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TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI DERGİSİ ne YAZI GÖNDERECEKLER IÇIN BILGI N9TU
1.1988 yılı ndan bu yana ç ı kmakta olan Dergimiz, Eylül2002 tarihinden bu yana da 1-lakemli Dergi' olarak
yayı mlanmaktad ı r.Bundafl böylö'Hakemli dergi" olarak yay ımı na devam édecak.tir.
2.Dergiye gönderilecek yaz ıların başka bir yerde yay ımlanmamış ya da yayı mlanmak üzere göhderilrnerniş
olmas ı gerekmektedir.
3.Yazıları n uzunluğ u Dergi formatında 30 sayfay ı (a da 12.000 sözcüğ ü) geçmemelidir. Özellikle hakem
incelemesinden geçirilmesi istenilen yaz ılar, "Word for Windows"un değişik versiyonları nda kaydedilmi ş
bir diskeUe birlikte A4 boyutunda iki nüha bilgisayar ç ıktısı ile gönderilmelidir.
Bilgisayar çıktıları nda 2 satır aralığı kullanılmalıdır.
Dipnotiarı n sayfa altı nda gösterilmesi gerekmektedir.
Yazıları n ana bölümlerinde 12 punto, dipnotu, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde İ Ç punto had
büyüklüğünün ve fı mes (New Roman) karakterinin kullan ılmas ı gerekmektedir.
haklarına
4.Gönderilen yaz ıları n yayı nlanması kabul edildiğ i takdirde, iaz ını n bas ıl ı ve elektronik yay ım
TBB sahip olacakt ı r.
ve varsa
5.Yazarlar, unvanlarını , görev yapt ıkları kurumları, haberleş me adresleri ile telefon numaralar ın ı
ıelidirier.
ile
birlikte
pöndem
ğrafları
e-mail adreslerini, bir adet foto
ktan sonra, yazarı
6. Dergiye verilecek/gönderilecek yaz ılar Yayı n Kurulu'nca ilk de ğerlendirilmesi yap ıldı
i
takdirde,
hakeme/liakemlere
gönderilecek;
hakemden/hakemlerden
gelecek
tarafından istenildi ğ
ndan
rapor
çerçevesna,
yazarı
ıhis
ı
bölümünde
ba
ılar'
'Hakemli
yaz
ın
ın
rapor doğrultusunda yaz
inde düzeltme istenmesine ya da yaz ını n geri çevrilmesine karar verilecek ve durum yazara en k ısa
sürede bildirilecektir.
Kurulu'nun
7.Yazarı tarafından 'l-lakemli Yazı lar" bölümünde yay ımlanmas ı istenilmeyen yazı lar, Dergi Yay ım
kararı ile yay ımlanabilecektir.
Yayı
mlanmayan yaz ı lar yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak, durum yazara hemen bildirilecektir.
8.
Yazarın, Kurul'un yayımlamama karar ı na ve hakem raporuna itiraz hakk ı vard ır.
Kurulu'na
9.Yazardan düzelüne istenilmesi halinde, düzeltmenin en geç bir ay içinde yap ılarak yazının Yayın
ulaştınlması gereklidir.
diskettekı
10.Dergiye gönderilen yaz ıların yazı m bak ı mı ndan son denelimlerinin yap ılmış olduğ u, yazarın
biçimiyle yazın ın basımı için "olur' verdiğ i kabul edilecektir. Yaz ı teslim edildikten sonra baski düzelb ııeleri
için aynca yazara gönderilmeyecektir.
Yazıda, yaz ım yanl ışlann ı n olağanın üzerinde olmas ı yazın ı n geri çevrilmesi için yeteriidir.
İtalyanca
11.Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin yazı dili Türkçe'dir. Ancak, İngilizce, Alnanca, Frans ızca ve
yazı lar da yayımlanabilir. Yazı bu dillerden hangisi ile yaz ılmış olursa olsun, ULAXB İM koşulları için,
yazarın olanağı varsa, yaz ı nın başl ığı nın Türkçe ve İngilizce olarak yazı ya eklenmesi ve n az 150, en
çok 200 sözcükten oluş an Türkçe ve İ ngilizce özelierin de yaz ın ın sonuna konulmas ı gerekmektedir.
12.TBB Dergisi, bilimsel yazı ve makaleler yan ında kitap tan ıtma yazılarına, Yarg ıtay, Dan ı tay, Anayasa
Mahkemesi kararlar ı kıltiklerine ve güncel olaylar ı irdeleyen notlara da yer vereçkt ir. Bu yazı lar Dergi
Yayın Kurulu'nun kararı ile Dergide yer alabilecektir.
13.Yazısı kabul edilen yazarlara derginin yay ı mlanrş sı ndan sonra TBBYAYINLARININ HA4IRLANMASI,
BASIM VE DAĞ !TIMI YONETMEL İĞİ çerçevesinde telif ücreti ödenecek; ayr ıca yazarına üç adet Dergi
gönderilecektir.
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edıtor'den...
Dergi'mizin bu sayıs ı nda ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil Inalc ı k' ı n ilgi ile okunaca ğı n ı sand ığı m ız bir yazı s ı n ı sunuyoruz. Inalc ı k bu yaz ı sı nda Türklerin "kanun yapma"
gelenekleri ile Osmanl ı Imparatorluğu'ndaki, batı l ı laşma özlemini, bir bak ı ma Türkiye
Cumhuriyetinin kültürel ve geleneksel köklerini gözler önüne seriyor. Hukukçu Prof.
Dr. Erzan ErzurumluoIu da, özellikle Istanbul'daki terör eylemlerinden sonra büyük
önem taşıyan Atatürk düşmanları n ı kategorize eden yaz ıs ı ile Cumhuriyet say ı m ızı n
içeriğine katkı da bulunuyor.
Gelecek say ı mızda bir jeoloji profesörü, A. M. Celal Şengör hukukçulara Atatürk
hakk ı ndaki görü ş ve düş üncelerini aktaracak.
Geçen sayım ı zdaki icra ve Iflas Kanunu De ğ işiklikleri dosyası , bu sayıda devam
ediyor. Prof. Dr. Bilge Umar geçirdiğ i kalp ameliyat ı sonras ı hasta yatağı nda başladığı
yazı sı n ı bize ancak ula ştırabildi.
Bu sayı n ı n Dosya's ı ; Adli Tip...
Adli Tıp Kurumu Kanunu'nda yap ı lan değişikliklerden sonra işlevlerine "eğitimi de
katan Adli Tı p Kurumu'nun ciddi ele ştirilere ve yeni bir anlay ışla yap ı lanmaya ihtiyacı
olduğ u ortaya ç ı kı yor. Özellikle balistik, grafoloji gibi alanlarda geli şmiş teknolojisi ve iyi
eğ itim görmüş eksperleri ile Polis Akademisi ve Jandarma Genel Komutanl ığı laboratuarları nı n, tı p konuları nda ise tı p fakülteleri adli tı p bölümlerinin varl ığı nedeniyle, Adli
Tı p Kurumu'nun "bilirkişilik tekeli" sorgulanmaya başlanm ış bulunuyor.

Anakronizm, "dört iş/em"zaafı , giderilemeyen "amatörtelaş " sonucu Derginin yaşı
konusundaki yanlışl ı k, sevgili dostumuz önceki Yay ı n Kurulu Başkan ı Av. Atila Elmas' ı n
ikazı ile geçen say ım ızda giderildi. Ancak ilgi çekici bir s ı ralama çı ktı ortaya: 48. say ı ,
yı l 15; 49. say ı , yı l 15; 50. say ı , y ı l 17...
Bu kadarla kalsa iyi. Bilgisayarı n hard diski, disketler, CD'ler aras ı ndaki transferler Yarg ıtay Kararları bölümünde yay ı mlad ığı m ı z kararlarda Daire bölümlerinin yok
olması na neden olmu ş .
Maalesef üçüncüsü de var. Derginin protokol sayfas ı ndaki yanl ışl ı klar düzeltildi.
Bu say ı daki unvanları n gerçek olduğ unu savunabilirim.
Anlams ız işlemler yaptığı m ı zda bilgisayarı n sevimli "ataş" ı , gözlerini belirtip, "Sen
ne yapmak istiyorsun? diye kaşları n ı çatı yor ve soruyor. San ı rı m şimdi de kendisini
savunmak için ka şları n ı çatm ıştı r. Ya da en azı ndan içinden "Kendi yanl ışları n ızı n sorumluluğ unu benim üstüme yı kıyorsunuz" diye dü şünüyordur.(?)
0 da dahil olmak üzere, tüm okuyucuları m ı zdan özür diliyoruz.
Daha az yanl ışı olan say ı larda buluşmak ümidi ve dile ğiyle. Sayg ı ları mla.
Teoman ERGÜL
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Cumartesi sabahın ı kana bulayan Şişli ve Galatadaki sinagog sald ı rı ları sonrası dün polis, kordon alt ına
aldığı olay yerlerinde bombayla ilgili ipuçlar ı ararken adli tı p uzmanlan da Ceset parçalar ını toplad ı .
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"TÜRKİYE
YOK ED İLMES İ GEREKEN MODEL ÜLKE"
Kas ı m ay ı n ı n 15. ve 20. günlerinde Istanbul'u sarsan çifte terör eylemi farkl ı
yorumlar yapı lmas ı na neden oldu.
Gazetelerimiz, yorumcular ve maalesef siyasi iktidar "adresi belli", 'kimliğ i açı k"
teröristler hakk ı nda 'içlerine sinmediğ i", "kan/anna dokunduğu" için kaçamak yarumlarda bulunup eylemcilerin amaçlar ı na hakl ı l ı k kazand ı rabilecek Islami", "Islamcı"
tartış mas ı na kalk ışı rlarken, d ış bas ı n sorunun özüne parmak basmaktan kaç ı nmad ı .
Türkiye'de planl ı bir terörist eyleme geçilmesinin ana hedefini aç ı klad ı lar. Radikal

islamcıları n Türkiye'yi "ortadan kaidınlması gereken laik ve demokratik bir model"

olduğ u için vurdu ğ unu yazd ı lar.

Ülkemiz için önemli olan uluslar aras ı terör eylerncilerinin hiçbir zaman olmad ığı
biçimde ülke içinde yanda ş bulmas ı ve Türkiye'de intihar sald ı rı s ı yapabilecek gözü
dönmüşlükte 'fedal" yetişebilmiş olmas ı d ı r. Bunları n nerelerde, nas ı l, kimlerin himayesi alt ı nda yetiştikleri ise, eylemler konusundaki sapt ı rma, hoş görme, gizli gizli
onaylama, suçu ba ş ka yerlerde arama çabalar ı ndan anlaşılmaktad ı r.
Olaya, nedenlerine ve amaçları na yans ız bakan Bat ı bas ı n ı ndan birkaç al ı ntı ,
bizim açı m ı zdan durumun vehametini gözler önüne sermekte, önceliklerimizi göstermektedir.
LE SOIRJ Türkiye modelini y ı kmak gerekiyor

"Slav hatta Uzakdoğu dünyalann ı bütünleştirmiş, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudileri ağırlamış bir Istanbul, vuruiması gereken ilk hedefi olu şturuyor. Aynca Islam'la
laik modemiteyi uzlaştıran Türk modelini yıkmak gerekiyor. Türkiye hariç dünyada
hiçbir ülke, hem halkın bağrında ezici çoğunluk olarak varolan bir dinle devletin kesin
laikliği arasındaki o hassas dengeyi, hem de ayn ı zamanda parlamenter demokrasiy4
bası n ve örgütlenme hümyetini böylesine kalıcı biçimde sürdürmeyi ba şaramad. Bu
büyük başan, fanatik Islamcılann kabusunu oluşturuyor"
LİBERATİ ON! Avrupa vuruldu
'Istanbul sald ı rıları Avrupa'yı hedefliyor. Çünkü Türkiye'nin şahs ı nda, tam mükemmel olmasa dahi laik bir demokrasiye, NATO müttefikimize ve kendisini demokrat addederekAB üyeliğ i hedefleyen Müslümanları n hükümetine hücum ediliyor. K ı sacas ı ,
bizim değ erlerimizi referans kabul eden, üstelik de politikas ı n ı eleştirmesine rağmen
Israil'in mevcudiyetini savundu ğu ve kendi toprakları nda Yahudi barı nd ı rd ığı için fanatik islamcı ları n gözünde 'aftedilmez bir cürüm' i şleyen bir ülkeye sald ı rıyor.'
LE FIGARO! Avrupa, Türkiye'yi korumak zorunda

'Saldınlar Müslüman dünyasm ın laik modeli Türkiye'yi hedef alıyor. Avrupa kendi
değerleriyle ayn ı doğ rultuda hareket eden Türkiye'yi zorluğu ne olursa olsun korumalıdı r. Bununla birlikte, bunun yolu Türkiye'yi ABye kabul etmek de ğildir."
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TBB'den Haberler
CUMHURİYET' İ N
80. YIL ETKINLIKLERI
Cumhuriyet'in 80. yı l ı geçen sayı m ızda program ı n ı verdi ğ imiz bir dizi
etkinlikle kutland ı .
31 Ekim-1 Kas ı m günleri yapı lan
toplant ı lar TBB Başkan ı Av. Özdemir
özok'un konu ş mas ı ile başlad ı . özok
beğ eni ile kar şı lanan bu konuş mas ı nda, Türkiye Cumhuriyetinin kurulu şundaki özgün ko şulları , karşı laşılan güçlükleri, sorunlar ı , başarı ları n ı
anlattı .
özok'un konu şması n ı n tam metnini Ekler bölümünde bulacaks ı n ı z.
1 Kası m gecesi "Cumhuriyet Balosu" ile kutlamalar sona erdi.

