması gerektiğinden meske-
niyet şikâyetini sadece borçlunun ileri sürmesi 
makul kabul edilemez. Bu kapsamda yine yu-
karıda değinildiği üzere borçlunun sadece eşi 
ve çocukları değil yakın hısımlığı olmasa da 
evin haczedilmemesinde menfaati olan borçlu 
ile aynı çatı altında yaşayan kişiler de meske-
niyet şikâyetini ileri sürebilmelidir.

C. Meskeniyet İddiasından
(Haczedilmezlikten) Feragat

İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilmeyen 
mallar belirtildikten sonra kanun koyucu 
m.83/a ‘da bu haczedilemeyen mal ve hakların 
yazılı anlaşma ile haczedilebileceğine dair ön-
ceden yapılan anlaşmanın geçersiz olacağını 
belirtmiştir. Mesken feragati ile haczi mümkün 

34  Yargıtay 12. HD., E. 2017/8969 K.2018/13243 T.11.12.2018 ; Kuru, s.516 (dn.58)
35  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s.280 (dn.14) ; Kuru, s.516 (dn.58) ; Yalçın, s.93 (dn.290,291)
36 Anayasa Mahkemesi, 12 Aralık 2019 tarih ve 2016/10454 sayılı Kararı (Emine Göksel Başvurusu), RG, 8 Nisan 2020, Sayı 31093. Karar metni için bkz.  
 https://www.anayasa.gov.tr/media/6566/2016-10454.pdf  Erişim tarihi: 26.04.2020
37  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s.279
38  Özbay’ın görüşü için bkz. Yalçın, s.55
39  Özbay’ın görüşü için bkz. Yalçın, s.62
40  Uyar’ın görüşü için bkz. Yalçın, s.63
41  Yargıtay 12. HD., E.2006/14978 K.2006/17396  [Karar için bkz. Yalçın, s.61]; ÖZBAY, İbrahim “İcra ve İflas Hukukumuzda Haczedilmezlikten Feragat  
 (İİK. m.83/a)”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2005, Cilt:9, Sayı:1-2, s.550 (dn.34)
42  Aynı yönde görüş için bkz. Yalçın, 2009, s.60-61 (dn.179, 180,182)
43  Özbay, s.562 (dn.87); Yalçın, 2009, s.66
44  Postacıoğlu, 2010, s.423 (dn.30)
45  Kuru, 2013, s.516
46  Arslan/ Yılmaz/ T. Ayvaz vd., 2018, s.279

olmayan mal (borçlunun haline münasip evi) 
haczi istenebilir hale geldiğinden bu husus da 
haczedilmezliğin bir istisnasıdır. Kanun koyucu 
“…haczedilebileceğine yönelik önceden yapı-
lan anlaşmalar muteber değildir” ifadesinden 
dolayı öğretide feragat, hacizden önce ve haciz 
sırasında veya hacizden sonraki dönemde ya-
pılması şeklinde ikiye ayırılmaktadır37. Kanun 
koyucunun emredici hükmü gereği önceden 
“borçlunun haline münasip evi” için feragat 
anlaşması yapılması söz konusu olmayacak-
tır38. Çünkü İİK. m.83/a hükmünün gerekçesi, 
borçlunun hacizden önce yapacağı feragat 
anlaşması ile yükleneceği yükün ağırlığını ve 
haczin sonuçlarını öngöremeyeceği şeklinde-
dir39. Borçlu, “haline münasip evi” için önceden 
feragat anlaşması yapmış olsa dahi haciz sıra-
sında haczedilmezlik şikâyetinde bulunabilir40.  
Hüküm emredici olduğundan buna aykırı yapı-
lan işlemler süresiz şikâyet sebebidir41. Borç-
lunun haline münasip evinin haczedilmezli-
ğinden feragat anlaşması, haciz sırasında veya 
hacizden sonraki dönemde yapılmışsa geçerli 
olacaktır42.  Aşağıda alt başlıklarda bahsedile-
cek hususlar da bu kapsamda değerlendirile-
cektir. Öğretide genel kabul borçlunun belirli 
bir alacaklıya karşı haczedilmezlikten feragat 
etmesi üçüncü kişiler için hüküm ifade etme-
yeceği yönündedir43. Hatta Yargıtay eski tarihli 
kararında miras bırakanın meskeniyet iddia-
sından feragat etmesinin, mirasçıları için de 
geçerli olmayacağı yönünde karar vermiştir44. 
Başka alacaklılara karşı borçlu yine haczedil-
mezlik iddiasında bulunabilir45. Ancak borçlu 
haczedilmezlikten feragat ettikten sonra iflas 
ederse, borçlu iflas masasına karşı artık hacze-
dilmezlik iddiasında bulunamaz46. Kanaatimiz 
bu husus anlaşmaların (sözleşmelerin) nis-
piliği kapsamında değerlendirerek borçlunun 
meskeniyetten feragati diğer borçluları kapsa-
mayacağı yönündedir.  
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1. Meskeniyet Şikâyetinin Feragate Etkisi

Borçlu, feragat anlaşmasını açık bir şekilde 
yapabildiği gibi haczedilmezlik şikâyeti süresi 
içerisinde (7 gün) başvurmayarak zımni olarak 
da yapabilir47. Şayet haczedilmezlik şikâyeti,  
süresiz şikâyetin kapsamına giren hususlardan 
ise artık zımni feragat söz konusu olmayacak-
tır48. Kanaatimizce, bu kapsamda borçlunun 
şikâyete başvurma hakkı varken başvurmaması 
bir kabullenme niteliği taşır. Ancak süresiz şikâ-
yete borçlu her zaman başvurabileceğinden 
(paraya çevirme işlemine kadar) artık burada 
feragat konusunda bir kabullenme olmaz. Bu 
sebeple süresiz şikâyete başvurmamanın zımni 
feragat olarak değerlendirilmemesi gerekir.

2. Aile Konutu Şerhinin Feragate Etkisi

Eşlerin kullanıma elverişli taşınır veya ta-
şınmazı birlikte aile yaşamlarının merkezi ha-
line getirdikleri yere aile konutu denir49. Bir 
görüşe göre bir konutun aile konutu olması 
için eşlerin mutlaka resmi evli olmaları gere-
kir50. Kanaatimizce, aile konutu şerhi için kanun 
koyucu eş kavramını kullanmış, hal böyleyken 
resmi evlilik yapmamış kişilerin sadece fii-
li birliktelikleri o konuta aile konutu niteliğini 
kazandırmaz. Her zaman “borçlunun haline 
münasip evi” aynı zamanda eşlerin aile konu-
tu olarak nitelendirilemez. Tersi durumda da 
yine aynı şey geçerlidir. Kişilerin birden faz-
la evi olsa da bunlardan yalnızca biri (yaşam 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı yer) aile konutu 
kabul edilir51. Medeni Kanun aile konutu şer-
hinin tasarrufu kısıtlayacağını belirtmiştir (TMK 
m.1010). Yine aynı kanun, diğer eşin açık rızası 
olmadan aile konutunun devredilmeyeceğini, 
aile konutu üzerindeki haklarını kısıtlayamaya-
cağını ve aile konutu kapsamındaki konut için 
kira sözleşmesini fesih edemeyeceğini açıkla-
mıştır (TMK m.194). Bahsedilen maddeler kap-
samında acaba “borçlunun haline münasip 
evi” aynı zamanda aile konutu ise borçlu eş, 
diğer eşin rızası olmadan aile konutundan fe-
ragat edebilir mi? Bu konu hakkında kanunda 
(İİK) bir hüküm olmadığından kanaatimize göre 
ailenin korunması bağlamında anayasada Türk 
toplumunun temeli aile olarak gösterildiğin-