TBB BAŞKANI BARO
BAŞKANLARIYLA BiRL İKTE
ORTAK BASIN TOPLANTISI
DÜZENLEDI
Ankara, Istanbul, Izmir baro ba şkanları baş ta olmak üzere, tüm baro
ba şkanları na yap ı lan çağ rı ile "son

günlerde yarg ıya yönelik 'türban'
odak/t ele ştiriler yan ı sıra, yurt sorunları hakkında" görüş ve dü şünceleri
kamuoyuna iletmek üzere ortak bas ı n
toplantı s ı düzenlendi.
Bası n toplantı s ı nda a şağı da yazı l ı
metin okundu.
TM U/usumuz ve demokratik laik
Cumhuriyeti siyasal, sosyal ve ekonomik bakımdan yakın tarihinin en
sıkıntılı günlerini yaşamaktadır.
Dünyan ın tek egemeni olduğunu
10
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eden ABD ve yanda şlarının hemen yanı başımızdaki Irak'ı işgal etmesiyle baş layan kaos ve şiddet ateşi
ülkemize de s ıçramıştır. 15 11.2003
günü Istanbul'u kana bulayn ve 24
yurtta şımızın ölümü ve yüzldrcesinin
yaralanmas ı na neden olan sald ırı
bu ateş yumağının kıv ı lc ım?arından
sadece birisidir. Saldırıda kullanılan
bombanı n tahrip gücü, eylemin planlı, program/t, sistemli ve çok ciddi bir
örgütsel çalışmanı n ürünü olduğunu
göstermektedir. Bölgesinde barış,
huzur ve ho şgörünün adresi olan
Türkiye bu saldınyla belirsizlik, kargaşa batağına çekilmek istenmektedir. Yıldırma hareketlerini düzenli bir
biçimde kullanma olarak tanımlanan
tedhişçilik bu kez ülkemizi seçmiştir.
Türkiye, şiddetle kınadığım ı4 terörün
oyununa gelmemek olaylara tarihsel
kimliğine yakışır bir biçimde, uluslararası hukuka uygun ve bölge barışına
katkı sunacak ş ekilde yaklamalıdır.
Bu bağlamda; her hangi bir neden
iddia

bahane edilerek, ülkemizde s ıkça

bir nedenle
baş vurulan, olağan üstü yönetim
biçimlerine ve insan hakları ihlallerine olanak sa ğlayacak girişimlerde
bulunulmamas ını önemle vürgu/arız.
Gelinen noktada sorunlann çözümünde anahtar kavramlar 'Hukuk ve İnsan
Hakları ' olmalıdır
Ülkemiz, AB, Kıbrıs, Irak işgali, iç
ve dış destekli terörizm gibi uluslar
arası sıcak ve yakın sorunlar yanında,
3 Kasım 2002 gününden sonra oluşan
parlamento ve iktidar kaynaklı sıkıntı
ve sorunlarla karşı karşıyadır.
Avrupa Birliğ i'nin Türkiye hakkında

ya şadığım ız ve en küçük
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yazdığı son ilerleme raporu AD-Türk/ye ilişkilerinin daha uzun bir süre
belirsizliğini koruyaca ğını ve özellikle
üyeliğin, Kıbns sorununun çözümü
yanı sıra, alfabedeki hart/erin say ıSina kadar indirgendiğ ine göre bu
serüvenin yakın zamanda noktalanmayacağını göstermektedir.
Ulusal bir dava olan Kıbrı s sorunu,
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin
hukuk dışı yollarla ABye üye olması
ve 'Annan Plan ı ' dayatmaları yan ı
sıra, Kıbrıs'taki kimi işbirlikçilerin
tarihsel gelişmelere aykırı tutum ve
davranışlan sonucu daha da zor bir
sürece girmiştir.
ABD'nin öncülüğ ünde dünya petrol
tekelleri ile silah tüccarlann ın çıkarlarını korumak için Irak'a yap ılan müdahale geri tepmiş ve işgalcilere karşı
gösterilen direnç, lrak halkında ulusal
bilincin güçlenmesini sa ğlamıştır.
Bu-dönemde, yıllardı r süren ve
ulusal birliğimizi tehdit eden binlerce
insanımızı n ölmesine ve sakat kalmasına neden olan, ülke ekonomisine
ağır darbeler vuran, bölücü terörizm
yanında, radikal Islam kaynaklı olduğu
sanılan terörle karşı karşıya kaldık.
Bir ay önce, Istanbul'da baro ba şkanlanmızla birlikte yaptığımı z toplantı sonunda yayımladığımız ortak
bildiride dile getirdiğimiz kaygılann
gerçekle şme yolunda olmasından
dolayı büyük endişe ve üzüntü duymaktayız.
Bir ay önce yayımladığımız bildiride, ülkenin bilinçli olarak bir gerginlik
ortamına çekilmeye çalışıldığı vurgulanarak, toplumun tüm kesimlerinin

güçlerini birleştirerek gerçek demokrasiye ulaşma yolunda eksikleri giderme ve halkımızı bunaltan ekonomik
sıkıntıları aşması gerekliliği özellikle
belirtilmiş tir. Yine Hükümet temsilcilerinin gereksiz sorunlar yaratarak,
Cumhurba şkanı 'na, Yargıtay Başkan ı 'na ve rektörlere nezaket s ınırlann ı
zorlayarak eleş tiriler yöneltmesinin
sakıncalannın altı çizilmiştir.
Belirtmek isteriz ki, bu gün hükümet ve iktidar partisi biray öncesinden
daha tehlikeli girişimlerde bulunarak,
ulusal ve uluslar arası düzeyde kendi siyasal amac ına ulaş mak için, her
türlü aracı kullanma kararl ılığındadır.
Göre ve geldikleri günden itibaren,
Cumhuriyetin temel kurum ve kurallarıyla didişen ve her fırsatta onlarla
çekişen iktidar; kendi yandaşı ve çıkarcı ve ilkesiz bir kısım basının da
desteğini alarak daha kararlı davranmaya ba şlamıştır.
Başbakan'ın Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde görülen bir dava s ırasında
başkanın CMUK'un 378.maddesine
dayanarak verdiğ i kararı bahane
ederek, yargıya karşı söylediği 'ideolojik davranma' sözleriyle yüksek
yarg ıcı 'kı namas ı ' ilgililere AIHM'
sinin adresini vermesi, daha sonra,
bazı hükümet üyelerinin 'balık baştan koktu', 'bakalım yann Türkiye'de
başka mahkemelerde neler olacak'
gibi söz ve açıklamaları Cumhuriyet
tarihimizde, yürütmenin yarg ıya müdahalesinin en çarp ıcı örneklerini
oluşturmaktadı r. Yine TBMM'de Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu
toplantısında ve toplantı sonrası yapılan beyan ve aç ıklamalar da yasaTBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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ma ile yargı arasındaki güvensizliğin
boyutların ı ortaya ç ıkarmaktadır.
Komisyon, 64 milletvekili hakk ında
toplam 107 dokunulmazl ı k dosyasını n görüşülmesini ertelemi ştir. Karma komisyon ba şkanı Burhan Kuzu
erteleme gerekçesi olarak 'yarg ıda
siyasallaşma belirtilerinin oldu ğunu,
buna kendisinin de kat ıldığını, bu ertelemenin yarg ıya güven konusunda
düğümlendiğ ini' söylüyor.
Bu sözlerbağımsız Türk yargısına
yapılan saldırıların boyutunu gösterir
talihsiz bir beyandır.
Dışişleri Bakan ı sayın Abdullah
Gül'ün Avrupa Birli ği Ilerleme Raponın 'da türbanla ilgili bir kay ıt bulunmamasını 'başörtüsü özgürlü ğünün
ı ska geçilmesi talihsizliktir' biçiminde
tan ımlaması gerçekten, demokratik
laik Türkiye Cumhuriyeti için büyük
bir talihsizliktir.
Türban diye nitelenen giysinin
salt dinsel inanç gere ği olmadığı,
bu giyim tarz ını kutsal din duygulan
ve geleneksel nedenlerle tak ılan başörtüsü ile kan ştırmamak gerektiği,
türbandaki ısrarlı girişimlerin dinin
siyasailaşması ve laiklik karşıtlığının
simgesi olduğu, Anayasa Mahkemesi
Adli ve idari yargının her aşamasında verilen kararlarla netiik kazanm ış
olup, bazı Avrupa ülkelerinin ba ğımsız mahkemelerinde ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin kararlar ında
da vurgulanmıştı r. iki binli yıllarda
bütün bunlardan habersiz bir kimsenin çağdaş Türkiye'nin dış politikasına
egemen olmas ı hakikaten talihsizlikJetin en büyü ğüdür.
12 TBB Dergisi, Sayı 50, 2004

Kamuda görev yapanlarla, hizmet alanları n hak ve sorumlulukları
farklıdı r. Kamusal hizmet verenler
bulunduklan konum ve kulland ıkları
yetki bakımından k ılık, kıyafş t, davranış yönünden belirli kurallaça ba ğlı
olmak zorundadı rlar. Özgün düşünce
ve inançlarla, özel ya şam biçimlerini
görevlerine yans ı tmamak dutumundadı rtar. Bu noktada, avukatlar kendi
meslek kurallarına göre mesle ğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve
davranış tan özellikle kaç ınmak ve bu
yükümlülüğe özel ya şamlarında dahi
özenle uymak zorundad ırlar.
Buna karşı n, kamudan hizmet
alma durumunda olanlar aras ında
hiçbir aynm yap ılamaz ve he ı yuı1taş
haklardan ve özgürlüklerden yararlanma bakımından e şittir. Bu aplamda
adil yargılanma herkesin en do ğal
hakkıdı r. Ancak herkes yasalara, yarg ı
kararlanna ve duru şma düzenine ilişkin kurallara uymak zorundad ır.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Ba şkanı
CMUK 378. maddeye göre durumu
değerlendirmiş ve türban takm ış
san ık sıfatı ndaki avukat hakkında
söz konusu karar ı vermiştir. Bu iş
tamamen yarg ısal bir uyguİ ma ve
değerlendirmedir, çözümü yarg ının
içinde vardır.
Önceden tasarlanmış olduğu izlenimi veren bu olay f ırsat sayılara k,
ülkemizde laik hukukun uygulay ıcıları
yargıç ve savcılar etkilenmek istenmiştir.
Yargısal kararlara itiraz edilebilir,
üst yasa yolları na gidilebilir, hatta bu
kararlar hukuksal de ğerlendiçmelerle
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irdelenebilic ele ştirilebilirler ancak kesinlik/e kınanamazlar. Bu neden/ede
Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yarg ı
bağımsızlığını ve yargıç onurunu savunan, herkesin yarg ıya bir gün ihtiyacı olacağını hatırlatan açıklamalarına katılıyor, bu ve benzeri art niyetli
girişim ve saldırılarla yargının yıpratılmasının hiç kimseye yararsağlamayacağını hatırlatıyoruz.
Hükümetin YÖK, TÜBITAK, Özer*
Denetim Kurumları, Bankacılık, Kamu
Yönetimi ve benzeri temel düzenlemelerde toplumsal uzla şma olanaklarını aramadan sayısal çoğunluğuna
dayanarak sonuç alma gayreti içinde
olduğu görülmektedir. Bu düzenlemeler/e mevcut kadrolar tasfiye
edilmekte ayrıca kendi dünya görüşüne uygun kadrolaşma her kurum
ve birimde h ızla gerçekleştirilmeye
çalışılmaktadır.
Bütün bu tartışmalar arasında
2004 yılı bütçesi de geçmiş yıllar bütçe/eri gibi yatınma, istihdama, gelir
dağılımındaki adaletsizliğe yan ıt vermeden sosyal devlet anlay ışına aykın
biçimde bağlanmıştır. Bütçenin gelir
ayağını, bütçe finansman ını dolaylı
vergiler oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği'ne girme konusunda
gayret sarf ettiğini ileri süren hükümet,
bu çabada hassas olunması gereken
yargıya Diyanet bütçesinden, Sayıştay bütçesinden daha az pay ay ırmıştır. Bu tutumla yukarıda belirttiğimiz
nedenlerle yarg ı bir anlamda cezalandınlmış olmaktadır.
TBB ve barolar olarak, ya şadığımız bunca sıkıntıya karşın, demok-

rasinin gücü ve hukukun güvenli ğiyle
tüm sorunlarım ızın üstesinden geleceğimize ve ulus olarak esenliğe
çıkacağımıza inancım ızı kamuoyu
önünde yineleriz."
RAUF DENKTAŞ 'A
"YILIN HUKUKÇUSU ÖDÜLÜ"
VER İ LD İ
TBB Yönetim Kurulu tarafı ndanAv.
Ali Günday ad ı na düzenlenen "Yılın

Hukukçusu ödülü", "uluslararas ı kamuoyunun olumsuz önyarg ılarıyla
yalnızlığa itilmiş bir toplumun, insanca
yaşama isteğine, uluslar arası hukuk
zemininde ve anayasal düzeyde me şruiyet kazandırmak için, yarım yüzyılı
aşan bir zamandan beri verdiği hukuk
savaşı nedeniyle" KKTC Cumhurba şkan ı Rauf Denkta ş'a verilmi şti.
Istanbul'da düzenlenen birtörende
TBB Genel Sekreteri Şahin Mengü ile
Istanbul Barosu Başkanı Kazı m Kolcuoğ lu tarafı ndan verilen ödülden sonra
KKTC Cumhurbaşkan ı Rauf Denkta ş
bir konu şma yaparak te şekkür etti ve
bu ödülün ulusal sava şı m ı nda kendisine güç katacağı n ı ifade etti.
KAMU YÖNETIMI
PANELİ YAPILDI
Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen

"Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ", TSR tarafı ndan 12Aral ı k 2003 tarihinde Dan ıştay Konferans Salonunda
düzenlenen panelde masaya yatırı ld ı .
Açı l ış konu ş ması n ı TAS Baş kan ı Özdemir Özok'un yaptığı panelde "Kamu

yönetiminin merkez ve ta şrada ôrgütlenmesi, sorunlar ve çözüm önerileri",
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"Kamu yönetiminde denetim", "Yerel
yönetimlerde halk denetçili ği: gereksinim ve işlerlik" ve "Kamusal görev
ve yetki/erin yemi yönetimlere devri
ve 'üniter devlet' ilkesi" ana başlı kları

Ozansoy, Dr. Taner Ayano ğlu, Dengir
Mir Mehmet Fırat, H. Fehmi Güneş,
Kız ı ltan Ulukavak, Atalay Ergüven,
Aytaç Durak, Tuncay Alemdaroğ lu
tasarıyı irdelediler.

altı nda Prof. Dr. Ilhan Özay, Sumru
Çörtoğlu, Prof. Dr. Turgay Ergun ve
Mustafa Birden'in oturum ba şkanl ı kları nda Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu,
Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Prof. Dr. Fevzi Ulu ğ,
Doç. Dr. Ali Ulusoy, Doç. Dr. Cüneyt

YÜRÜRLÜĞE GIRDI
TBB Yönetim Kurulu, 2001 tarihli Reklam Yasa ğı Yönetmliği'ni
tümüyle yürürlükten kald ı ran yeni

REKLAM YÖNETMELİĞİ

KAYIPLARIMIZ
TBB Disiplin Kurulu Ba şkan ı Ayhan Erol'un eşi hukukçu Nevin Erol
4.11.2003 tarihinde vefat etti.
Ailesine ve yak ı nları na başsağlığı ve sabı rlar dileriz.
TBB önceki genel sekreterlerinden Ankara Barosu üyesi Hüseyin Avni Ferah Istanbul'da tedavi
gördüğü hastahanede 12 Kas ım 2003 tarihinde
vefat etti.
'
Hüseyin Avni Ferah (1933), 1989-1 997 y ı lları
- - ŞŞ.
arası nda iki dönem TBB genel sekreterlik görevi
yapm
ıştı .
4 /
Ferah'ı n cenazesi Ankara Kocatepe camiindeki
törenden sonra Istanbul'da topra ğa verildi.
Ailesine ve meslektaşları nııza başsağ lığı ve sabı rlar dileriz.
Ankara Barosu üyelerinden Tanju Korkmaz 16.11.2003 tarihinde vefat
etti.
Korkmaz 1989-1 993 y ı lları arası nda TBB denetçiliğ i görevini sürdürmüştü.
Uzun yı llardır rahats ız olan arkadaşı m ızı n ailesi ile dostlarına ba5s4 ğl ığı
ve sabı rlar dileriz.
14
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Yönetmeli ğ i kabul ederek Adalet Bakanl ığı 'na gönderdi ve Bakanl ığı n da
uygun görmesinden sonra 21.11.2003
tarihli Resmi Gazete'de yay ı mlanan
Yönetmelik yürürlüğ e girdi.
Yeni Yönetmelik web sahifeleri ile
e-mail adreslerini yeni ba ştan düzenlemi ş bulunmaktad ı r. Yönetmeli ğ in
tam metnini Ekler bölümünde bulacaksı n ı z.