47  Özbay, 2005, s.552 (dn.42,43)
48  Özbay, 2005, s.553
49  Akil, 2011, s.799 (dn.98)
50  DÖNMEZ, Murat “Aile Konutunun Haczi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 2008, Sayı:77, s.349 (dn.3)
51  Dönmez, 2008, s.350 (dn.6)
52  Aksi görüş için bkz. Özbay, 2005, s.560; Dönmez, 2008, s.355 (dn.20)
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den (Anayasa m.41) ve yine anayasada aile ha-
yatına saygı vurgulandığından bu hususta aile 
konutunun haczinden feragatte diğer eşin açık 
rızasının alınmaması aile düzeninin bozulaca-
ğı ve hatta kişinin temel hak ve hürriyetlerden 
sayılan ailesine karşı ödev ve sorumluluklarını 
yerine getirmemiş olmasına (Anayasa m.12/f.2) 
sebebiyet vereceğinden alacaklıyı tatmin eder-
ken aile için daha önemli bir hak olan barınma 
hakkını ve aile hayatına saygıyı ihlal edecektir. 
Dolayısıyla bir eş diğer eşin açık rızası olmadan 
özellikle aile konutundan feragat etmesi müm-
kün değildir. Yani bir eşin haczedilmezlikten 
feragati, diğer eşin rızası yoksa bu eş için ileri 
sürülemez52. Ancak bu hak kötüye kullanılma-
malıdır.

3. Haline Münasip Ev Üzerinde İpoteğin Fera-
gate Etkisi

İİK. m.82/f.2’nin haczedilmezliğin haczedile-
bilme istisnalarından olduğunu bu kapsamda 
“borçlunun haline münasip evi” nin de bu mad-
dede belirtilen eşya bedelinden (ipotek) doğ-
maması halinde mümkün olacağı (TMK m.893) 
yukarıda belirtilmiştir. İncelenmesi gereken bir 
konu, borçlunun “haline münasip evi” üzerin-
de ipotek tesis ettirmiş olması diğer üçüncü 
kişiler için borçlunun o evin haczedilmezli-
ğinden feragat ettiği anlamına gelir mi? Şüp-
hesiz ki cevabı menfi olmalıdır. Çünkü borçlu 
evini ipotek ettirirken amacı o borcu ödemek-
tir, cebri icraya maruz bırakmak değil. Kanaa-
timizce, borçlunun ipotekli taşınmazı üzerinde 
haczedilmezlikten feragatinin mutlak olmadığı 
yönündeki görüşü benimsenebilir53. Yargıtay 
kararları ışığında incelenmesi gereken bir di-
ğer husus ise, borçlunun önceden taşınmazı 
üzerinde kurulan ipotek için sonradan meske-
niyet şikâyetinde bulunup bulunamayacağıdır. 
Bu hususta Yargıtay, ipoteğin zorunlu mu yoksa 
borçlunun serbest iradesi ile mi kurduğuna ba-
kılması kanısındadır. Şayet taşınmaz üzerinde 
önceden kurulan bir ipotek varsa ve zorunlu 
ipotek ise (mesken kredisi, esnaf kredisi, zıraî 
kredi gibi) zorunlu ipoteğin meskeniyet şikâye-
tine engel teşkil etmeyeceği ilkesinden hare-
ketle borçlu meskeniyet iddiasında bulunabilir. 

Zorunlu ipotek değilse (borçlunun serbest ira-
desi ile kurulan ipotekse) sadece haciz tarihin-
de borçlu ipotekten doğan borcunu ödemişse 
meskeniyet şikâyetinde bulunabileceği yönün-
de karar vermiştir54. Yargıtay, zorunlu olmayan 
ipotekler için borçlunun meskeniyet iddiasın-
da bulunamayacağını belirtmiştir, yani borçlu 
kendi iradesiyle taşınmazı üzerine ipotek kur-
muşsa haczedilmezlik iddiasından, önceden 
feragat ettiğini ve bu feragatin mutlak olduğu-
nu kabul etmektedir. Oysa İİK. m.83/a dışında 
kanun koyucu, Medeni Kanun’da alacaklının 
kanuni ipotek hakkından da önceden feragatini 
kabul etmemiştir (TMK m.893).  Kanun koyucu-
nun özellikle birkaç kanunda önceden feragati 
kabul etmemesine rağmen Yargıtay, borçlu sırf 
kendi iradesiyle ipotek kurduğu için meske-
niyet iddiasından önce feragat ettiğini kabul 
etmiştir. Meskeniyet iddiasında borçlunun ken-
disi ve ailesinin ihtiyaçları göz önüne alınarak 
borçlunun haline münasip evinin tespit edil-
mesi gerektiği yönündeki kararları ile bu kararı 
çelişeceğinden ve kanun hükmünü (m.83/a) ih-
lal edeceğinden Yargıtay’ın bu görüşü yerinde 
değildir. Yine yukarıda açıklanan gerekçelerle 
borçlunun, meskeniyet iddiasından feragati 
mutlak kabul edilmemelidir.
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A Clockwork Orange 
Film Analizi Av. Elif ERGÜVEN

''A Clockwork Orange'' Anthony Burgess' in 
1961'de yayımlanan iyilik kötülük kavramlarını iş-
leyen yakın gelecekteki bir distopyayı anlatan aynı 
isimli kitabından uyarlanmış bilim kurgu ve suç 
türündeki 1971 yapımı Stanley Kubrick  filmi. ''A 
Clockwork Orange'' dilimize ''Otomatik Portakal'' 
olarak çevrilmişse de doğrusu ''Otomatik-Meka-
nik  Adam'' dır. Burada ''Orang'' kelimesinin Malay-
ca dilindeki '' insan, adam'' anlamı kullanılmıştır. 
Filmde şiddet ve cinsellik rahatsız edici şekilde 
ve çok sert işlenmiş, şiddet sahnelerinin dozu-
nun yüksekliği bazı ülkelerde filmin gösteriminin 
yasaklanmasına veya filme sansür uygulanması-
na neden olmuş, yasaklara gerekçe genel olarak 
filmin yayınlanmasından sonra ülkelerdeki suç 
oranlarının artması gösterilmiştir.

Filmin konusuna gelirsek; filmin başlarında 
iyi eğitim almış, çocukluğunda onu suç işlemeye 
yöneltecek travmatik olaylar yaşamayan Alex' in 
liderliğini yaptığı çetesiyle birlikte işlediği suçlar 
gösteriliyor.  Alex şiddeti seviyor, sebepsizce kötü-
lükten zevk alıyor,  on iki-on üç yaşlarındaki kız ço-
cuklarını istismar ediyor, çetesiyle birlikte hırsızlık 
ve yağma suçlarını işliyor, kocasının gözü önünde 
bir kadına tecavüz ediyor ve sayısızca suç işliyor. 
Suç işlemekten aldıkları keyif o kadar iyi yansıtılı-
yor ki mideniz bulanarak izleyeceğinizi söyleyebi-
lirim.  Çetenin hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri 
evde ev sahibesinin odaya girmesi üzerine kadını 
öldürmeleri birlikte işledikleri son suç oluyor.  Ar-
kadaşları kaçıp onu yalnız bırakıyor. Başrolümüzü 
artık bir hapis hayatı bekliyor. İki yıl kadar cezasını 
çektikten sonra hükümetin suçluları ıslah etme 
maksadıyla denediği yeni bir tedavi metodundan 
haberdar oluyor ve kendisi de ıslah olmak, iyiye 
yönelmek en önemlisi özgürlüğüne kavuşmak için 
denek olmaya gönüllü olduğunu söylüyor.  Hasta-
nede Alex'e uygulanan ilaçlar ve tedavi yöntemleri 
ise gerek uygulama metotları gerek sonuçları iti-
bariyle şiddetin en ağır türü ve ne yazık ki mağdu-
ra rızasıyla(!) uygulanan bu yöntemlerin hukuka, 
insan haklarına uygunluğu ve vicdani boyutu hü-
kümet eliyle uygulandığından ve kendisi azılı bir 
suçlu olduğundan tartışılması zorunlu olana ka-
dar asla tartışılmıyor. Zorunlu olmasından kastım 
uygulanan politikadaki hukuka aykırılığın Alex' in 
intihar girişimiyle birlikte kamuoyunca duyulması, 
suçlunun kullanıldığı ve mağdur edildiğinin an-
laşılması üzerine Hükümetin aklanma çabasına 

girmesidir. Suçluya uygulanan ilaçlar ve diğer me-
totlar filmin devamında görüleceği üzere aslında 
kişinin suç işleme ihtimalini ortadan kaldırıyor. 
Yani cezanın/tedavinin suç işlenmesini önleme 
amacını gerçekleştirdiği söylenebilir ancak ger-
çek bir ıslahtan söz edilemez. Sebebini örneklerle 
açıklamak gerekirse; filmin en vurucu sahnelerin-
den birinde verilen ilaçlar ve uygulanan iğnelerle 
psikolojik olarak olabildiğince hassas ve tepkisiz 
hale getirilmesi kendisine mide bulantısı ve hu-
zursuzluk yaşatılması akabinde Alex sinema sa-
lonunda hareket etmesini engelleyecek şekilde 
koltuğa bağlanıyor.  Kafasını sağa sola çevirmesi 
dahi imkansız iken bir makine yardımı ile gözle-
ri, kapatmasını engelleyecek şekilde açık tutula-
rak İkinci Dünya Savaşı'na ait şiddet görüntüleri 
zorla izletiliyor. Bu sahnede ekranı kapatmamak 
için kendinizi zorluyorsunuz. Alex' in kafasını çe-
virmeye çalışmasını ama yapamamasını, gözle-
rini kapatmak isteyişini, izlememek için her şeyi 
yapabileceğini ama kısıtlanmış olmasının verdiği 
fiziksel acının bunun kat kat üzerinde psikolojik 
acıya dönüştüğünü rahatsız edici olmasından da 
öte acıma ve tiksintiyle karışık bir acıyla veriyor 
izleyiciye. Bu sahne bana İvan Petroviç Pavlov'un 
köpekler ile yaptığı deneyi hatırlattı. ''Pavlov'un 
Köpekleri'' deneyinde köpeklerin her zil sesi duy-
duklarında et olmasa bile salya salgılaması gibi 
Alex de şiddet içeren herhangi bir eylemle karşı-
laştığında istemsizce, kendisine uygulanan fiziksel 
acıyı psikolojik tahribatı yeniden yaşıyor, kendisi-
ne şiddet uygulandığında dahi tepkisiz ve savun-
masız kalıyor. Öylesine tepkisiz kalıyor ki çektiği 
acıyı midesine giren krampları hissedebiliyorsu-
nuz. Evet, artık toplum için tamamen zararsız hale 
geliyor. Yine de bunu iradesiyle seçtiğini söyleye-
miyoruz. İyiliği veya herhangi bir şeyi seçme hakkı 
elinden alınarak otomatik birine dönüştürülüyor. 
İyi olanı seçmekten ziyade otomatik birine dönüş-
mesini ''İyilik içten gelir. İyilik bir seçimdir. Bir in-
san seçemezse insanlıktan çıkar.'' repliği özetliyor. 

Hastanede, serbest bırakılmadan bir gün önce 
artık zararsız olduğundan emin olunması için gö-
revli personelin seyircilerin gözü önünde Alex'e 
şiddet uyguladığı ve o tepkisiz kaldıkça şiddetin 
dozunu arttırıp kafasına basarak ayakkabısının al-
tını yalattığı sahnede bu sahnenin iğrençliğinden 
çok izleyicilerin yüzünden okunan öylesine iğrenç 
bir keyif var ki; bunun yalnızca suç işlenmesini ön-

lemeyi amaçlayan bir deneyin amacına ulaşma-
sının verdiği zafer duygusundan kaynaklanmadı-
ğını Alex' in suç işlemekten aldığı keyifle eşdeğer 
ve hatta onunkinden daha saf, amaçsız ve içten 
gelen bir kötülük olduğunu görüyoruz. Toplumun 
içinde bastırdığı şiddeti, toplum düzenini tehdit 
ettiği bahanesine sığınıp meşrulaştırarak ölçüsüz 
ve sınırsızca suçluya yöneltmesi de kötülük değil 
midir? Alex' in tedaviden sonra ailesinin yanın-
da da istenmediğini ve aşağılandığını görünce  '' 
Tamam, artık güvenecek kimsem kalmadı. Ne acı 
çektim, ne acı çektim... ve herkes hala acı çekmemi 
istiyor.'' demesi de bir nevi suçluya yönelen ölçü-
süz ve sonu gelmeyen kini gösteriyor. Filmin ba-
şında çete üyelerinin zarar verdiği bireylerin, ser-
best kaldıktan sonra savunmasız halde gördükleri 
suçluya, kendilerine uygulanan şiddetin çok daha 
ağırıyla karşılık verdiklerini görüyoruz. Yukarıda da 
bahsettiğim gibi güya ıslah edildikten ve hasta-
neden çıktıktan sonra savunmasız haldeyken ken-
disine uygulanan şiddete tepki veremeyen Alex 
için bardağı taşıran son damla, çetenin sonradan 
polis olan diğer üyelerinin kendisine saldırması 
oluyor ve Alex bunun üzerine intihar girişiminde 
bulunuyor. İntihar girişimi sonrası hükümet eliyle 
hastaneye yatırılan Alex'e Psikiyatri Doktorunun; 
gösterdiği resimlerin ondaki çağrışımını anlamak 
için aklına gelen ilk düşünceleri söylemesini iste-
mesi üzerine verdiği cevaplardan bastırdığı şiddet 
arzusunu görmemiz ise son derece ironik. İyilik 
ve kötülük bizim için de zihinde keskin çizgileri 
olan net kavramlar olmaktan çıkıyor. Kişiyi ıslah 
etmenin iyiye yöneltmenin yolu nedir sorusunun 
cevabını bu filmde bulamıyoruz ama bunun yolla-
rından biri ne değildir açıkça görüyoruz. 