AVUKATLIK ASGAR İ ÜCRET
TARIFESI YURURLUGE GIRDI
4 Aral ı k 2003 tarih ve 25306 say ı l ı
Resmi Gazete'de yay ı mlanan Avukatl ı k Asgari Ücret Tarifesi bu tarihte yürürlü ğe girmiş bulunmaktad ı r.
Tarifenin tam metni Dergimiz eki
olarak meslektaşları m ıza sunulmaktad ı r.
TBB-İHAUM
BAŞ KANI'NIN AÇIKLAMASI
2001 yı l ı ndan bu yana Insan Hakları Eğ itimi Ulusal Komitesi üyeli ğ i ve
TBB- İ HAUM Ba şkanl ığı 'n ı yürüten
Prof. Dr. Ibrahim Ö. Kabo ğ lu, ayn ı
zamanda ba şkan ı bulundu ğ u Ba şbakanl ı k Insan Haklar ı Dan ışma Kurulu'nda Ba ş bakanl ı k Insan Haklar ı
Ba ş kanl ığı 'na yeni atanan Doç. Dr.
Vahit B ı çak' ı n iddiaları na bir bildiri ile
yan ı t verdi.
ü9
Aralık 2003 Salı günü, Radikal
Gazetesi'nin 6. Sayfas ında, Ba şbakanlık Insan Hakları Başkan ı Doç.
Dr. Vahit Bıçak'ın hakkımda öne sürdüğü beyan/ann gerçek/ede hiçbir
ilişkisi yoktur. Şöyle ki;
- "Kurul toplantıları iki .ayda bir

yap ıldığı ha/de her hafta Ankara
'ya geliyor; her seferinde uçak bileti
istiyor' diyor. Yukarıda sı raladığım
göre vlerim nedeniyle her hafta insan
hak/arı çalışma/arı için bir kere hatta
bazen iki kere Ankara'ya gidiyorum.Bu şekilde IHDK ça/ışma/arım ı
da yürütüyorum. Gerçekten 10 aylık
görev süresince İHDK başkanı sıfatıyla Genel Kurul toplantı/arı dışında
en çok 5-6 kez Ankara'ya gittim. Bu
nedenle, açıklama tamamen gerçek
dışıdır.
- "Ulaşım masrafı yaptım diye fiş
getiriyor" beyanı tamamen gerçek
dışıdır. Hiçbir zaman hiçbir kişiye fiş
götürmedim. Gerçek durum şudur
ula şım masraflan konusunda 2001
Haziran ay ı ndan bu yana, Insan
Hak/an Eğitimi Ulusal Komitesi üyesi olarak yaptığım seyahat/erin bir
kısmında, seyahat gider/erime, ilgili
yasa hükümleri gereği yurtiçi geçici
görev yolluğu çerçevesinde HAVAS
otobüsü + taksi ücreti olmak üzere
yapı/an katkı (ömeğin Ankara-İstanbul
seyahat/eri için taksi bedeli 150-160
milyon TL. olduğu ha/de) 60-70 milyon TL ile sınırlı kalmakta. Kaldı ki, 3
yıla yakın bir süredir yaptığım 45-50
görev seyahatine rağmen, sadece
15 kadar "yurliçi geçici" görev yolluğu tahakkuk ettiri/miş olup; önceki
Insan Hak/arı Ba şkan ı sayın Sami
Güner; beni hava alan ına birkaç kez
resmi ara çla göndermiş bulunuyor. Bu
konularda hiçbir makamdan herhangi
bir talebim o/mamıştır. Yasal yollardan
yapılan ödeme/er; görev gereği yaptığım kişisel harcamalar karşısında çok
sınırlı kalmaktadır.

- B ı çak'ın, "Perş embe günü
bizim evraklan götürmüş " beyan ı
da tamamen gerçek dışıdır. Çünkü
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004 15
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söz konusu yaz ılar, İHDK Ba şkan ı
olarak tam fımca hazırlanmış , ancak
Bıçak'ın engellemesi ile i şleme konulmadığından, Ba şkanlı k'ta görevli
memur tarafı ndan bana, diğer danış ma kurulu üyeleri ve diğer görevli
meslektaşını n gözleri önünde teslim
edilmiş yazılardı r. Bunlar gere ğinin
yapılması amacıyla üst makamlara
(Ba şbakan ve Ba şbakan Yardımcısı)
iletilmiştir.
Son haftalarda, Ba şbakanl ık
İHDK'nın işleyiş inde ortaya çıkan asıl
sorun, İnsan Haktan Ba şkanlığı 'nda
görevlendirilen Doç. B ıçak'ın, 4643
sayılı Yasan ın "Dan ış ma Kurulu'nun
sekreteıya hizmetleri İnsan Hakları
Başkanlığı 'nca yerine getirilir şeklindeki amir hükmünün gereklerini yerine getirmemekte ısrar etmesinden
kaynaklanmaktadı r. Gazete haberlerinde yer alan "Yönetim anlay ışım
böyle" şeklindeki ifadesi,sekrete ıya
hizmetlerine ilişkindir. Gerçekten yahit Bı çak, !HDK'n ı n görüşünü almadığı
halde üst makamları görüş almış gibi
yan ıltarak İHDK Yönetmeliği de ğişikliğini sağladı ktan sonra; yetki gasp!
yoluyla İHDK yönetimini ele geçirme
plan ı, 8 Aralık tarihli genel kurulda tüm
üyeler tam fından açıkça geri püskürtülmüş; de ğinilen olumsuzluklar karşısında ba şkanlı ktan çekilme istemim,
alkışlarla reddedilmiş tir. Vahit Bıçak,
kamuoyunca da an ımsanacağı gibi,
İHDK seçimlerinde ba şkanlığa aday
olmuş, ancak seçilememiştir. Bu kez,
atandığı İnsan Hakları Başkanlığını,
kurulumuz üzerinde hiyerarşik bir
üst tavrı ile kullanmak istemektedir.
Bu yöndeki işlem ve eylemleri 4643
sayılı yasaya tamamen ayk ırıdır.
Bıçak, göreve geldiği ilk günden
baş layarak, IHDK'nu pasifize etme16 TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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ye ve etkisizleştirmeye çal ışmıştır.
Kurulumuz, yeni atanm ış olmasının
acemiliğ i olarak de ğerlendirdiği bu
tutumu, insan hakları ortamına yakışır
biçimde çözmek için sab ır göstermiştir, Yasa dışı tavrını sürdürmekte ısrar
eden Bı çak, /HDK Başkanlık Divanı
olarak resmi bir yaz ıyla 4.12.2003 tarihinde uyarılmış, 5.12.2003 tarihinde
de konu, gere ği için Başbakan'a ve
Insan Haklanndan Sorumlu Ba şbakan Yard ımcısı Abdullah Gül'e intikal
ettirilmiştir.
Son olarak, /HDK'n ı n görüşü
alınmaksızın ve hiçbir biçimde bilgi
verilmeksizin İHDK yönetMeliğinin
değiştirilmesi ve Kurula Yeni üyelerin atanm ış olmasına karşı kurul
üyelerinin gösterdiği tepki, şahsıma
yönelik alçak savlarla perdlenmeye
çalışılmıştır.
Yasalar çerçevesinde işlem gören
mali konulann bu şekilde sapt ırılarak
kamuoyunu yan ıltma çabası aslında
Bıçak'ın yasa dışı işlem veoylemlerini örtme giri şiminden baş ka bir şey
değildir. Oysa, İHDK Başkanı, başkan
yardımcıları , raportörü ve bütün üyeleri bu görevi tamamen gönüllülük temelinde yerine getirmektedider hatta
her biri kişisel harcama yapk ıaktadırlar. Bu nedenle bir yakınmalan yoktur.
Ancak, bu emeğin değeri yetkililerce
bilinmek durumundadı r. Ülkemizde
sivil toplum kurulu şlann ın birkaçı dı şında, üye aidatları ile ayakta durdukları unutulmamaktadır. Kamu ile STÖ
biılikteliğine, vitrin olarak kullanmak
isteyen anlayışlara karşı , 08.12.2003
günlü toplantımı zda gereken yan ıt
verilmiştir An ılan toplantıda, oybirliği
ile alı nan karar/an elde bilgilerinize
sunuyorum.
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Insan Hakları Başkan ı Vahit
Bı çak'ın aç ıklamalar,, tamamen
gerçekdışı ve iftira olup, kendisi üst
makamlara şikayet edildiğinden ve
IHDK Genel Kurulu'nda a ğır ele ştirilere uğrayı p yasa dışı işlem ve
eylemleri açığa çıkarıldığından bu
şekilde da vranmaktadır Bu ağır ve
haksız iftira karşısında yasal yollar
kullanılacaktır.
«Darbeplani'iHDKüyelerince geri
püskürtülen Vahit B ıçak hakkında üst
makamların işlemi beklendiğinden
kamuoyuna daha geni ş açıklamayı
yakın zamanda yapacağım. Şimdilik
şu kadarıyla yetiniyorum: böyle bir
şahsiyetin Insan Hakları Başkanlığı
görevini yürütüyor olmas ı, ülkemiz
için bir talihsizliktir."
Tam metnini verdi ğimiz bas ı n açı klaması ve 8112/2003 günü Ankara'da
Devlet Konukevi'nde yap ı lan 6. (olağanüstü) Başbakanl ı k Insan Haklar ı
Dan ışma Kurulu (IHDK) toplant ı s ı nda Dan ış ma Kurulu üyelerince kabul
edilen 2 maddelik metin, Ba ş bakanl ı k
Insan Hakları Başkan ı Doç. Dr. Vahit
B ı çak ile Ba ş bakanl ı k Insan Haklar ı
Dan ışma Kurulu'nun seçilmi ş Başkan ı
Prof Dr. Ibrahim Ô. Kabo ğ lu arası nda
yaşanan gerginliğin şahsi olmad ığı n ı
konunun çok temel anlay ış tarkl ı l ı kları na ve siyasal bakışlara dayand ığı n ı ,
yine konunun şah ı slar aras ı nda değ il
do ğ rudan Ba şkanl ı k Divan ı , kurul
üyeleri ve yürütme gücü aras ı nda bir
karşı tl ığı ortaya ç ı kard ığı n ı açı kça
göstermektedir. Bu konuda fazlaca
yorum yapmadan Ba ş bakanl ı k Insan Hakları Üst Kurulu'nun, Dan ışma Kurulu'nun görü şlerini almadan

yaptığı Yönetmelik de ğ işikliklerinden
yaln ızca Türkiye Barolar Birli ğ i'ni ve
baroları ilgilendiren k ı sm ı ile Dan ışma
Kurulu'na yeni atanan şah ı s ve kurum
temsilcilerinin listesini veriyoruz:

YÖNETMELIK DE Ğ I Ş IKLI Ğ I

ESKI YÖNETMEL İK
(20/212003-25026 say ı l ı Resmi
Gazete)
Madde 4
f) Türkiye Barolar Birliğ i'nden bir,
bünyelerinde insan hakları inceleme
komisyonu bulunan illerin Barolar ı ndan, Türkiye Barolar Birli ğ i tarafı ndan belirlenecek beş temsilci
YENI YÖNETMELIK
(2311112003 —25298 say ı l ı

Resmi

Gazete)
Madde 4
Türkiye Barolar Birli ğ inden bir
temsilci
g) Bünyelerinde insan haklar ı birimi bulunan illerin Barolar ı ndan Üst
kurulca belirlenecek alt ı temsilci
Ba ş bakanl ı k Dan ış ma Kuruluna
yeni atanan üyeler: Yrd. Doç. Dr.
Hamit ERSOY, Doç. Dr. Ihsan
DAĞ I, Prof. Dr. Durmu ş TEZCAN,
BIRLIK VAKFI (Mustafa Ş IM Ş EK),
HUKUKÇULAR DERNE Ğ I (Av.Hüsnü
TUNA), HUKUKI ARAŞTIRMALAR
DERNE Ğİ (Av. Yakup ERIKEL),
TÜRKIYE YAZARLAR B İ RLİĞİ (Dr.
Nazif ÖZTÜRK), DENIZ FENERI
DERNE Ğ I( Av.Yusuf ATALAY), KAFKAS DERNEKLERI FEDERASYONU
(Muhittin ÜNAL), GAZETECILER ve
YAZARLAR VAKFI (Cemal U ŞAK)
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Barolardan Haberler
KARABÜK
Karabük Barosu mali genel kurul toplantı s ı 3 Ekim 2003 tarihinde
yap ı ld ı .
Prof. Dr. Toktam ış Ateş , Karabük
Barosu'nun etkinlikleri aras ı nda 24
Ekim 2003 tarihinde Halk E ğ itim Merkezi'nde "Cumhuriyete Yönelik Tehditler' konulu bir konferans verdi.

AN KARA
Aile Mahkemeleri Paneli
Ankara Barosu Kad ı n Hakları
Kurulu tarafı ndan "Aile Mahkemeleri
ve Medeni Kanun" konulu bir panel
düzenlendi.
Ankara Barosu Ba ş kan ı Avukat
Semih Güner, paneli açış konuşmas ı nda; "zamansız ve gerekli hazırlık
yapılmadan başlatılan aile mahkemeler/nin çok ciddi sorunlar yaşanmasına
neden olduğunu" söyledi.
'Hoollywood Mahkemesi' Dersi
Güney Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı Prof. Dr. Frank
Tom Read, Türk Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu'nda yap ı lmas ı planlanan değ i şiklikler aras ı nda yer alan
ve avukatları n tan ığa doğ rudan soru
sorma imkan ı sağ layan "çapraz sorgu" hakk ı nda konferans verdi. Adliye
Saray ı 'nda kalabal ı k bir yarg ı ç ile
avukat toplulu ğ una iki saat süreyle
çapraz sorgu yöntem ve tekniklerini
18 İ'BB Dergisi, Say ı 50, 2004

anlatan Read, Amerikan hukuk sisteminin çapraz sorguya dayand ığı n ı
kaydetti.
Ankara Barosu tarafı ndan düzenlenen konferans ı Yarg ıtay Cumhuriyet
Ba şsavcı s ı Nuri Ok, Ankara Cumhuriyet Ba şsavcı vekili Bekir Selçuk, Ankara Barosu Başkan ı Semih Güner ve
çok sayı da avukat ve yarg ı mensubu
izledi. Read, maddi gerçe ğ in ortaya
ç ı kart ı lmas ı için çapraz sdrgunun
şart oldu ğ unu vurgularken, "Çapraz
sorguda avukatın tan ığa soru sorma
becerisi çok önemlidir. Çapraz sorguda sorular kısa ve öz olmalıdır dedi.
İ STANBUL
Bankac ı l ı k Kanunu
Değ iş iklikleri Paneli Yap ı ld ı
TBMM Adalet Komisyonu'nda
görüş ülen Bankac ı l ı k Kanunu de ğ iş iklikleri ile ilgili tasarı hakk ı nda TBB
ile Istanbul Barosu ortakla şa sir panel
düzenlediler.
Aç ı l ış konu şmas ı n ı TBB Başkan ı
Özdemir Özok'un yapt ığı panelin
öğ leden önceki oturumunu İ stanbul
Barosu Ba ş kan ı Kaz ı m Kolcuoğ lu,
ö ğ leden sonraki oturunlunu TBB
Ba ş kan ı yönetti. Prof. Dr. [Köksal
Bayraktar, Prof. Dr. Süheyl Batum,
Doç. Dr. Fatih Mahmuto ğ lu, Dr. Ali
Ihsan Karacan, Ersin Özince, Av. Ersin Lokmanhekim tasar ı y ı anayasa,
ceza hukuku ve bankac ı l ı k açı ları ndan eleştirdiler.
Tasarı ayn ı gün Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