Kişinin vücut bütünlüğüne ve dokunulmazlı-
ğına yapılacak müdahalenin tıbbi müdahale olsa 
dahi rızası alınmaksızın yapılması hukuka aykırı-

dır. Alınacak rızanın geçerli olması için kişinin mu-
ayene ve tedavi süreci hakkında detaylı şekilde 
ve açık bir dille aydınlatılması gerekir. Mağdura, 
özgürlük vaat edilerek tıbbi ilaçlarla destekli bir 
tedavi metodundan söz edilmiş ancak uygulana-
cak metot hakkında yeterli ve anlaşılır bir açık-
lama yapılmamış, süreç ve sonuç hakkında bilgi 
verilmemiş mağdurun hukuka uygun şekilde rızası 
alınmamıştır. Bu noktada tedavi metodunun bir 
deney olduğu ve sonuç hakkında yeterli bilgiye 
sahip olunmadığı için denek olacak kişiye de bil-
gi verilmesinin imkânsız olduğu savunması dahi 
geçersiz olacaktır. Zira deneyin başarı ile sonuç-
lanıp sonuçlanmayacağı bilinmemekle beraber 
uygulanan yöntemin kişinin iradesini ortadan kal-
dırmaya yönelik olduğu bilinmekte ve dahi amaç-
lanmaktadır. 

Toplum düzenini ve huzurunu tehdit etse dahi 
bireyin insan kalmasının ve seçim yapmasının, bir 
gün iyi olanı seçme şansının elinden alınmama-
sının zorunlu olduğuna bu filmi izledikten sonra 
ikna olmamak mümkün değil. İster suçu önleme 
ister toplumun adalet istemini karşılama amacı 
güdülsün, şahsa uygulanacak her türlü yaptırı-
mın hukuka, insan haklarına uygun olması gerekir.  
Evet, bireyin cezalandırılmasının toplumun adalet 
duygusunun temini amacı ve sonucu olduğu ya-
dsınamaz ancak verilecek her cezanın mağdurun 
veya toplumun öç alma duygusundan daha üst bir 
bakışla verilmesi ve ölçülü olması gerekir ki ama-
cına ulaşsın. Zira öç alma duygusuyla hareket edi-
lecek olsaydı yaptırımı doğrudan suçun mağduru-
nun uygulamasına da müsaade edilmesi gerekirdi. 
Hangi suçu işlerse işlesin, insanın onuruna ve hay-
siyetine yönelik insanlık dışı muamele ve saldırılar 
kişinin kimliğinden bağımsız, salt insana yönelik 
olduğu için insan haklarına aykırı ölçüsüz ve ceza 
hukukunun amacını gerçekleştirmekten uzaktır.
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 Yaklaşık 24 yıllık avukatlık mesleğim sırasında 
birbirinden ilginç, bazen neşeli ve bazen hüzünlü 
birçok anımız olmuştur. Bunlardan bir tanesini 
paylaşmak suretiyle yeni baro dergisine katkıda 
bulunmak beni ziyadesiyle mutlu edecektir.

Hikâye tamamen gerçek olup, mesleki sorumlu-
luk gereği isimler “Sanık A.Z” olarak ve tarihler belir-
tilemeyerek aktarılmıştır. Uzun yıllar avukatlık mes-
leğini icra ettiğim Ardahan’da benim büyük hasret 
ve özlemini çektiğim Ardahan Barosuna kuruluş 
çalışmalarından itibaren katkı sunan herkese çok 
teşekkür ederim. Genç meslektaşlarımıza başarılar 
diler, şehirdeki meslek büyüklerime hürmet ederim.

Bir Zamanlar... 

Ardahan adliyesinin henüz şehir parkının kar-
şısında olduğu yıllar, hani şu taş eski ama içi sı-
cak bina… Avukat odasının dar, gönüllerin geniş 
olduğu zamanlar.

O binada duruşma salonunun bir tanesi şim-
diki küçük duruşma salonu kadardı ve diğeri de 
eski bir odadan bozma, daha dar olan salondu. O 
gün duruşması olan herkes dar ve orta uzunlukta 
olan koridorda bekler, koridor bazı günler epeyce 
kalabalık olurdu. Özellikle Ağır Ceza Mahkemesi-
nin duruşmalarının olduğu günler bu yoğunluk 
daha da artardı. 

Yine böyle bir Ağır Ceza Duruşmasının oldu-
ğu bir gün. Üstelik ramazan ayı. O gün Ağır Ceza 
Mahkemesinin çok yoğun, nitelikli ve gergin bir-
den fazla dosyasının duruşması görülecekti. Bu 
sebeple muamelelik dosyalar mahkeme tarafın-
dan sona bırakılmıştı.

Böyle yoğun bir günü ben de heyet de zor 
bela atlattıktan sonra saat 16.00 gibi artık sadece 
duruşma günü almak üzere katılacağımız dava-
lar alınmaya başlandı. Kısacası biz avukatlar da 
mahkeme heyeti de artık dinlenme moduna geç-
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miş, herkes bir an evvel kısa sürecek duruşmaları 
yapıp gitme derdindeydi.

Benim katılacağım dosya ise yaklaşık beş yıl-
dır süren , çok sanıklı ve raporlar beklenen , daha 
dinlenmemiş ve adresi bulunamamış çok fazla 
tanığın olduğu, heyetin bir defa değişmiş olduğu 
ve yaklaşık üç yıldır rutin duruşmalarına kimsenin 
katılmadığı , “……………. adreslerinin tespiti ve ma-
halline müzekkere yazılması” şeklinde rutine bağ-
lanmış olarak devam eden bir süreç. Bu sebep-
lerle ve dosyanın henüz karar aşamasına gelmesi 
uzun süreceğinden dolayı yeni heyet de dosyayı 
henüz tam olarak inceleyememişti. Zaten dosyada 
bayağı klasörler haline gelmiş durumdaydı.