haberler.. haberler..haber ı er haberler haberler haberler
TBB Ba ş kan ı Özdemir Özok'un
konuş ması n ı aşağı da bulacaks ı n ı z:
"Adalet Bakanlığı tarafından haz ırlanan ve TBMM Adalet Komisyonu'nda
görüş ülmesi devam etmekte olan
Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda
ve Bir Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yap ılmasına İlişkin Kanun Tasarısı kamu oyuna sunulduğu
günden itibaren büyük tart ışmalara ve
eleştirilere neden olmaktadır.
Kı sa süre önce, özerk kurulu ş
olduğu söylenen BDDK Ba şkanlığı 'ndan istifa eden Engin Akçakoca
'Kas ım 2000 ve Şubat 2001 yıllarında ya şanan ekonomik krizden
sonra, bankacılı k kesiminin yeniden
yapılandınlmasını n ülkeye 43.6 milyar dolara mal oldu ğ unu' söyleyerek
devamla, 'bu miktarın 21.9 milyar dolarının görev zaran 'karşılığı nda kamu
bankaları na, kalan 21.7 milyar dolann
da, özel bankalara şırınga edildiğini"
belirtmiştir.
Kişi başına yıllı k geliri 2500 dolar
olan ülkemizde, bu rakamlar sistemin
ne denli çürümüş olduğunu göstermektedir. Bu durum, ilkesiz, bilgisiz,
yeteneksiz, öngörüsüz ve ac ımasız
yöneticiler elinde ülke kaynaklar ının
nas ıl çarçur edildiğinin belgösidir.
ABD ve AA baş ta olmak üzere uluslar
arası finans kumlu şlanndan yardım
almak için olmadı k tavizler vereceksin, hafta bu noktada ulusal birli ğini
tehlikeye atmay ı dahi göze alacaksı n, öbür yandan milyar dolarların
buharlaşması na seyirci kalacaksın.
Bu çeliş kinin bilimsel aç ı klamas ı
Yoktur Bunun tek açıklaması sadece
bankacılık sektöründe değil, yaşamın

her alanında sübjektif ve kişisel değerlerin toplumsal de ğerlerin önüne konulması anlayışın ı n egemen anlayış
haline gelmesidir. Partizanl ı k başta
olmak üzere, hem şehrilik, bölgecilik,
mezhep çilik, tarikat ç ılık, kulüp çülük
gibi referans ve birliktelik anlay ışı bilimsel gerçekleri yok saymaktad ır. Bu
bağlamda hiç kimse ç ıkıp da 'Kamu
bankalann ın zararların ı n tümü görev
zarandı r' diyemez. Çünkü kamu bankalan yıllardı r; iktidar partileri ve onlann
yanda şlannın, haksız ve usulsüz kredi
kurumlan olarak görev yapm ıştır.
Bankacılı k sektörü, sa ğlam ve
kuralları na göre işleyen ekonominin
temelini oluş turur. Bu önemli i şlevi
nedeniyle, ulusal ve uluslar aras ı
finans hareketlerinin kayna ğı olan
bankacılı k, kredi ve güven olgusuna büyük değer verir. Bankac ılığın
'olmazsa olmaz' ko şulu olan kredi
ve güven unsurları , yüksek moral
değ erlere sahip yöneticilerin basiretli
davran ışları ve her türlü baskıya kar
şı
dirençleriyle yaş ama geçebilir.
Bu özelliklere sahip yöneticiler
tarafı ndan yönetilen ve yönlendirilen
bankalar sağlıklı bir biçimde gelişmiş
ve büyümüştür. Buna karşı n, kuruluş
ve yönetiminde sektörün özelliklerini
dikkate almadan piyasaya giren bankalar hem kendilerine, hem bankac ılık
sektörüne, hem de ülke ekonomisine
büyük zararlar vermi şlerdir. Ku şkusuz, bu ortam ı n yaratılmasında
dönemin siyasi iktidarlar ı n ı n da
büyük sorumluluğu vardır. Nitekim,
Kasım ve Şubat krizlerinden sonra
bankacılık furyası na dur denilmiş ve
62 olan banka say ısı 51 'e indirilmişTBB Dergisi, Sayı 50, 2004 19
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tIr. Peki bu bankalar nas ıl kuruldu,
nasıl izin aldı , nasıl mevduat topladı ? Bunlar yeterince irdelenmeden,
sistem tümden masaya yat ırılmadan
sadece bat ı k banka yöneticilerini
suçlamak, onlar ı cezalandırmaya
yönelik popülist düzenlemelere gitmek kalıcı sonuçlar vermedi ği gibi,
ulusal bankacılığ a da büyük zararlar
verir. Bu tasarı yasalaşı rsa son dört
buçuk yı lda Bankalar Kanunu'nda
yap ılan değişiklik say ısı 8e ula şacaktı r Bankalar Kanunu'nda 18.6.1999
gün ve 4389 say ılı , 17.12.1999
gün ve 4491 sayılı , 12.5.2001 gün
ve 4672 sayılı , 20.6.200 1 gün ve
4684 sayılı , 30. 1.2002 gün ve 4743
sayılı , 9.4.2003 gün ve 4843 say ılı,
31.7.2003 gün ve 4969 say ılı yasalarla köklü değişiklikler yap ılmıştır. Bu
değişikliklerin en belirgin özelliğ i her
yasa bir öncekinden daha a ğır yaptırım ve ko şullar içermektedir. Son
iki değiş iklik bu iktidar zaman ında
gerçekleşmiş olmasına karşın, imar
Bankası'nın hukuk dışı işlemleri uzunca
bir süre engellenememiş ve yurttaşlarımızın mağduriyeti önlenememiştir.
Bu örnekler; sorunlar ı n sert ve güçlü
yasalar ç ıkarı larak önlenemediğini
göstermektedir.
Çözüm, hiçbir hesap içinde olmadan, ön yarg ılardan arınmış tartışmaya ve müzakereye aç ık, saydam bir
şekilde, uzmanl ığ a sayg ılı olarak
sektör temsilcileriyle birlikte, sadece
hukuk değil, ekonomi, muhasebe ve
bankacılı k bilgilerinden de yararlanarak yeni ve köklü bir düzenleme
yapmaktır.
Konunun uzmanlar ını n tartıştığı
20
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toplantı da, yasa tasarısı yla ilgili ayrıntıya girmek istemiyorum.. Ancak
sadece bu yasa tasarısı ile ilgili olmayan, ç ıkanlan tüm yasalarla il ğili ortak
bir yakınmayı dile getirmek istiyorum.
Son dönemlerde TBMM'de bir yasayla
bir çok yasan ın, bir çok maddesinde
önemli de ğişiklikler yap ılmakt, bunun
sonucu olarak, yasa maddeleri aras ındaki uyum kaybolmaktadır. Qzellikle,
bu iktidar döneminde yeterince tartışılmadan pe ş peşe ç ıkanlşn yasalarla bir anlamda hukuk sistemimizin
balansı bozulmuş tur. ômegin temel
tartış ma konusu olan 'Banklar Kanunu'nda' değiş iklik yapan bu yasa
tasarısı yla, Hukuk MuhaÜemeleri
Usulü Yasası'nın 286. maddesi, Ceza
Muhakemeleri Usulü Yasas ı 'n ı n 76.
maddesi, Maliye Vekaleti Ba ş Hukuk Mü şavirliği'nin ve Muhakemat
Umum Müdürlüğ ü'nün Vazifelerine,
Devlet Davalann ı n Takibi (isullerine
ve Merkez ve Vilayetler Kadrolannda
Bazı Değişiklikler Yap ılmas ı na Dair
Yasa'nı n 2., 22., 26., 36. maddeleri,
Harc ı rah Yasas ı 'n ı n 33. maddesi,
Motorlu Ta şıtlar Vergi Yasas ı 'nın 4.
maddesi, Devlet Memurları Yasası 'n ı n 146. maddesi, Emlak Vergisi
Yasası 'nı n 414. maddesi, Dan ıştay
Yasası'nın 34. maddesi, Katma Değer Vergisi Yasası'nın İ T. maddesi,
27.6.1989 gün ve 375 sayd ı kanun
Hükmünde Kararnameye bir geçici
madde eklenmesi, Mal Bilçliriminde
Bulunulması, Rü ş vet ve Yolsuzlukla
Mücadele Yasas ı'nın 17. maddesinde,
13.11.1996 günlü Kanun Hbkmünde
Karamame 'de De ğişiklik Yap ılmasına
Dair Yasan ın 2. ve 8. maddelerinde
değişiklik öngörülmektedir»
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Bu tasarıyla getirilmek istenen düzenlemenin gerekçesi ne olursa olsun
özel ve kamu hukukunun temel ilkeleri
yanı nda, uluslar arası sözleşmelerin
güvence altı na aldığı kiş i hak ve özgür/üklerini ihlal etmektedir.
Bütün bunları tartışmak ve yasama çalışmalanna katkı sunmak için,
İstanbul Barosu'yla birlikte bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. Toplantı gününde tasannı n TBMMAdalet
Komisyonu'nda görü şülüyor olmasını
da bir şans olarak görüyoruz.
İ stanbul Barosu Baro Meclisi
Çal ışmaya Ba ş lad ı
Istanbul Barosu, demokratik yap ı yı güçlendirmek, kat ı l ı mcı l ığı arttı rmak ve taban ı n görü ş lerin yönetime
iletilmesi amac ı yla haz ı rlanan "Baro
Meclisi Yönergesi"gereğ ince ilk Baro
Meclisi toplant ı sı n ı yaptı . Yönerge'ye
göre Baro Meclisi, meslek ve yarg ı
sorunları n ı n çözümünde, mesleki
sayg ı nl ı k ve dayan ışmayı sağ lamada,
avukatları n çeşitli istek, öneri, ele ştiri
ve birikirnlerini önermede, demokratik,
katı l ı mc ı bir oluş umu sağ lamak amac ı yla kurulmu ş bulunmaktad ı r.
Baro Ba şkan ı Kaz ı m Kolcuoğ lu,
aç ış konulmas ı nda baro seçimleri
öncesinde söyledikleri hedeflerden
birini hayata geçirdiklerini söyledi.
Baro Meclisi ilk oturumunda ş u
kararları ald ı : "Yargı bağımsızlığı için
çalışılacak. Türkiye'yi i şgalci yapacak her tür/ü ittifaka karşı çıkılacak,
KKTC'ye destek verilecek. İmamHatip liselerine olağ an lise statüsü
kazandıracak girişimlerle mücadele
edilecek Atatürk ilke ve ink ılaplarına
sahip çıkı lacak Laik eğitim ile eğitim-

öğretimin tekliği ilkesini zedeleyen ve
irticaya cesaret veren medrese özlemcisi tav ı r/ara geçit verilmeyecek"
İstanbul Barosu
Dokunulmazl ı k Konusunda
Bildiri Yay ı mlad ı
TBMM Dokunulmazl ı k Ara ştı rma
Komisyonunun 10 Aral ı k 2003 günlü
toplant ı s ı nda CHP'li üyelerin karşı
oyları na ra ğ men salt AKP oylar ı yla
al ı nan "milletvekili dokunulmazl ığın ı n aynen korunmas ı " kararı n ı n
gerekçesi; sonucundan daha üzücü
ve kabul edilnı ezdir. Dilerdik ki, komisyonun bu gerekçesi kamuoyuna
hiç aç ı klanmam ış olsun ve kamuoyu
belleğ inde bu karar komisyonun takdiri olarak kals ı n,
Ne var ki komisyon, aç ı klam ış
olduğ u gerekçe ile bu şans ı n ı da yitirmiş tir. Çünkü bu karar kamu vicdan ı
ve belle ğ inde artı k "yargıya güvensizlik" nedeniyle verilmi ş bir karar olarak
yer alacakt ı r!
Oysa, AKP 3 Kas ı m 2002 seçimleri öncesinde kamuoyuna milletvekili
dokunulmazl ığı n ı n s ı n ı rland ı rı lmas ı
konusunda CHP ile görü ş birliğ inde
olduğ unu aç ı klam ıştı r. Bu defa komisyondaki oy ve tav ı rları sonucu al ı nan
karar, içtensizliklerinin ve tutars ı zl ı kları n ı n kan ı t ı olmuştur.
Kamuoyunun özellikle dikkatine
sunmak istediğ imiz olgu, bu karar ı n
dayand ı rı ld ığı gerekçenin karardan
da önemli oldu ğ udur. Çünkü bugüne
kadar, hiçbir yetkili yarg ı konusundaki
olas ı endi ş esini ve varsa güvensizli ğ ini yarg ı y ı toptan suçlayacak şekilde,
böylesine a ğı r bir ifade ile açı klamam ıştı r.
Türk Ulusu ad ı na adalet dağı tan
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yarg ı yı sorumsuzca ve topluca kimse
suçlayamaz. Bilir ki yarg ı , devletimizin
üzerinde durdu ğ u üç temel unsurdan
birisidir ve bu üç temel ayn ı e ş itlikte
ve ayn ı sayg ı nl ı ktad ı r. De ğ erli komisyon üyelerimizin de bunu herkesten
iyi bildiğ ine inan ı yor ve bu yüzden de
yarg ı ya güvensizlik içeren aç ı klamayı
ciddi bir talihsizlik olarak niteliyor ve
sormak istiyoruz; 3 Kas ı m seçimlerinden bu yana yarg ıda de ğ i şen ne
olmu ştur?
Di ğ er yandan, ya ş ad ığı m ı z ve
yaş amaya devam edece ğ imizi üzülerek gördü ğ ümüz sistem s ı k ı nt ı sı n ı n
temelinde yarg ı n ı n siyasalla ş mas ı nin
değ il, siyasetin yarg ı n ı n yerine geçme
heves ve özleminden bir türlü vazgeçememi ş olması n ı n yattığı na inan ıyoruz. Ayrı ca, komisyonun bu karar ı almas ı n ı , giderek artan suç dosyalar ı n ı n
yaratacağı korku ve tedirginli ğin do ğal
sonucu olarak dü şünüyoruz.
Yarg ı n ı n toplumun her kesiminden
beklediğ i ve gördüğ ü sayg ı ve güveni,
TBMM Dokunulmazl ı k Araştı rma Komisyonu üyelerinden de beklemek
ve görmek en do ğ al ve Anayasal
hakk ı d ı r. Bu dü şüncelerle karar gerekçesinde yer alan yarg ı yı toptan
suçlayı cı ifadenin düzeltilmesini bekliyor ve diliyoruz..

IZM İ R
Adalet Bakanl ığı 'na ba ğ l ı kurullar ı n ba ğı ms ı z denetleme i ş levini
yerine getirememesi nedeniyle Izmir
Barosu'nun öncülü ğ ünde Izmir Tabip
Odas ı , TMMOB Izmir il Koordinasyon Kurulu, IHD, Ça ğ da ş Hukukçular
Derneğ i, Türkiye Insan Hakları Vakfı
Izmir Temsilcili ğ i'nin kat ı l ı m ıyla "Izmir
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Ceza ve Tutukevled Ba ğımsız izleme
Grubu» kuruldu.
Izmir Barosu Ba ş kan ı Bahattin

Özcan Acar, « Yasal düznlemenin
arkası ndaki siyasi iradenin, cezaevi
sorununa yakla şımı daha işin başında
yasanı n gerçek bir sivil izleme sa ğlamaktan uzak olacağını n habercisiydL
Bu saptamalarımız ışığı nda cezaevleöndeki tutuklu ve hükümlülerin insan
ve mahpus hakları bağlamındaki haklann ın güvenceye kavuşturulması ve
cezaevleri konusunda kamuoyunun
aydınlatılması amacıyla ba ğımsız izleme kurullarını n oluşturu!mas ını bir
zorunluluk olarak gÖ ıtiük,"!dedi.

Yarcı ldan Haberler
DPT 2004 YILI PROGAMINDA
YARGI DE Ğ ERLENDIRMESI
Devlet planlama Te şkila ı Sekizinci
Beş Yı ll ı k Kalk ı nma Plan ı (2001-2005).
2004 y ı l ı program ı nda yarg ı n ı n mevcut durumunu de ğ erlendi ve 2004 y ı l ı
amaçlar ı n ı , ilkelerini ve politikalar ı n ı
belirledi.
28 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazete'de yay ı nlanan program ı n bu
bölümünü (sh. 257-258) aynen yayı nlamaktayı z:
"a. Mevcut Durum
Yarg ı ya ayrı lan kamual kaynakları n yetersizli ğ i, yargilama sürecinin
yavaş i ş lemesi, hukuk kurallar ı n ı n
olu şturulmas ı nda ça ğ da ş geli ş melerin yeterince takip edilememesi,
hukuk eğ itiminde istenilen standarda
ula şı lamamas ı , yarg ı personelinin
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çal ışma koşulları n ı n ve özlük hakları n ı n yetersiz kalmas ı ve teknik-fiziki
alt yapı eksikliklerinin giderilememi ş
olmas ı , yarg ı n ı n etkin bir şekilde iş.
lemesini aksatmaktad ı r.
Sosyal ve ekonomik yap ı daki
hızl ı değ işim, nüfus artışı ve yüksek
enflasyon gibi nedenler uyu şmazl ı kların artmas ı na neden olmakta; yarg ı
sistemindeki eksiklikler ve aksakl ı klar
nedeniyle davalar ı n zaman ı nda çözüme kavu şturulamamas ı , yarg ı da
iş yükünün sürekli artmas ı na yol açmaktad ı r.
İ lk derece mahkemeleri ile Yarg ıtay arası nda üst mahkemeler (istinaf
mahkemeleri) bulunmad ığı ndan,
Yarg ı tay'da maddi olgular yeniden
değerlendirilmekte ve içtihat olu şturma görevi tam olarak yerine getirilememektedir.
Ceza infaz sorunları büyük boyutlara ulaşm ıştı r. Tutuklu ve hükümlülerin sahip olduğ u asgari hakları n yasa
ile düzenlenmemi ş olmas ı , ceza
yerine geçen di ğ er infaz yöntemlerinin yoklu ğ u, ceza infaz kurumlar ı
ve tutukevlerinin güvenli ğ i alan ı nda
yaşanan çift başl ı l ı k ile koğ uş sistemi
önemli sorunlara yol açmaktad ı r.
Mağ dur hakları n ı n korunmas ı nda
istenen seviyeye gelinememi ş tir.
Haks ı z yere tutuklananlara tazminat
verilirken, yarg ı laman ı n yenilenmesi
yoluyla beraat eden ki ş ilere tazminat
verilmemesi hakkaniyete uygun bulunmamaktad ı r.
Türk hukukunu, Avrupa Birli ğ i
normları na uyarlamak amac ı yla 2003

yı l ı nda köklü düzenlemeler yap ı lm ıştı r, Ancak 1 adil yarg ı ya ulaşmak, insan
hakları na sayg ı y ı tam olarak gerçekleş tirmek ve hukukun üstünlü ğ ünü yaşama geçirebilmek için at ı lmas ı gereken ilave ad ı mlar bulunmaktad ı r.
Son y ı llarda ç ı kar ı lan baz ı kanunlarda getirilen düzenlemelerle
mevcut kanunlar aras ı ndaki ba ğ lantı n ı n yeterince kurulamad ığı , hangi
kanun hükümlerinin yürürlükten kald ı rı ld ığı n ı n aç ı kça anlaşı lamad ığı ve
kanun maddelerinin gere ğ inden uzun
düzenlendi ğ i gözlemlenmektedir. Bu
hususlar, kanunları n hazı rlanmas ı nda
uyulmas ı gereken kanun tekni ğ ine uygun luk, sadelik ve herkes taraf ı ndan
anla şı labilir olma ilkeleriyle ba ğ daşmamaktad ı r.
9 Ocak 2003 tarih ve 4787 say ı l ı
Aile Mahkemelerinin Kurulu ş , Görev
ve Yarg ı lama Usullerine Dair Kanun
ile aile hukukundan do ğ an dava ve
iş leri görmek üzere her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her
ilçede, tek hakimli aile mahkemeleri
kurulmu ş ; 23 Temmuz 2003 tarih ve
4954 say ı l ı Türkiye Adalet Akademisi
Kanunu'yla temel görevi adli, idari
ve askeri yarg ı hakim ve savc ı ları
ve noterler ile adalet hizmetlerine
yard ı mc ı personelin ve talep halinde
avukatları n meslek öncesi ve meslek
içi eğ itimi ve geli ş mesi için kurslar
açmak olan Türkiye AdaletAkademisi
kurulmu ştur. Ancak yarg ı hizmetlerini
iyileş tirebilmek için kurumsal düzeyde
daha köklü önlemlerin al ı nması ihtiyacı devam etmektedir.
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b. Amaçlar, ilkeler ve Politikalar
Ki şilere sa ğ lanan yasal güvenceler zedelenmeden gerçek adalete
ula şmak temel hedefi do ğ rultusunda,
yarg ı n ı n bağı msızl ığı n ı güçlendirecek
ve adalet sisteminin h ı zl ı i şlemesini
sağ layacak şekilde bir yarg ı reformu
yap ı lacaktı r.
Hukukun üstünlü ğ ü ilkesi bütün
kuralları yla hayata geçirilecektir.
Infaz hizmetleri alan ı nda çağdaş
geli ş meler izlenerek, hükümlünün
topluma kazand ı rı lmas ı ve infaz ı n etkinleştirilmesi üzerinde durulacak ve
bu amaçla ceza infaz sistemi yeniden
düzenlenecektir.
Kanun maddelerinin yal ı n, yeterince açı k ve kolay anlaşı labilir olmas ı
sağ lanacaktı r.
Yarg ı sisteminin modern araç ve
gereçler ile takviyesine devam edilerek adalet hizmetlerinin sunumunda
teknolojik ilerlemelerden azami ölçüde yararlan ı lacakt ı r.
c. Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler
TürkTicaret Kanunu, Borçlar Kanunu gibi temel kanunları n yenilenmesi
çal ışmaları sonuçland ı rı lacaktı r.
Çekiş mesiz yarg ı i ş leri için ayr ı bir
kanun tasarıs ı haz ı rlanacaktı r.
Mağ dur haklar ı n ı koruyacak yasal
düzenlemeler yap ı lacaktı r?

BÜTÇEDE YARGININ PAYI
TBMM Ba ş kanl ığı 'na sunulan
2004 y ı l ı bütçe yasa tasarı s ı nda Ada24 TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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let Bakanl ığı 'na 1.366.935, Dan ıştay'a
16.518, Yarg ı tay'a 26.698, Anayasa
Mahkemesi'ne 5.523 olmk üzere
tüm yarg ı hizmetlerine 1 katrilyon
415 trilyon 674 milyar lira ödenek
ayrı lm ıştı r.
Bu 149 katrilyon olan bütçenin
yüzde birinin alt ı nda bir py ı ifade
etmektedir.
YARGITAY'DA TÜRBAN KR İZİ
Ankara Büyükş ehir Belediye Ba şkan ı ve arkada ş ları n ı n Yarg ıtay 4.
Ceza Dairesi'nde yarg ı lanmaları sı rası nda san ı klardan Avukat Hatice Hasdemir Şahin, Daire Başkan'ı 'nin uyarı s ı na rağ men türban ı n ı ç ı krmayı nca
duruşma salonundan çı karı ld ı .
Ba ş bakan Recep TayyipErdo ğ an,
türbanl ı avukat san ığı n d ıiru ş maya
al ı nmamas ı na sert tepki gösterdi:

"Hiçbir haklılığı olmayan birtavır. Hem
kanunda yeri yok, hem hukukta yeri
yok. Herhangi bir yörıergec4e söz konusu değildir. Sadece kişisel bir tavır;
ideolojik yakla şı m olarak g6rüyorum.
Bu yaklaşım sebebiyle de böyle bir
konumda olan insan ın yaptığı bu icraatı da kınıyorum." Başbakan devamla, aMa ğdurtar ulusal ve uluslar arası
arenada atmaları gereken adımları
atacak!ardır," diyerek Insan Haklar ı
Avrupa Mahkemesi'nin yolunu da
gösterdi
Bu tavı r D ışişleri Bakani Abdullah
Gül'ünAB Ilerleme Raporu'na «türban

konusunun ıska geçilmesi alihsizİiktir" sözü ile örtü şmektedir.
Duru şma salonuna önceden pek
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çok gazeteci ve kameran ı n çağ rı lm ış
olması böyle bir tepkinin beklendi ğ inin
kan ıtı olarak ileri sürüldü.
Yarg ı tay Ba ş kan ı Eraslan Özkaya
san ığı n duru ş rnadan ç ı karı lmas ı n ı ,
"Orası kamusal alan" diye desteklerken; TBB Ba ş kan ı Av. Özdemir Özok,
"sanık ve tanık kıyafet nedeniyle ç ıkanlamaz, ancak ba şkan sanığın avukat
olduğunu biliyor ve ba şörtüsünü bir
simge olarak kullandığın ı düşünmüş
ise böyle bir karar vermiş olabilir" diye
değerlendiriyordu.
Ba ş bakan' ı n sert tepkisine karşı
Yarg ı tay Daire Ba ş kanları Kurulu
konuyu ele alarak, 4. Ceza Dairesi
Ba ş kan ı 'n ı n uygulamas ı n ı n arkas ı na
geçti.
SEÇ İ LMEME DEVAM ED İ YOR
Yarg ıtay 8. Ceza Dairesi Ba şkanl ı k
seçimi Yarg ı tay Kanunu'ndaki de ğ işiklikten sonra üç adayla 200. tura yaklaşması na karşı n devam ediyor.
Yarg ı tay Ba ş kan ı Eraslan Özkaya'n ı n üyelerden seçim sürecinde
Yarg ı tay' ı yı pratacak davran ış lardan
kaç ı n ı lmas ı n ı istemesine karşı n bizatihi seçimin ç ı kmaza girmesinin
tümüyle yarg ı y ı y ı pratt ığı adaylar
dahil herkes taraf ı ndan kabul ediliyor, ancak gerekli duyarl ı l ı k ve özveri
gösterilemiyor.
"YARGI'YA GÜVENM İYORUZ"
ONUN İÇİN MAHKEMEYE
GİTMEYİZI
Milletvekili dokunulmazl ığı n ı n kald ı rı lması konusunu incelemek üzere

TBMM'nde olu şturulan komisyonun
"yargıya güvenmedikleri için dokunulmazlıkların ın kaldırılmasını istemedikleri ve tüm dokunulmazlıkların
kaldırılması koşuluna bağladıkları "
açı kland ı ktan sonra 'yargıya güven"
sorunu gündeme oturdu. Sonradan
"tevil" etse de Ba ş bakan Yard ı mc ı s ı Mehmet Ali Ş ahin'in de ayn ı
do ğ rultuda konu ş mas ı tart ış may ı
alevlendirdi.
"Yarg ıya güven" sorununun hukuk
ve bilim dünyas ı nda objektif kriterlere göre tart ışı lması ve aksakl ı klar ı n
giderilmesi için çal ış malar yap ı lmas ı
gerekirken i ş in siyasi boyutunun ön
plana ç ı kmas ı , tart ış may ı tehlikeli,
güven sorununun yarg ı y ı yeniden
olu şturma amac ı n ı n gerekçesi olma
noktas ı na getirdi. Yarg ı n ı n, yarg ı ya
güven konusundaki bilimsel ara ştı rma
yapanları n amac ı başka, siyasal iktidarı n amacı ba şka oldu ğ unu, akl ı selim sahibi herkes görüyor ve biliyor. Bu
bağ lamda en somut soruları Dan ıştay
Ba şkan ı Nuri Alan sordu: "Eğerbasın
aracılığıyla duyduklarımız doğruysa,
ben asıl yargın ın nasıl güvenilir hale
getirileceğini merak ediyorum. Yeni bir
yargı sistemi, kadrosu mu düşünüyorsunuz? 0 da hangi düşüncenin eseri
olur? Güvenilen yarg ı nasıl oluşacak?
Daha ileri gitmek istemiyorum."
Ancak, siyasal iktidar "toplumsal
muhalefeti istismar ederek", Cumhuriyetin temel yap ı ve değ erlerini
y ı pratmak ve kendi anlay ışı na göre
yeni bir yap ı oluşturmak misyonunun
arkas ı nda durduğ u için, yap ı sal ve
kurumsal aksakl ı kları Cumhuriyetin
iekası" için eleştirenlerin desteğ ini
sağ layam ı yor.
Olayları n geli ş mesine ve tepkilerine k ı saca bir göz atal ı m.
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AKP, milletvekili dokunulmazl ığı n ı n
kald ı rı lmas ı na "yargı tam bağımsız
değil" diyerek karşı ç ı kt ı . Yasama Dokunulmazl ığı n ı Ara ştı rma Komisyonu
Başkan ı Hüsrev Kutlu, yarg ı bağı ms ızl ığı sağ lan ı ncaya ve demokrasi tüm
kurum ve kurallar ı yla uygulan ı ncaya
kadar "Milletvekili dokunulmazl ığına
dokunulmamas ı kararı aldıkları n ı "
aç ı klad ı . Kutlu, TBMM'de düzenlediğ i
bas ı n toplant ı s ı nda askeri yarg ı , MIT
mensuplar ı , müsteşarlar ve valilerle
ilgili yarg ı lama engeli bulundu ğ unu
belirterek, "Kaldırılacaksa bunların
tümü kaldırılmalı " dedi. Kutlu, "İşe
vekillerden ba şlandığında vekillerin
durumu diğeılerine göre zayı flayacaktır. Biz bugünkü şart/arda milletvekili
dokunulmazlık/anna dokunulmamas ını, bu şekilde kalmas ını istiyoruz" diye
konu ştu. Milletvekili dokunulmazl ığı n ı n kald ı rı lmas ı için yarg ı üzerinde
hiçbir hukuk d ışı faktör olmamas ı
ve yarg ı bağı ms ızl ığı n ı n tam olarak
sa ğ lanmas ı gerekti ğ ini dile getiren
Kutlu, "Milletvekili öldüğünde, hapse
girdiğinde ona vekület edecek, yerini
dolduracak kimse yoktur. Türkiye'de
yedeği olmayan tek kişi milletvekilidir. Böyle bir ortamda milletvekilinin
düşürülmesini basit görmek yanl ıştır"
açı klaması n ı yapt ı .
Bu gerekçeye kar şı Türkiye Barolar Birliğ i Başkan ı Özdemir Özok,
"Sizden öncekileri Yüce Divan 'a sevk
ediyorsunuz. Yargıya güveniniz yoksa, Anayasa Mahkemesi'ni yarg ının
ayrı parçası mı görüyorsunuz?" ifadelerini kullandı."
Yarg ı tay Başkan ı Eraslan Özkaya:
bu konuda şu açı klamayı yaptı :
"70 milyon yarg ıya müracaat
ediyor da, ayrıcalıklı birsınıf mı yaratılmaya çalışılıyor? Bu Türk milletinin