Ben duruşma salonuna girdiğimde , heyetin 
zor bir günün bütün yorgunluğu ile ve nerdeyse 
tükenmiş bir halde bana bakan fersiz gözlerini 
görünce açıkçası onlar için üzülmüştüm.Hoş ben 
de çok yorgundum ama heyet tamamen fersizlik-
ten bitmeye yakın bir yerdeydi. ‘Neyse ki dosyaya 
gelen giden yok, sadece gün alıp bitireceğiz.’ diye 
geçirdim içimden.

Yerime otururdum. Heyet kendi halindeydi.  
Mübaşir dışarıda klasik anonsunu yaptı,katip 
yorgun bir halde rutin zaptı hazırlıyordu, duruş-
ma salonun kapısı  hafif gıcırdayarak yavaş yavaş 
açıldı, ürkek –çekingen bir bakış ve korkudan beti 
benzi atmış yüz ile içeriye biri girdi , fazlaca kork-
tuğu her halinden belli, geldi ve kürsünün önün-
de öylece durdu. 

‘Bu da tam gelecek günü buldu’ diye düşün-
düm. O zaman UYAP yok adamın sanık mı tanık 
mı ya da kim olduğunu sistemden görmek müm-
kün değil. Dosyaya bakmak lazım; ancak gel gör 
ki dosya 30 klasörden fazla -kalemdeki klasörler 
hariç-. Yapacak bir şey yok yıllar sonra dosyanın 
duruşmasına biri gelmiş , yorgunluktan ölsek de 
bu şahısın ifadesi alınacak.

Başkan pratik düşündü. Hemen katibe, ‘Kim-
lik bilgilerini al.’ dedi. Katibin adama bakan öfkeli 
gözlerini anlatmam mümkün değil. Neyse adam 
korkudan dili damağı kurumuş halde katibin 
kimlik sorularına savaşırcasına cevap veriyor. ‘Ta-
mam’ dedim şimdi katip, adamı boğacak. Heyet 
bu sırada iddianameyi ve ek iddianameleri bul-
du. Kısa bir inceleme ile olaya vakıf oldular. Olay 
da karmaşık mı karmaşık, üstelik birçok teknik 
bilgi gerektiren kısımları da mevcut.

İfade başladı , Reis Bey adama soruyor. Adam 
onu bilmem , bunu bilmem , ben yoktum, ondan 
anlamam… Adamdan hiçbir cevap alamıyoruz, 
ifadede zere kadar mesafe kat edemiyoruz.

Tam bir saat geçtiğinde adam korkudan ,heyet 
sinirden, bense meraktan ölmek üzereydik.

Ter kan içinde savcı artık dayanamadı olaya 
müdahil oldu, ‘Reis Bey’den  kalemdeki klasörleri 
de getirelim bu adam mahkemece niye çağrılmış 
bulmaya çalışalım’ dedi. Ayakta zor duran şahsa 
oturması söylendi. Tüm klasörler geldi üç üye ,bir 
savcı bir de ben klasörle daldık. Adamın dosyayla 
ilgisi ne araştırıyoruz ; iş inada bindi bir kere bu-
lacağız bu şahsın dosyayla ilgisi ne,niye çağırıl-
mış.Gözden kaçan bir sanık mı,tanık mı , bilirkişi 
mi ya da ne ise o işte.

Tam bir saat sonra bütün çalışmalar boşa çık-
tı. Şahsın dosya ile ilgisini bulamadık. Reis Bey 
üzgün nasıl bulamam diye. Şahıstan hareketle 
belki sonuç alırım diye “-gel evladım geç karşı-
ma” dedi. Şahıs heyetin çalışmasını ve kızgınlığı-
nı da karşıdan izlediği için , korkusu katmerleşip 
artmış şekilde tekrar heyetin karşısında , ayakta 
ama düştü düşecek durumdaydı.

Reis Bey: Evladım sakin ol sorularıma doğru 
cevap ver. Sana mahkemeden gelen tebligat ya-
nında mı?

Şahıs: Efendim bana bir tebligat gelmedi ki.

Reis Bey: Peki koçum polis mi, jandarma mı 
sana haber verdi? Hangi karakoldan geldiler?

Şahıs: Efendim yok onlar da haber vermedi.

Böylece devam eden yaklaşık 20 sorudan son-
ra Reis Bey çıldırmış vaziyette ve son derce sinirli 
bir halde son soruyu sordu.

Reis Bey: Evladım öyleyse sen bu duruşmaya 
niye geldin?

Şahıs: Efendim ben bir iş için adliyeye gelmiş-
tim. Mübaşir bağırıp beni çağırınca içeri geldim.

Reis Bey  : Mübaşir mi senin ismini seslendi?

SAHIŞ : EVET EFENDİM. AMA İSMİMİ SESLENME-
Dİ. “SANIK A.Z VE ARKADAŞLARI” diye BAĞIRDI.

REİS BEY : EEEEEEEEEEEEE ? 

ŞAHIS: EFENDİM SANIK A. Z BENİM ÇOCUKLUK-
TAN BERİ ARKADAŞIMDIR. O YÜZDEN İÇERİ GELDİM.

Sonrası yaklaşık on dakika süre sessizlik… 
Duruşma salonunda öyle bir gerilim hakimdi ki, 
salonun camları dışarı patlayacak zannettim. Ve 
nihayetinde duruşma salonundaki derin sessiz-
liği bozan kahkahalar duyuldu. Adamsa şaşkınlık 
ve korkuyla heyete bakmaktaydı.
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Bilen bilir ki Haziran ayı Ardahan’ın bolluk ve 
sevinç ayıdır. Uzun ve yorucu kış mevsiminden 
sonra Haziran ayına ulaşabilmiş her Ardahanlı-
nın mutluluk ve sevinç zamanları Haziran ayı ile 
başlar. Kendimi bu duygular içinde hissettiğim 
Haziran ayının ilk günlerinde bir gün stajımı da 
yapmış olduğum ofisimde çalışmaktaydım. 

Öyle ofis deyip geçemezsiniz ofisimin olduğu 
bina Ardahan’ın Rus işgali yıllarına tanıklık etmiş 
eski taş mimariye göre inşa edilmiş insanın içi-
ne kadim olma ve bulunduğu yere köklerini sal-
manın ayrıcalığını hissettiren, Kongre Caddesini 
Doğu tarafından adeta keserek kucaklayan halk 
arasında ”Akkoşun Binası” olarak anılan Abdul-
lah KARACA ailesine ait taş binanın ikinci katın-
dayım. İşte böyle kendimi huzurlu hissederek 
çalıştığım sırada önceden beri ailelerimizin de 
tanışık olduğu köylerimizden birinin muhtarı ya-
nında kalabalık bir grupla ofise geldi. 