yargısıdır. Yarg ının aşınmışlığı vardır.
Zaman zaman bazı davalarda yargıya
müdahale imkğn ı vardır. Bunu da en
baş ta biz dile getiriyoruz. Bu sorunlar
düzelmedi diye yargı dan kaçmak olmaz. İktidardan düşenler, sade vatandaşlar; bürokratlar yarg ı önüne çıkıyor
da, bu gerekçeyle mi yarg ı önüne
çıkılmıyor? Bunu garipsiyorum. Herhangi bir onursal ba şsavcın ın kendine
ait görüşleri olabilir. Benim herhangi
bir hakime emir verme yetkim yok.
yasalara göre karar verir. 10
Hökimler.
hğkim,
şerefiyle, hayatını, sıhhatini
bin
ortaya koyarak adaleti tecelli ettirmeye çalışıyor. Genç hakimler bunlara
üzülüyor, şevkleri kı rılıyor. Te ş vik
etmek yerine birtak ım art niyetlerle
yargıyı yıpratmak yanlış. Bu yargıya
karşı yapılan en büyük saygısızlıktır.
Savcı lar, hkimler yetersizse yeterli
hale getirin. Yargı bağımsızlığı, güç
odaklarına karşı, siyasi organa karşı
bağımsızlığı ifade eder. Başka yerden
yargı ithal edecek, yerine başka kurum koyacak halimiz yok Polemikleri
seven bir adam da de ğilim. Ama hiç
kimse 'ben bu yarg ıya gitmern' deme
lüksüne de sahip değildir. Soyut iddialarla, maksatlı, mesnetsiz açıklamalar
yapılıyor. Yargının zaa ilan vardır. Siz
bunları düzeltmek için bir şey yapmayacaksınız, sonra da yargıyı bu nedenle ele ştireceksiniz. Aklıselim Türk
halkı bunu değerlendirecektir. Bu tür
iddialarla devlet zedelenir. Hukuk ve
şi ortaya
yargı ortadan kalka rsa, anar
çıkar. Yarg ı siyasete bulaşmamıştır.'
Milletvekili dokunulmazl ığı n ı kald ı rmak istemeyenlerin "Yargı bağımsız
değil" gerekçesini öne sürmesine
karşı Yarg ıtay Başsavc ı s ı Nuri Ok,
"Adalete güvenmiyoruz" sözünü
ciddiye almamak gerektiğ ini belirterek şöyle konu ştu: "Hesap vermenin
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ileri tarihlere atılması düşüncesi, bir
kurtuluş yolu olarak seçilebilir. Türk
halkının gittiği yargıya parlamentodaki temsilcilerinin gitmemekteki ısrarı
ve yapay gerekçeleri, insan ım ızca
dikkat, ibret ve kuş kuyla izlenmektedir. Kirlenmenin kayna ğın ın çıkarcı,
bencil, dar görüş lü, istismarcı siyaset
olduğ u konusunda toplumda görü ş
birliği vardır."
Anayasa Mahkemesi Ba ş kan ı
Mustafa Bumin de, "Bu tartışmalarla
devleti oluşturan organların meşruiyeti tartışılır hale gelir. İşte o, devletin
sonu demektir ifadesini kulland ı .
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
Ha şim K ı l ı ç ise "Yargıya güvenen de,
güvenmeyen de var. Güvenilmiyorsa
üzerinde durmak lazım" dedi.

DANI ŞTAY:
LAiKLİ K KARŞ ITUĞ I
AFFED İ LEMEZ SUÇ
Dan ıştay, laiklik karşı t ı kitab ı nedeniyle üniversiteden at ı lan profesörün disiplin affı ndan yararlanarak
görevine dönmesini "laiklik karşıtlığı
şeref ve haysiyet kırıcı suçtuıç aftan
yararlanması mümkün değildir gerekçesiyle reddetti.
Konya Selçuk Üniversitesi Ilahiyat
Fakültesi Arap Dili ve Belagat ı Anabilim Dal ı Baş kan ı Prof. Ibrahim Sarm ış
hakk ı nda, 1999 y ı l ı başı nda "Metin ve
Alıştırmalarla Uygulamalı Arapça Dil
Bilgisi" adl ı ders kitab ı nda Türkçe'den
Arapça'ya çevrilecek metinler aras ı nda "Kififler ba şörtüsünü yasaklıyor,
"yöneticiler ne zalimdir", "Adam geri
zekölı ama başbakan", "Zalim, başbakan oldu", "Ancak müminler cihat
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eder, 'Ancak kfiüer tesettüre düş man olur gibi cümlelere yer verince
hakkı nda soruşturma açı ld ı ve YÖK
tarafı ndan kamu görevinden ç ı karı lmakla cezaland ı rı ld ı .
Prof. Sarm ış , karar ı n iptali istemiyle Dan ıştay'da dava açtı . Dan ıştay 12. Dairesi, "yüz kızartıcı " suçlar
nedeniyle kurumlar ı ndan atı lanlar d ı şı ndaki memurları n affedildiğ ni belirtti
ve Sarm ış , görevine döndü. Bu kez
YÖK temyize gitti ve Dan ıştay idari
Dava Daireleri Genel Kurulu ifadelerin "şeref ve haysiyet kırıcı" suçlardan
olduğ una hükmetti ve şöyle dedi:
"Devlet memurların ın anayasa
ve kanunlara ayk ırı olan, memleketin bağımsızlığın ı ve bütünlü ğ ünü
bozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin
güvenliğini tehlikeye düş üren bir
faaliyette bulunamayacaklan hüküm
altına alı nm ış t ır. Davac ı$'a isnat
olan fiffin öğretim elemanı sıfatı ile
bağda şmayacak şeref ve haysiyeti
kinci suçlar kapsam ında olduğu sonucuna ula şılmaktadır Bu itibarla ff11
Af Yasası kapsam ı dışındadır." (12
Kas ı m, Vatan)

KADRİ KESKIN VEFAT ETTI
Eski Ba ş bakanl ı k Müsteşar ı ve
Yarg ıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Kadri
Keskin, geçirdi ğ i kalp krizi sonucu
Ahmet Örs Hastanesi'nde kurtarı lamayarak hayat ı n ı kaybetti. 1 Keskin,
54 Hükümet döneminde Ba şbakan
Necmettin Erbakan' ı n müsteşarl ığı n ı
yapm ıştı .

haberler... haberler... haberler... haberler... haberler ... haberler...

Üniversitelerden
Haberler
ATATÜRK'E
SAYGI YÜRÜYÜ Ş Ü
Ekim ay ı n ı n ikinci yarı s ı nda iktidarı n YÖK ve imam hatip liselerine
yönelik yasal düzenleme giri şimleri
yoğ un bir şekilde tartışı lmaya ba şland ı . Bu tart ış malar sürerken Cumhurba ş kan ı Ahmet Necdet Sezer'in 29
Ekim resepsiyonuna ba şta Başbakan
Recep Tayip Erdo ğ an olmak üzere
eşler! "türban/t" Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri ile yüksek yarg ı
mensuplar ı n ı eşleri olmaksız ı n davet
ettiğ i ortaya çı ktı . Cumhurba şkan ı 'n ı n
bu tavrı laiklik tart ışmaları na yeni bir
boyut katarken ba ş kent Ankara, son
dönemin en geni ş kat ı l ı ml ı "laiklik"
yürüyüş üne sahne oldu.
Ankara Üniversitesi (AU) ve Atatürkçü Düşünce Derneğ i'nce (ADD)
düzenlenen "Cumhuriyet'e Sayg ı
Yürüyüşü" 25 Ekim 2003 Cumartesi
günü on binlerce ki şinin kat ı l ı m ı yla
gerçekle şti. Yürüyü şe Türkiye'deki
77 üniversiteden ça ğ rıya olumlu yan ı t veren 72'sinden gelen rektörler
ve öğ retim üyeleri ile öğ renciler ve
vatanda şlar katı ld ı . Cüppeleriyle yürüyen öğ retim üyeleri, ö ğ rencileriyle
Tandoğan'da buluştu.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras,
ADD Başkan ı Ertuğ rul Kazanc ı , YÖK
Ba ş kan ı Prof. Dr. Kemal Gürüz ile
Üniversiteleraras ı Kurul Ba şkan ı Prof.
Dr. Ayhan Alk ış' ı n öncülü ğ ünü yapt ığı
kortej An ı tkabir'e giderek sayg ı duru-

ş unda bulundu. An ı tkabir Özel Defteri'ne "Üniversiteler ve toplum adına"
imza atan Aras; "Sevgili Atatürk: Kurduğun cumhuriyeti senin devrim ve
ilkelerinden doğan laik, demokratik,
sosyal hukuk dev/etini sonuna kadar
koruyup kollamaya ant içiyoruz. Ulusumuz, Kemalist Devrim ve ilkelerine
daima sadık kalacaktır yazd ı .

ANKARA ÜN İVERS İ TES İ ,
HUKUK FAKÜLTES İ 'NDE
SEMPOZYUM DÜZENLEND İ
Cumhuriyetin 80, ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 78. kurulu ş y ı ldönümü nedeniyle, 30-31 Ekim
2003 tarihlerinde, AÜHF'de sempozyum düzenlendi. "Neden Bugünkü
Hukuk Sistemimize Cumhuriyet/e
Geçildi?" sorusuna cevap verilerek
ba ş layan sempozyum, birinci gün
Türk hukukunda, Cumhuriyetin ilan ı ndan bu yana, kamu hukuku alan ı ndaki
geli şmeler; ikinci gün de özel hukuk
alan ı ndaki geli şmeler anlat ı larak devam elli ve "Cumhuriyet Hukuku AS
Hukukuna Uyum Sağlayabilir mi?"
sorusuna cevap aranarak son buldu.

Il. ULUSAL SOKAKTA
ÇALI ŞTIRILAN VE YAŞAYAN
ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU
DÜZENLEND İ
Milli Eğ itim Bakanl ığı , Ankara Üniversitesi, TC Ba ş bakanl ı k SHÇEK ve
Türkiye Sokak Çocuklar ı Vakfı tarafı ndan, düzenlenen ve Adalet Bakanl ığı
ve Çocuk Mahkemeleri ile Ankara
Barosu Çocuk Haklar ı Bürosu'nun
da işbirliğ i ve katk ı sağ layan kurumlar
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004 29
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aras ı nda yer ald ığı sempozyum, 6-7
Kas ı m 2003'te yap ı ld ı .
HAZIRLIK SORU ŞTURMASI VE
CMUK AVUKATLI Ğ I
SERTİ F İ KA PROGRAMI
Bahçe ş ehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde, 15 Kas ı m-17 Aral ı k
2003 tarihleri aras ı nda, karakol görevi yapan kolluk mensuplar ı na ve
karakollarda avukatl ı k yapan meslek
mensupları na "Uyum kanunları ile değişen kanunlarımız"ı iletmek amac ı ile
kurslar düzenlendi.
HUKUK FAKÜLTELERİ İ LE
BAROLAR ARASINDA
İŞ B İ RL İĞİ VE DAYANI Ş MANIN
TEMELLER İ ATILIYOR
TBB, Türkiye'deki hukuk fakülteleri
ile baroları m ı zı n aras ı nda işbirliğ i ve
dayan ış ma sağ lamak üzere yeni bir
program uygulamaya ba ş lam ışt ı r.
Hukuk camias ı nda heyecan yaratan bu giri şimin ilk ad ı m ı olarak TBB
Ba ş kan ı Özdemir Özok ile Ba ş kan
yard ı mc ı s ı Zeki Ekmen ve Genel
Sekreter Ş ahin Mengü Istanbul'da
Bankacı l ı k Kanunu panelinin yap ı ld ı ğı günün gecesi Istanbul'daki hukuk
fakülteleri dekanlar ı ile bir ak ş am
yemeğ inde bulu ştular.
Yemeğ e Istanbul'da bulunan 11
hukuk fakültesinden onunun dekan ı
ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
katı ld ı . Katı lmayan değ erli dekan da
mazeret bildirdi.
Istanbul Barosu Ba şkan ı Kaz ı m
Kolcuoğ lu'nun ev sahipli ğ i yapt ığı ye30 rBB Dergisi, Sayı 50, 2004

mekte aç ı l ış konuşması n ı yapan TBB
Baş kan ı Özdemir Özok, ülkemizde bir
hukuk kirlenmesi oldu ğ unu, süratle yasalar çı karı ld ığı n ı ve hukuk sisteminin
laiklik açı sı ndan kayı plara uğratı ld ığı n ı
anlatarak bu konuda gerekli tpkinin
oluşturulabilmesi için hukuk falülteleri
ile barolar ı n bir platform oIu ştumaları
gerekliliğini anlattı .
Toplant ıya katı lanlar dekanlr TBB
Başkan ı 'n ı n görü şlerine kat ı ld ı kları n ı
ve daha önce fakülteler aras ı nda
bu yolda giri şimler olduàunu, i ancak
öncüsü bulunmad ığı ndan ba şar ı l ı
olamad ı kları n ı , TBB'nin bu ba ğ lamda
etkin olabileceğ ini ve her türIükatkı y ı
sağ layacakları n ı söylediler.
Toplantı sonunda bir komisyon kuruldu. Bir IçYönetmelik haz ı rlanmas ı
için Istanbul Barosu'nda topin ı Iması na karar verildi.
Ayn ı nitelikte birtoplantı Ankara'da
mevcut hukuk fakülteleri dekanlar ı ile
Kocaeli, Izmir, Anadolu, Antalya, Selçuk, Çağ , Erzincan ve DicleHukuk
Fakülteleri dekanlar ı ile yap ı ld ı .
Çal ış malarla ilgili gelişmeler Dergimiz ile www. barobirlik.oro.tr'de
düzenli olarak yay ı rnlanacakt ı r.
YÖK BAŞ KANLI Ğ INA ATAMA
Görev süresi sona eren Prof.
Dr. Kemal Gürüz'den bo şalan YÖK
Ba şkanl ığı 'na Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdo ğan Teziç
atand ı .
Yeni YÖK Başkan ı Teziç, 1936 doğ umlu olup 1955 y ı l ı nda Galatasaray
Lisesi'nden mezun olduktan sonra
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1959 y ı l ı nda Istanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktoras ı n ı yapan
Erdo ğ an Teziç, İ stanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsünde
asistan, doçent ve profesör olarak
görev yapt ı .
Okul yı lları nda Galatasaray ve milli
takı m voleybol tak ı m ı nda oynad ı , kaptanl ı k yapt ı .
Sayı n Teziç'e zor bir dönemde yüklendiğ i görevinde ba şarı lar diliyoruz.
Pİ LOT HUKUK
FAKÜLTES İ PROJES İ
Akdeniz Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi Dekan ı Prof. Dr. Hayrettin
ökçesiz, TBB'ne "Fakülte say ısı giderek artarken, bu fakültelerde görev
yapmakta olan ö ğretim üyesi sayısı
aynı hızla artmamaktadı r. Böylelikle
fakülte başına düşen öğretim üyesi
sayısı, bir fakültenin ihtiyaç duydu ğu
ortalama öğretim üyesi sayısının her
zaman çok altı nda kalmaktadır. Bu
durum hukuk bilimi ara ştırmalarının,
hukuk ö ğretiminin ve hukukçu eğitiminin kalitesini ağı r biçimde tehdit
etmektedir. Fakültelerin bina, uzmanlı k kitap koleksiyonu, akademik
iletiş im ve etüd ortam ı, aylık gelir
düzeyi ve ö ğrenci/erinin de bu aç ılardan duydukları altyap ı ihtiyaç/arı
bakımları ndan maruz bulundukları
imkansızlı klar yukarı daki olumsuz
tabloya eklendiğ inde tüm bu etkinlik
alanlannda yüksek bir kalite beklentisi
yalnı zca bir iyi dilek tutumu olmaktan
öteye geçememektedir. Nitekim
Adalet Bakanlığı ve büyük barolar
hukuk fakültelerinin sürüklendikleri
bu açmazlardan en az derecede