Gelen grup telaş ve tedirginlik içindeydi bir 
derdimiz var bize yardım et dediler. Telaşlarının 
nedenini sorduğumda köyden bir komşularının 
köy içerisindeki taşınmazını başka bir komşu 
köyden birisine sattığını, taşınmazı satın alan 
yeni malikin köylerine yerleşmek istediğini söy-
lediler. Bu durum normal siz niye itiraz ediyorsu-
nuz dediğimde ise cevaben “bizim meramız zaten 
çok az köyümüze ancak yetiyor, gelecek olan yeni 
malik büyük çaplı koyunculuk yapıyor, meramızın 

büyük kısmında hayvan otlatacak bu bizi mağdur 
eder. Ayrıca biz köy olarak ormanlarımız canlan-
sın diye uzun yıllar önce koyunculuğu terk ettik. 
Gerçekten ormanlarımızda yeni fidanlar çıkmaya 
başladı şimdi ise bu kişi köyümüze taşınırsa me-
ralarda koyun otlatacağı için ormanlarımız zarar 
görecek biz bunu istemiyoruz” dediler. Yasal ola-
rak yeni alıcının köye yerleşmesini engellemeye 
haklarının olmadığını söylediğimde ise cevaben 
satılan taşınmaz hisseli bir taşınmazdı altı his-
sedar devir yapmış bir hissedar ise satış yapma-
mıştır. Biz kalan bir hissedar adına ön alım da-
vası açmanızı istiyoruz dediler. Getirdikleri tapu 
kaydındaki hissedarın vefat ettiğini oğlunun dava 
açacağını söylediler ve tapu kaydını tarafıma ver-
diler. Diğer hususları konuştuk veraset ilamı ve 
vekâletname getirdiler ve şuf’a (ön alım) dava-
larını açtık. 

Dava dilekçemiz karşı taraf tebliğ edildi, süre-
si içerisinde davaya cevap verdiler. Cevaplarında 
taşınmazda fiili taksim olduğunu kendilerine sa-
tış yapan kişilerin kullandıkları alanın satış yap-
mayan hissedarın yerinden ayrılmış olduğunu 
dolayısıyla ön alım talebinde bulunulamayacağı-
nı ve satış bedelinin tapuda gösterilen bedelden 
yüksek olduğunu iddia ettiler. 

Davanın niteliği gereği öncelikle dosyaya ta-
şınmazın tedavüllü tapu kayıtları ve akit tablosu 
celp edildi gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu arada 
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duruşma oturumları oldu, taşınmaz başında ke-
şif icra edildi. Bu şekilde delillerin toplanma aşa-
ması tamamlandı ve davamızın kabulüne karar 
verildi.

Davalı tarafça davanın kabulünden sonra ka-
rar temyiz edildi. Yargıtay ilgili hukuk dairesi ta-
rafından dosya incelendi ancak belirtmek isterim 
ki o zamanlar şimdi olduğu gibi temyiz inceleme-
sinde dava dosyaları 5 6 yıl beklemiyordu. Bir yıla 
yakın bir süre sonra Yargıtay’dan kararın onan-
dığına dair onama ilamı taraflara tebliğ edildi.  
Yargıtay’ın onama kararının tarafıma tebliği ile 
birlikte kafam rahatladı, müvekkillere müjde-
li haberi verdim. Aradan biraz zaman geçtikten 
sonra bu defa davalı tarafın karar düzeltme ta-
lep dilekçesi tebliğ edildi. Dilekçeyi inceledim 
ilk temyize başvuru dilekçesi ile aynı hususlara 
değinildiğini farklı ve yeni bir durum ileriye sür-
mediklerini gördüm. Bu dilekçeye karşı cevap di-
lekçemi sundum. İçim gayet rahat nasılsa meslek 
hayatımda tanık olduğum üzere karar düzeltme 
talebinden yeni bir şey çıkmayacaktı ve davalı-
ların talepleri reddedilecekti. Bu rahatlık içinde 
cevap dilekçemi mahkemeye ibraz ettim. 

Gün geldi postacı her zaman olduğu gibi top-
lu tebligat getirdi. Tebligatı aldığım mevsim bu 
defa davayı aldığım mevsimin aksine soğuk bir 
Mart günüydü. Gürül gürül yanan kömür sobası-
nın yanında ki masama oturdum. Hızlıca zarflara 
baktım. Sürpriz olabilecek zarfları alelacele açtım 
okudum. Malum dosyamızın “Yargıtay ilamı var-
dır” şerhli olab tebligat zarfını en sona bıraktım, 
nasılsa jkarar düzeltme talebinin reddi kararı 
vardır diye düşünüyordum. 

Sırası geldi, zarfı açtım, ilamı çıkardım… olay-
da bir terslik var, ilam beklediğimden daha uzun-
ca yazılmış. Oysa Yargıtay’ın ret kararları son 
derece kısa olarak yazılırdı. Bu davada başından 
beri hissedar davacı vekili olarak hep rahat ve 
özgüvenli olmuştum. Çünkü sonucu malum olan 
bir davaydı. Sürpriz beklemiyordum. Ancak ilamın 
uzunca yazıldığını anladığım an ilk defa endişeye 
kapıldım ve hızlıca okudum. Kolum kanadım kırıl-
mış gibi oldum. Nasıl yani? Nasıl olur? Diye kendi 
kendime söylenmeye başladım. Hızlıca giyindim 
ve ofisten çıktım parkı geçtim mahkeme kalemin-
de müdürün yanına gittim dosyayı istedim ve ilk 
iş olarak tedavüllü tapu kayıtlarına baktım. Evet 
doğruydu benim müvekkilim davacının taşınmaz-
da hissesi kalmamıştı. Yıllar önce hissesini diğer 
bir hissedara satmıştı bana getirilen tapu sene-
di ise satıştan önce evlerinde muhafaza ettikleri 
tapu senediydi. Bu tapu senedindeki hissedar 

vefat etmişti. Bana vekaletname veren oğlunun 
meğer ki bu durumdan haberi yokmuş.