etkilenmek için kendi ö ğretim ve
eğitim programları m profesyonelleştirme çabası içerisine girmişlerdir.
Bu kayg ıyı anlamamak mümkün
değ ildir. Ancak gerçek ve kökten
çözüm sonuçta iyile ştirme de ğil, iyi
sonuç/an elde edecek ilk çal ışmalan
başarıyla yürütmekte yatmaktad ır. Bu
nedenle hukuk fakülteleri bu yüzeysel
ve geçici çözüm yollarıyla gözden çıkarılmamalıdır. İlk ve hep yapılacak
ş ey, 'hukuk fakültesi' kavram ın ın
ağırlığın ı , değerini ve gereğini sürekli
güncel tutmaktı r. Fakat hukuk fakültelerimizin kabank say ısı bu radikal
tutumu almaya engel olu şturmaktadır.
Kaybedilmiş bir alanı n yeniden kazan ılması gerektiğinde yap ılacak şey,
tüm alan için geçerli olan ölçütleri
elde bulunan olanaklar ın yetebildiği
bir alan parças ı için kullanmaya girişmektir. Bu dü şünceyle Türkiye Barolar
Birliği'ne bir 'pilot hukuk fakültesi'projesi geliş tirmek ve bu amaçla mevcut
hukuk fakültelerimizden en az birini
böyle niteleyerek, onu özlenen hukuk
bilimi araştırmaları , hukuk öğretimi ve
hukukçu eğitimi kalitesini sa ğlayacak
maddi ve manevi olanaklara sahip
kılmak önerisini yap ıyorum" şeklinde
bir öneride bulunmuştur.
TBB Yönetim Kurulu 02.11.2003
günlü oturumunda "Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin örnek bir
hukuk fakültesi niteliğinde oluşturulması ve geliştirilmesi dü şüncesine
ilke olarak sıcak bakıldığın ı ve bu
Çerçevede gereken deste ğin gösterilmesi hususunda" karar vermi ştir.
Konuyla ilgili çal ış maları yürütmek
üzere Yönetim Kurulu üyelerimizden
Av. Hüseyin Erkenci, Av. Alpay Sungurtekin, Av. Hürrem Ş ahinci ve Av.
Osman Güven görevlendirilmi ştir.

TBB Dergisi, Say ı 50, 2004 31

haberler ... haberler ...hOber1er ... haberler . haberler I1'Ie1'

DEN İZLİ İZLEN İ MLERİ
Ege Baroları
Aralık ayı n ı n ilk hafta sonunu, Denizli Barosu'nun ev sahipli ğ i yaptığı
Bölge Toplant ı sı dolay ı sı yla Pamukkale'de geçirdim.
Denizli Barosu ile çok eskilere dayanan bir dostlu ğ umuz ve gönül ba ğı m ı zvard ı r.
Denizli Barosu'nun efsanevi" Başkan ı Ağ abeyimiz Behçet Çomakoğ lu ve sonraki
baş kanlardan TuncerY ı lmaz, Erdal Çam, Y ı ld ı rı mAycan ile pek çok defa bir; arada
bulundum. "Nurbanu" roman ı m dolayı s ı yla pek çok okurum oldu ğ unu da bu tbplant ı
vesilesiyle öğ renerek mutluluk duydum. Ba ş kan Adil Demir, yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte toplant ı n ı n Denizli Barosu'na yak ış an bir düzende geçmesi için gayretle
çal ıştı lar, ufak tefek aksakl ı kları gidermek konusunda yar ıştı lar.
Baro baş kanlar ı toplantı s ı nda a ğırlıkl ı olarak yurt sorunlar ı ile avukatları nisosyal
güvenlik konular ı konuşuldu, tart ışı ld ı . Katı lan baro ba ş kanları n ı n vard ı kları sonucu
Ekler bölümünde yay ı mlad ığı m ı z bildiride okuyabileceksiniz.
Özellikle TBMM Genel Kurulu'na inebilece ğ i s ı rada, baz ı barolar ı m ı zı n direnci
ve sürdürdükleri kampanya sonucu gerilere itilen sosyal güvenlik fonu sorununda
farkl ı düşünceler göze çarpt ı . Kimliklerin TBB taraf ı ndan verilmesi ve ruhsatr ı amelerdeki TBB Ba şkan ı 'n ı n imzası n ı n bulunması çerçevesinde yarat ı lan dalgalar ı n,
sosyal güvenlik fonunu da geri itmesinin yarataca ğı f ı rtı naya değ ip değ meyeceğ i
dü ş ündürücüdür.
Ankara Barosu Ba şkan ı 'n ı n, genel olarak baro yard ı mlaşma sand ı kları n ı n, özel
olarak daABYS (Ankara Barosu Yard ı mla ş ma Sand ığı ) örneğ inin ba şarı l ı olduğu
ve avukatları n sosyal güvenli ğ i örgütlenmesinde örnek al ı nması önerisi, ABYS' ı n
i ş lediğ i konusunun tart ışı lmas ı na neden oldu. Gelecek günlerde ABYS' ı n işlediğ i
konusunun gerek Ankara'da, gerekse örnek olarak ileri sürülmesi nedeniyle meslektaş lar arası nda çokça tart ışı lacağı anla şı lmaktad ı r.
K ı brı s konusunda "Rauf Denktaş 'a destek" biçiminde dile getirilen görd ş , TBB
Yönetim Kurulu üyesi Osman Güven'in müdahalesiyle 'Kıbrıs seçimlerine dışarıdan
müdaha!e'Ve karşı çı k ı lmas ı şekline dönüş tü. Özellikle AB'nin KkTC'nin varl ığı hakk ı ndaki olumsuz bak ış açı s ı n ı n K ı brı s'ta muhalefet partileri kazan ı rsa de ğ işebileceğ i
mesajları tepki çekti. Y ı ld ı rı m Aycan' ı n Loizidu" davas ı nda varı lan anla şmaya bağ l ı
olarak IHAM ı n ba ğı msı zlığı n ı n ve hukukili ğ inin tart ışma konusu yap ı lmas ı gerekliliğ i
dü şüncesi geni ş destek buldu.
llginçtir... Bölge toplant ı s ı olarak başlayan giri şimin "gidişatı ndan, işin öncüleri
rahats ı zl ı k ifade ettiler. Toplantı nı n "bölge toplantısı" niteliğ inden "komşunun komşusu" mant ığı ile amac ı ndan uzaklaşt ığı , ve "beklenen yararın" sağ lanamad ığından
yak ı nd ı lar.
Doğ al olarak ilginç şeyler de öğ rendik. Istanbul'da iki meslekta şı m ı z IS09000
belgesi alm ışlar. Gelecek say ı ları m ı z için bu arkada ş ları m ı zdan konu ilebilgi almak istiyoruz. Gerçekten ilginç... 150 9000 belgesi yaz ı haneleri için mi verilmi ş ,
yoksa avukatl ı k hizmetine mi verilmi ş? Hangisi ön plana al ı nacak? Soruna "reklam
yasağı " açı s ı ndan de ğ il, hizmet aç ı sı ndan bakarak soruyorum bu sorular ı ... B ı r de
bu belgelerin karakollara verilmesine kar şı n kolluk şikayetlerinin azalmad ığı na da
dikkat çekmek isterim.
Teoman ERGÜL
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TERÖR GERÇE Ğİ
Av. Özdemir ÖZOK *

Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin küresel etkileri aç ısından en önemli
terör olaylarını 15 Kasım 2003 ve 20 Kasım 2003 günlerinde, Istanbul'da
peş peşe gerçekleştirilen çifte saldırılarla yaşadı. Ilk aşamada yüzy ıllardır
Türklerle iç içe ya şadıkları halde, ciddi sayılabilecek hiçbir sorunla karşılaşmayan Musevi vatanda şlarımızm iki sinagoguna, ikinci aşamada ise
devletin güvencesi altında bulunan Ingiltere konsolosluğ-una ve uluslararas ı
bir bankaya yönelen said ınlarda pek çok vatanda şımız hayatını yitirdi.
Eylemler için İstanbul'un seçilmiş olması "küresel terör plan/ayın/an"
mü menfur amaçlan için ne kadar uygun hedefler seçtikleri, olaylar sonrasındaki yankılarla kan
ıtlanmıştır. Çünkü, Istanbul hem sembolik aç ıdan,
hem de sürdunılen politikalar açısından dünyadaki yankı uyandırabilecek
birkaç hedeften birisidir. Çe şitli kültürlerin, dinlerin yüzyıllar boyu iç içe
yaşama olanağı bulduğu İstanbul, tarihi geçmişi, doğu ve batı uygarlıklarmın bileşimi felsefi ve kültürel birikimi yanında, coğrafi yönden de Asya
ile Avrupa aras ı
nda köprü konumundad ır.
Tüm bu özellikleriyle birlikte, İstanbul'un dolayısıyla Türkiye'nin
terör saldınları için hedef seçilmesinin ikinci önemli nedeni de, 3 Kasım
2002 seçimlerinden sonra ülkeyi yöneten siyasal ilctidarm siyasal kimli ği,
referanslan ile sürdürdü ğü, biri birini olumsuz etkileyen, iç ve dış politikalarıdır.
ABD ve İngiltere'nin başını çektiği batı koalisyonu ile bölgede bunlara her türlü lojistik desteği veren İsrail'in oluşturduğu cepheye karşı net
ve açık tavır koyamayan hükümet, bir anlamda ne camiye ne de kiliseye
yaranamamıştır.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı.
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ABD ve yandaşlarının Irak'a müdahalesi sürecinde sergilenen tutars ız
politikalar, ne ABD'yi ne de ABD kar şıtı politika üreten kesimleri mutlu
edebilmiştir.
Ayni şekilde, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlarla sürdürülen iliş kilerde de söylem ve eylem farkl ılıklan ya şanmıştır. Bütün bunlar ın
ndan sonra, ABD'nin özellikle "küresel İslmT
yarunda, 11 Eylül saldırıları
nı tüm dünyaya ilan ettiğ i mücadelenin yanında yer
terör"e karşı başlattığı
alacağım aç ı klayan Türkiye'nin" küresel Islami terör" eylemleri listesinde
baş sı ralarda olacağını söylemek çok iddial ı olmaz.
Varlığını ve gücünün büyük bölümünü dinden alan hükümet, iç
ışı nda bu kimliğine uygun duru şlar
politikada bir çok eylem ve davran
kilerinde
hiç de kendinden beklenmeyen bir
sergilerken, Avrupa Birli ği iliş
biçimde çağdaş değerleri referans olarak öne sürmektedir. Bunu içtenlikle
mi yapmaktadı r, yoksa uluslararası desteğ in kendisini ulusal alanda koruyacağı umuduyla mı hareket etmektedir, anIa şilamamaktad1rj Avrupa
Birliği ve Insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasal iktidar ın simgesi
"türban" konusundaki tutum ve kararlar ı ndan memnuniyetsizli ğini ortaya
koymaktan çekinmeyen D ışişleri Bakanı, eş inin Mahkemedeki davas ını geri
çekmeyerek, konumundan yararlanarak al ınacak bir kararın iç dengelere yanda, "İslfirht yaşam"
pabileceğ i etkiyi hesap etmektedir. Terör eylemi kar şısı
slogan ve "türban" simgesinin giderek "canlı bomba"ya dönüşmesi olgusu
altı ndaki eziklik çabuk atlat ılımş ; terörün kimliği açıkça belli olmasına
na ulaşılmıştır.
n "kana dokunma" hakkı görme noktası
karşı
Kimi yetkililerin "kan ı mı dokunsa" da, Türkiye, varl ıkları inkar edilemeyecek kadar aç ık "küresel İslünıt terör" örgütlerinin, yabanc ı kökenli
teröristlerin tehdidi ve sald ırısıyla kar şı karşıyadı r. Iç politikada kullanı lan
"masum" argümanların yetiştirdiğ i elemanların tırmandırdığı, dehşet verici
olgu da teröre destek vermi ş tir. Bu görmezden gelinemeyecek ve ihmal
edilemeyecek kadar aç ı k bir gerçektir. Bu gerçe ği yadsı mak mümkün değildir. Istanbul'daki intihar sald ınları nda kullanılan bombaları imal eden kişi
olarak yakalanan zanl ımn, gazetelere yansı yan ".22 yaşında Afganistan'a
mücahitlere katı lmak için gittiğini, kendilerini El Kaidenin Türkiye yap ılanmasında
görevli olarak gördüklerini, eylem talimat ın ı bizzat Bin Ladinden ald ıklarını..."