Bu durumu fark edince korkunç bir mahcubi-
yet hissettim. Gözümden böyle bir şeyin kaçmış 
olmasına, dosyaya resmi kanalla gelen tapu ka-
yıtlarını incelememiş olmama çok kızdım. Sonra 
durdum, düşündüm. Peki ben fark etmemiştim, 
davalı tarafın avukatı nasıl gözden kaçırmış ve 
hiç dile getirmemişti. Tekrar davalı tarafın tüm 
dilekçelerini tekrar tekrar okudum acaba bize 
tebliğ edilmeyen ya da gözümden kaçan ve bizim 
hissedar olmadığımızı belirten bir beyanları var 
mı diye. Ancak yoktu ne cevap dilekçesinde, ne 
yargılama sırasında ne Yargıtay temyiz başvuru 
dilekçesinde ne de karar düzeltme talep dilekçe-
sinde bu hususa hiç değinmemişlerdi. O zaman 
biraz rahatladım demek ki davalı tarafta bu eksik-
liğe ortak olmuştu. Bunu düşününce hissettiğim 
mahcubiyet yükü biraz hafifledi. Sonra mahkeme 
hakimlerini düşündüm, onlarda bunun farkında 
olmamışlardı. Yargıtay aklıma geldi 5 hakim bir 
tetkik hakimi dahi bu durumu fark edememiş 
olduğunu düşününce kahkahayla gülmeye baş-
ladım. Ancak bu gülüşüm mutluluğa ya da ne-
şeye dair olmayıp şaşkınlık halinden kaynaklıydı. 
Nasıl olmuşta karar düzeltme aşamasına kadar 
yargılamanın tarafı olan hukukçular olarak bu 
temel dava sebebini incelememiştik. Olacak şey 
değildi ama olmuştu. Yargıtay’ın karar düzeltme 
ilamı hem kendi dairelerine hem de davanın ta-
rafı olan avukatlara ve hüküm kuran hakime ders 
niteliğindeydi. Kendi adıma müvekkilin getirdiği 
belgenin devamında bir işlem yapılıp yapılma-
dığını araştırmamış olmam, müvekkilin anlattığı 
her şeyi kesin doğru kabul etmem sebebiyle piş-
manlık duydum. Bu süreçte dahli olan diğer mes-
lektaşlarım neler hissetti bilemiyorum. Ancak o 
günden sonra özellikle ön alım davalarında tapu 
müdürlüğünden araştırmayı bizzat kendim yap-
madıkça dava açmamayı prensip edindim. Böy-
lece zamanın sonsuzluğu içerisinde bu olay hem 
buruk hem hoş bir hukuk anısı fotoğrafı olarak 
yerini almış oldu.
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Jacques Verges (1925-2013) yılları arasında 
yaşamış ve ceza davalarıyla adını duyurmuş bir 
ceza avukatıdır. Çocukluğunu Fransız sömürgesi 
altında olan Réunion Adası’nda geçirmiş son-
rasında ise 2. Dünya Savaşı’na tanıklık etmiş ve 
birçok ülkede direniş hareketlerine katılmıştır. 
Yaşadığı siyasi olayların yoğunluğu sonrası ken-
disine özgü bir savunma sistemi geliştirmiş ve 
davalarının genelinde bu sistemle başarıyı yaka-
lamıştır. Verges’ in uyguladığı savunma sistemi iş 
arkadaşlarından farklı olarak yasadaki açıklıkları 
bulmak yerine, yasaların yazılış ve uygulanış bi-
çimindeki açıklıkları bulmak üzerine kuruludur. 
Yasadaki açıklık kanun koyucu tarafından bilinçli 
veya bilinçsiz olarak bırakılmış olan boşluktur fa-
kat yasanın yazılış ve uygulanışında olan boşluk 
yazılan bu yasaya eleştirel bir boyutla bakarak ve 
yasa diye işlenen kuralların görece doğruluğunu 
sorgulanarak ortaya çıkarılan boşluktur. Bu bakış 
açısının hukuksal olarak doğruluğu tartışılır ni-
teliktedir çünkü bu düşünce yasaları reddetme 
noktasına kadar varabilir. Bu noktada yasaya kar-
şı uygulanmış bir anarşi olarak görülse de belli 
bir boyuta kadar kullanılması Verges davalarında 
olduğu gibi büyük başarılara imza atabilir. Verges, 

uyguladığı bu sistematik savunmayı “Savunma 
Saldırıyor” adlı kitabında tanımlamış ve örnek 
davalarla açıklamıştır. Davaları uyum davaları ve 
kopuş davaları olarak ikiye ayırmıştır.

Uyum davaları, genel olarak adi suçlar çerçe-
vesinde uygulanabilir olup kurulu düzene saygı 
temeliyle işlemektedir. Kurulu düzene saygı, su-
çun işlendiğini kabul etmeyip ya da mecburiyet 
altında işlediğini ileri sürerek suçun gerektirdiği 
cezayı tanıyıp, gerekli cezayı hak etmediğini ile-
ri sürmektir. Örneğin, Doktor Adams’ın davasını 
inceleyecek olursak, hastasını malvarlığından 
çıkarı olduğu gerekçesiyle öldürdüğünden şüp-
helenilen bir doktorun savunmasını görürüz. Her 
ne kadar doktorun hastayı öldürmek için mal-
varlığından çıkarı bir gerekçe doğursa da doktor, 
bunu yapmadığı savunmasında bulunur. Dokto-
run hastayı öldürme yöntemi olarak normal şart-
larda kullandığı ilacın dozunun fazla olması be-
lirtiliyor. Fakat doktor savunmasında hangi dozda 
ilacın hastayı öldürebileceğini kestiremediğini ve 
zaten ölmek üzere olan bir hastadan çıkarı olsa 
dahi onu öldürerek bu yola girmesinin anlamsız-
lığından bahsediyor. Muhakeme sonucunda dok-
tor beraat ediyor ve özgürlüğüne kavuşuyor. Bu 

Savunma 
Nasıl Saldırıyor? Stj. Av. Faruk ATALAY

davayı uyum davası sınıfına koyan özelliklerine 
bakacak olursak klasik savunma metodunun kul-
lanıldığını ve kopuş davalarının aksine yasanın 
doğruluğunun sorgulanmadığını görüyoruz. 

Uyum davalarından farklı olarak kopuş dava-
ları, çoğunlukla siyasi suçlarda kullanılan kuru-
lu düzene başkaldırı niteliğinde olan ve suçun 
işlenip işlenmediğinden ziyade yapılan eylemin 
suç olma kriterlerini 
eleştirerek suç olmadı-
ğını savunur. Örneğin 
Verges’ in de açıkladı-
ğı Sokrates davasını 
inceleyelim. Sokrates 
savunmasında yaşa-
yış şeklinin bir suç 
teşkil etmediğini ve 
o yaşayış şeklini suç 
olarak yorumlayan 
kuralların yanlışlığı-
nı anlatıyor. Uyum 
savunmasında kul-
lanılan yöntemi 
kullanarak suçsuz 
olduğunu ya da 
bazı durumların 
onu bu şekilde 
yaşamaya ittiğini 
söyleyerek piş-
manlığını dile 
getirebilir ve ya-
şayış şeklinin bir 
suç teşkil ettiğini 
kabul edebilirdi. 
Oysaki Sokrates, 
yaşayış şekli-
nin suç olarak 
yorumlanma-
sına neden 
olan kuralları 
eleştirip, top-
lumsal düzeni 
bozmadığını dile 
getirmiştir. Karşısına çıkacak cezai mü-
eyyidenin, karar makamının haklı ya da haksız 
olmasının bir sonucu olacağını biliyordu. Karar 
makamı, haksızlığını kabul edip Sokrates’ in ko-
yulmuş kurallara karşı isyanını göz önünde bu-
lundurabilirdi fakat haksızlığını göz ardı edip 
Sokrates’ in suçlu olduğunu kabul etti çünkü aksi 
takdirde kendi güçsüzlüğünü kanıtlamış olacaktı. 
Sokrates’ in idam cezası alması yaşayış şeklinin 

suç teşkil etmesinden ziyade düşünce yapısının 
mahkemede uygulanan kuralların temelde yan-
lışlığını kanıtlıyor oluşuydu. Eğer karar makamı 
Sokrates’ in haklı olduğunu düşünseydi işlevsiz 
hale gelecekti ve hukuk uygulanabilir özelliğini 
kaybetmiş olacaktı. 

Sonuç olarak, uyum ve kopuş davalarını fark-
lı kılan özelliğin suç tanımlayıcı unsurları kabul 
edip ya da etmeme olduğunu görmüş oluruz.  

Bunları daha iyi anlamak için öncelikle suç 
dediğimiz olgu-

nun ne olduğu-
nu anlamamız 
gerekmektedir. 
Ancak suçun 
ne olduğunu 
somut bir şekil-
de dile getire-
bilirsek bir ey-
lemin suç teşkil 
edip etmediğine 
karar verebiliriz. 
Hukuksal olarak 
“Suç; toplumsal 
düzenin deva-
mı açısından ko-
runması gereken 
hukuki değerle-
rin ihlâli niteliğini 
taşıyan, haksızlık 
teşkil eden insan 
davranışıdır.”1 Ko-
puş davalarında 
gördüğümüz durum 
suç tanımında bu-
lunan bu unsurların 
karar mekanizmasını 
sorgulayarak yapılan 
eylemin suç denilen 
olguyu temsil etme-
diğini öne sürerek, 
yargılanmamaları ge-
rektiğini düşünmekte-
dirler. 

Jacques Verges’ in “Sa-
vunma Saldırıyor” isimli kitabında kendisinin 
kullandığı ve ortaya çıkardığı uyum ve kopuş da-
valarının sistematik yapısını örnekleriyle birlikte 
görüyoruz. Bu yazı kitaba dair bir analiz olup, ko-
nunun daha geniş bir açıyla incelenmesi gerekti-
ğinden kitabın aslının okunmasına vesile olacak 
bir ilham kaynağı özelliği taşımaktadır.

1. Neslihan GÖKTÜRK, İzzet ÖZGENÇ, İlhan ÜZÜLMEZ, Ceza Hukukuna Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları
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Şeytan Kalesi, ArdahanŞeytan Kalesi, Ardahan
Fotoğraf: Olgun YILDIZFotoğraf: Olgun YILDIZ

Kuruluşumuzdan Bu Yana 
Yapılan Etkinlikler

V



1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlk Yönetim Kurulu Toplantımızdan

15.09.2019

27.09.2019
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Türkiye Barolar Birliği Ziyareti 18.10.2019 OCAS Eğitim Programı 26.10.2019
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Baro Hizmet Binası Açılışı 23.12.2019
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Açılış Gecesi 23.12.2019
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Büşra Özen Ruhsat Töreni 17.01.2020 İş Hukuku Eğitimi 09.02.2020
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Seri Muhakeme Eğitimi 22.02.2020 TBB İle Ortaklaşa Düzenlenen İhtiyaç Sahibi 
Öğrencilere Yardım Kampanyası 22.02.2020
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Arabuluculuk Eğitimi 28.02.2020 Hilal Baygıner Çetin Ruhsat Töreni 02.03.2020
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Pandemi Sürecinde Avukat Ofislerine 
Yapılan İlaçlama Çalışması 30.04.2020

Çoklu Baro Düzenlemesine Karşı 
Ankara’da Yapılan Yürüyüş 22.06.2020
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Halil İbrahim Çapan Ruhsat Töreni 26.06.2020 Çoklu Baro Düzenlemesine Karşı 
Milli Egemenlik Parkında Yapılan 
Basın Açıklaması 30.06.2020 
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Çoklu Baro Düzenlemesine Karşı 
Ardahan Damal İlçesi Karadağ Eteklerinde 
Çıkan Atatürk Silueti Altında, 
2500 Rakımda  Yapılan Oturma Eylemi 10.07.2020
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Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma 
Yarışması, Doğu Anadolu Bölge Birinciliği 20.07.2020
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Kurgusal Duruşma Yarışmasında 
Birinci Olan Stajyerlerimiz Onuruna 
Düzenlenen Kutlama Yemeği 24.07.2020

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Barış 
Durgun’u Ziyaret

Ardahan Belediye Başkanı Sayın Faruk Demir’i 
ziyaret
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Ardahan Valisi Sayın Mustafa Masatlı’yı Ziyaret

Mesleğe Yeni Başlayan Meslektaşlarımızın 
Büro Ziyaretinden  

 Meslektaşlarımızın Baromuzu Ziyaretinden 

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in 
Baromuzu Ziyaretinden 
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Denizbank Ardahan Şube Müdüresi Sayın Semra 
Çakaroğlu Baro Başkanımız Sayın Osman Nuri 
Yıldız’a Hayırlı olsun ziyareti

Kent Konseyi Başkanı Sn.Burak Taştan ve 
beraberindeki kıymetli heyetin Baromuzu 
ziyaretinden

Ardahan Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Biber’i Ziyaret 

SGK İl Müdürü Aziz Boz’u Makamında Ziyaret
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Yeni Göreve Başlayan  Sayın Valimiz Hüseyin 
Öner’e Yapılan Hayırlı Olsun Ziyaretinden 

Dergimizin Hazırlanmasında 
Emek ve Mesaisini Harcayan Yayın Kurulumuz 

SGK Müdürü Sayın Aziz BOZ,TKDK İl Kordinatörü 
Sayın Yusuf GÜDER ve KOSGEB Müdürü Sayın 
Ramazan SİVRİ Baromuza hayırlı olsun ziyareti

Stj. Av.Stj. Av.
Ozan ŞİMŞEKOzan ŞİMŞEK

Av. CerenAv. Ceren
ARSLANGÖRÜRARSLANGÖRÜR

Av. Baran ÇOBANAv. Baran ÇOBAN

Av. Sevda Av. Sevda 
DEMİRBAŞDEMİRBAŞ Av. Gamze Av. Gamze 

BAĞCIBAĞCI

Av. Müzeyyen Av. Müzeyyen 
ÇİFTÇİ YOLAÇANÇİFTÇİ YOLAÇAN

Av. DeryaAv. Derya
AYDINAYDIN Av. HilalAv. Hilal

BAYGINERBAYGINER
ÇETİNÇETİN

Av. Osman Nuri Av. Osman Nuri 
YILDIZYILDIZ

 Av. Yunus  Av. Yunus 
Emre ARASEmre ARAS

Av. Elif Av. Elif 
ERGÜVENERGÜVEN

Av. Ahmet Yavuz Av. Ahmet Yavuz 
YILMAZYILMAZ

Av. Boran Av. Boran 
GEDİKOĞLUGEDİKOĞLU Av. Sefer Av. Sefer 

ÖZDEMİRÖZDEMİR
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