içeren anlatı mlan ülkemizin kar şı karşıya bulunduğ u korkunç gerçeği
gözler önüne sermektedir. Bu gerçek iyi alg ı lanmaz ve gerekli önlemler
alı
nmazsa çok ac ı olaylarm yaşanması kaçınılmaz gözükmektedir.
Terör belası, Türkiye için yabancı değildir. Doğu ve Güney Doğu bölgemizde otuz bin insammızı n ölümüne, yüz binlerce insan ımızıı1 yaralanmasına, sakat kalması na, binlerce ailenin yerinden, yurdundan, köyünden,
kentinden, uzaklaşması na, ulusal ekonominin milyarlarca dolar kayb ına
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neden olan ayrılıkçı terör yarunda, ülkemizin ayd ınlık yüzleri olan kimi
güzel insanlara (Uğur Mumcu, Muammer Aksöy, Bahriye Üçok, Çetin
Emeç, A. Taner Kışlalı ve benzeri) yönelik karanl ık güçlerin temsilcilerinin
gerçekleştirdikleri terörist saldırıları ulusumuz unutmamıştır. Etnik terörün
uzantısı olarak büyük şehirlerimizde iş merkezleri yakılmış; tren istasyonlarında bombalar patlamıştır. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Erzincan'da,
Sivas'ta inanç farklılıklanndan kaynaklanan olaylar Türkiye'nin potansiyel
riskini ve duyarlı noktalarını göstermi ştir. Buna karşm politikada, eğitimde
gerekli duyarlılık gösteriimen-ıiş; "arka bahçe" lerde körpe beyinler üzerine
kumar oynanmaya devam edilmiştir.
Şimdi ise uluslararas ı din kaynakl ı terörle karşı karşıya gelinmektedir.
Terörün yerli maşaların
ı n ise nerede, nasıl yetiştiği tahmin edilebilmektedir.
Bu saldırılar
ın benzerleri Cumhuriyet'in kurulu ş yıllarında da yaşanmıştır. Teba, ümmet ve kullardan oluşan Osmanlı toplumsal yapısından,
çağdaş ve özgür bireylerle yurtta şlık bilincinin oluştuğu Türkiye Cumhuriyeti toplumsal yapısına geçiş süreci kolay olmamaktadır. Hala devam
etmekte olan bu ça ğdaşlaşma süreci, başmdan itibaren, ulusal ve uluslararası kimi kesimlerin rahatını kaçırmıştır. Bunlar, ulusal bilinci gelişmemiş
kimi işbirlikçilerle, her fırsatta beraber hareket ederek, ülkemizi karanl ık
maceralara suniklemek istemi şlerdir.
Hiçbir gerekçe doğanın en saygın varliğı olan insanın öldürülmesini
haklı kılamaz. Yaşadığımız XXI. yüzyılda hangi nedenle, hangi düşünceyle,
hangi amaçla, olursa olsun, insana yönelik şiddet ve yıldırma hareketlerinin
tümünü ifade eden "terörizm" yanı
nda, insan yaşamım hiçe sayan "savaş "
gerçeğiyle karşı karşıya bulunuyorsak insanlık bu güne kadar geliştirdiği
tüm düşence sistemlerini bir kez daha gözden geçirmek durumundad ır.
Kutsal din kitapları başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle, hak ve özgürlüklerin ifade edildi ği belgelerin tümü insan yaşanıını en yüce değer olarak tanımlamasma karşın, insana yönelik şiddet ve
saldırıların ardı arkası kesilmemektedir.
"Barış galip gelecek" sloganı ile ilk kez Mısır'da, 29 Müslüman, Hıristiyan
ve Yahudi devlet veya hükümet başkaninin katılımı ile toplanan ve dönemin
ABD başkanı Clinton'un açış konuşmasını yaptığı uluslararas ı toplantıda
dile getirilen, tüm iyi niyetli mesajlara kar şın, 11 Eylül 2001 günü dünya,
örneği görülmemiş bir terörist saldınyla yüz yüze kalmıştır. ABD yanında
tüm dünyayı etkileyen bu saldırının nedenleri konusunda bir çok değerlendirmeler yapılmış ancak bunların içinde en güçlü tespit ve de ğerlendirme;
"yeni dünya düzeni ya da kı2resel1eşme" adı verilen ve serbest piyasa güçleriyle,
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uluslararası sermayenin itici güç oldu ğu, ulusal değer ve çıkarla' ın göz
ardı edildiği, uluslar üstü ç ıkarlar bütününde birle şmeyi hedef alan yeni
oluşuma karşı sergilenen tepkiler şeklindeki değerlendirmedir. Çünkü, bir
yanda açliğın, işsizliğin, yokluğun, yoksulluğı.m belini büktü ğü milyarlarca umutsuz insan, öte yanda sınırsı z ekonomik geliş menin ve teknolojik
gelişmelerin yarattığı milyarlarca varlıklı insan. Aynı dünyayı payl şan bu
kesimlerin çatışması ve çarpışması kaçını lmaz bir gerçektir.
Bu nedenle ulusal ve uluslararası ölçekteki çeliş kilerin gideilerek,
sosyal adalet, sosyal güvenlik ba şta olmak üzere e şitlik, hakça pyla şım
yanında, insan hakları , demokrasi ve özgürlüklerin tüm toplumlarda gündığı, hukukun egemen olduğu "hukukun üstünlü ğü"nün
vence altına alı
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda, Birle şmiş Milletler Insan
Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson'un " ... tüm ülkeler terörizme kar şı
işbirliği yapmalı, ancak bu durum insan haklar ının göz ardı edilmesi içir uygun
bir ortam yaratmanial ı dır.... sözleri tespit ve değerlendirmemizi dp ğrula-

maktadır.
ında son kez karşı
İnsan yaşamını hedef alan, her türlü terör eylemi yan
karşıya kaldığımız dinci terör eylemlerini şiddet ve nefretle kımyoruz ve
herkesin de adı m vermekten çekinmeden kmamas ını bekliyoruz.
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(TÜZEL KİŞİ LER İ N T İ CAR İ MÜMESS İ LLİĞİ )

BERLİ N YÜKSEK MAHKEMES İ'N İ N B İR
KARARI ÜZER İNE DÜ ŞÜNCELER
Yard. Doç. Dr. Fatih B İLGİLİ*

I. GİRİŞ
Berlin Yüksek Mahkemesi (KG' Berlin) 23.10.2001 tarihli bir karar ıyla2
Alman doktrininde hakim olan görüe paralel olarak, 3 tüzel kişilerin ticari
mümessil olarak atanamayaca ğı sonucuna ula5mıştır. 4 Hemen belirtilmelidir ki, bu görüş tatminkar olmaktan uzakt ı r. Zira Yüksek Mahkeme'nin
kararda ortaya koyduğ u gerekçe tüzel ki ş ilerin ticari mümessil olarak
atanmasma karşı yeterli neden te ş kil edememektedir. Alman doktrininde
azınlıkta da olsa bazı yazarlarca tüzel ki ş ilerin ticari mümessil olarak atanabileceği imkanı üzerinde durulmaktadır.5
Il. MAHKEMENIN KARARI VE ELE ŞTİRİSİ
• Berlin Yüksek Mahkemesi'nin karar ına konu teş kil eden olayda bir
ortaklık, komanditer orta ğını ticari mümessil olarak atamak istemi ş ve
bunun için ticaret siciline tescil ba şvurusunda bulunrnu>şt-ur. Ticaret sicilinin kayı ttan imtina etmesi üzerine ortakl ı k karara karşı Berlin Eyalet
Mahkemesi'ne (Landgericht) başvurmuş , ancak, mahkeme sicil memurunun kararım haklı bulmuş tur. Eyalet Mahkemesi'nin kararma kar şı Berlin
'Balıkesir Üniversitesi Bandı rma iiBF Ticaret Hukuku ABD.
'Kammergericht Berlin
2 KG Berlin, Beschluss vom 23.10.2001-1 W 6157/00.
'Joost, Staub HGB, 4. bas ı , 1995, 48 kn.28 vd.; Lieb/Krebs, Münchener Kommentar-HGB, 1995, g 48, kn. 26 vd.; Schmidt, Handelsrecht, 5. bas ı, 1999, 16 ili 2 b;
Baumbach/Hopt, HGB, 30. bas ı, 2000, 48, kn. 2,
4 Karar için bkz. BB 2001, 2553 vd.; DB 2707 vd.; GmbHR 2002, 28 vd.; GmbH-StB 2002,
10 vd.
Ömeğ in, Wasmann, Juristische Personen als Prokuristin, Anmerkung zurn Beschluss
des KG Berlin vom 23.10.2001, Az 1 W 6157/00, BB 2002, 479 vd.
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Yüksek Mahkemesi'nde dava aç ılmış , ancak burada da sicil memurunun
kararı haklı bulunmuş ve dolayısı yla da Eyalet Mahkernesi'nin karar ı
onaylaitmiştir.
nda ş u gerekçelere dayanm ı tır:
Berlin Yüksek Mahkemesi kararı
1. HGB6 48-53 hükümleri tüzel ki ş ilerin ticari mümessil olarak
atanmasına aç ıkça kar şı çıkmıyorsa da...
Berlin Yüksek Mahkemesi karar ı nda, HGB 48-53 hükümlerinin tüzel kiş ilerin ticari mümessil olarak atanmas ına kar şı yasal bir engel te şkil
etmediğini aç ı kça kabul etmektedir. Ancak Mahkeme, HGB 48 Abs. 2'de
geçen "şahıs1ar"7 kelimesinin tüzel ki ş ileri kapsamad ığı düş üncesindedir.
Kanımızca mahkemenin bu yorumu yanl ıştır. Zira "şah ıslar" BGB'nin8 ilk
n ilk bölümünde düzenlenmi ş ve bu bu ilk bölümün birinci ba şlı kitabını
ğında gerçek şahı slar ( 1 vd.), ikinci ba şlığmda ise tüzel ki şiler (j 21 vd.)
yer almaktad ı r. Bu bakı mdan BGB'nin şahı slar düzenlemesi hem gerçek
hem de tüzel şahısları kapsamaktadı r ki, Berlin Yüksek Mahkemesi'nin
HGB 48 Abs.2'deki yakla şımı isabecli de ğildir.
2. Tüzel kiş iler imza atamazlar
HGB 51'de ticari mümessilin kendi ismiyle imza atmak zorunda
olduğu; g 53 Abs.2'de ise mahkemede kendi ismiyle imza ataca ğı öngörülmektedir. Tüzel ki şilerin bu ş ekilde kendi ismiyle imza atanüyaca ğı
doğrudur. Ancak kanun ba şka yerlerde tüzel ki şilerin kendi ismide imza
atabileceğini kabul etmektedir. örne ğin AktC 8 265 Abs. 2. cün le 3 ve
266 Abs.5, tüzel ki ş ilerin tasfiye memuru olarak atanabilece ğini, mahkeme
vs. yerlerde kendi ad ını kullanarak imza atabilece ğirıiöngörmekte4ir. 9 Aynı
durum HGB HGB 51 ve 53'te de mümkün olabilmelidirJ°
3. Tüzel kiş ilerin ticari mümessil olarak atanmas ı kanuni taavvurla
bağdaştınlamaz.
Berlin Yüksek Mahkemesi'nin tüzel ki ş ilerin ticari mümesil olarak
atanamamasrnda dayanak yapt ığı en önemli noktalardan birisi tüzel ki şi'HandelsgesetzbuchAlnlafl Ticaret Kanunu.
'HGU 48 Abs.2: D ıe Erteilung kanı an ınehrere Personen gemeinschaft1ici erfolgen
(Gesanıtprokura)
s AkuengesetzAlman Payl ı Ortaklı klar Kanunu.
9 Wiedemann, Grosskomrnentar AktG, 3. bas ı , 1973, 266, Anm. 4; Wasmann, Juristische
Personen ais gekorene Mitglieder von Körperschaftsorganen, 1996, 23 vd!
10 Schröder, Schlegelberger HGB, 5. bas ı, 1973, 48, kn. 11.
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lerin ticari mümessil olarak atanmasınm kanuni tasavvura uymad ığıdır.1'
Zira ticari mümessillik iliş kisi büyük bir güven unsuranu da beraberinde
getirmektedir ki, bunu, Yüksek Mahlceme'ye göre tüzel ki şilerde sağlayabilmek oldukça zordur. Kanunda bu şekildeki bir ticari temsil yetkisinin
devredilemeyece ğinin öngörülmü ş olması güven unsunmun ne kadar
önemli bir role sahip oldu ğunun işaretidir. Tacirle güven ili şkisinin başkasma devredilmeden ciddi anlamda kurulabilmesi ancak gerçek ki şilerle
mümkün olabilecektir. Şayet tüzel ki şilerin ticari mümessil olarak atanmas ı
kabul edilecek olursa, tüzel ki şi temsil yetkisini kendi ba şına küllanamayacağı için kanuni temsilcilerinin davranışına ihtiyaç duyacaktır. Bu ise
hem tacirle tüzel kişi ticari mümessil arasında güven ilişkisinin gerçek
anlamda kurulamadığı hem de temsil yetkisinin devredildi ği anlamına
gelebilecektir. Yani burada HGB 52 Abs. 2. hükmü uygulan ırlığmı yitirmiş olacaktır' ve de tacirin ticari mümessil üzerindeki etkisini kaybetmesi
anlamına gelecektir. Kanımızca mahkemenin bu yöndeki yaklaşımı da ikna
edicilikten uzaktır:
HGB 52 Abs. 2'ye göre ticari müüessil temsil yetkisini bir ba şkasına
devredemez. Kanun koyucunun bu hükmü getirirken neyi amaçlad ığı belli
değildir. Nitekim Berlin Yüksek Mahkemesi de bu hususu aç ık bırakmıştır.
Üstelik de mahkemenin hükmün konulu ş arnacma değinmemesi de tesadüfi
değildir. Çünkü hükmün amac ı gerçekten kolay bir şekilde ortaya çıkanlabilecek durumda de ğildir. Nitekim Alman doktrininde Joost da HGB g
52 Abs. 2'de kanun koyucunun açık olmayan bir yaklaşımın
ı n veya tasavvurunun mevcut bulunduğuna işaret etmektedir. 13 Aynı şekilde doktrinde
Yüksek Mahkeme'ye göre, 548 Abs. 2'de " şahıslar" ifadesinin kullanılması ve 5 51'de
ise ticari mümessilin kendi ad ıyla imza atmasının öngörülmü ş olması tüzel kişilerin
ticari mümessilliğiyle pek bağdaşmamaktad ır (bkz. HCR 548-53). Zira burada kanun
koyucunun tasavvurları göz önüne aimd ığında temsil yetkisi veren tacir ile ticari
mümessilin aralar ında özel bir güven ili şkisinin oluşmuş olduğu görülecektir. Tacir
ile ticari mümessil arasmdaki ilişkinin özel bir güven ilişkisine dayand ığı
nı özellikle
ticari mümessiin çok geni ş ve smırlandırılmamış yetkilere sahip olduğundan (5 49,
50) ve bu geni ş çaplı yetkilerin ba şkalarına devredilemeyecek olmasından (5 52 Abs.
2) anlamak gerekir. Eğer şimdi tüzel kişilerin de ticari mümessil olarak atanmas ı kabul
edilecek olursa, alınan temsil yetkisi organ aracılığıyla kullanılacak oldu ğ
u için tacirle
ticari mümessil arası
ndaki özel bir güven ilişkisinin var olacağı gerçeğine aykırı hareket edilmiş olmaktadır. Ve özellikle de ticari mümessil konumundaki tüzel kişinin
organının gerçek anlamda tüzel ki şi adı
na irade açıklama yetkisine sahip olmadığı
durumlarda tacirin temsilci tüzel kişiliğe nüfuzu ve temsil yetkisini geri almas ı oldukça büyük sorunlara yol açacakt ır. Ve sonuçta da 552 Abs. 2'deki ticari mümessilin
temsil yetkisinin devredilmezli ği kuralı bu şekilde aşılmış olabilecektir.
12 HGB 5 52 Abs. 2: Die Prokura ist nicht übertragbar (Ticari mümessillik yetkisi dvredilemez).
13 joost, Staub HCR, 5 52 kn.64.
11
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Lieb/Krebs de 52 Abs. 2 hükmünün amac ınm az anlaşılı olduğundan
söz etmektedir.` Kanımı zca da 52 Abs. 2'nin amac ı kapalı kalıt iştir ve
tam anlaşılamamaktadır.
Ticari mümessillik yetkisi genel olarak temsil yetkisinin özel bir çe şidini teşkil etmekle birlikte ba şkası na devri kabil olan bir özel bit hak da
değildir. 15 Bu nedenle de ticari mümessil temsil yetkisini devredmez. Ticari mümessilirı temsil yetkisini devredemeyeceğ i yani alt ticari nülmessil
atayamayacağı , ticari mümessil atama yetkisinin esas itibarı yla tacire ait
olduğu HGB 48 Abs. l'de açı kça yer almalctadır. 16 Tüzel kişinin ticari mümessil atarımasında ise bizce bu ilke ihlal edilmi ş olmayacaktır. Zira temsil
na karar alan ve temsil edenden ba ğımsız
yetkisinin kullanımı kendi adı
olarak tüzel kiş inin uhdesinde kalmaktadır.
Ticari mümessillikte güven unsurunun özel bir rol oynad ığı muhakkaktı r. Ancak, Berlin Yüksek Mahkemesi en az ından niçin sermaye
yönünden yeterli ve kuvvetli • bir tüzel kiş iye gerçek kişi kadü güven
duyulamayacağına açıklı k getirmemektedir.' 7 Tacir bir tüzel kişiye ticari
na kimin kamümessillik yetkisi verece ği zaman gerçekte bu tüzel ki şi adı
bilgi
shibidir.
hakkında
a
yansıttığı
,
onun
iradesini
kimin
dış
rar aJdığırıı
olarak
ticari
müınesil
şiyi
Tacirin ticari iş letmeyle ilgili olarak bir tüzel ki
şi
ataması kanımızca daha da yararına olabilecektir. Nitekim tüzel ki adına
karar veren organlar çoğu en yeterli ve bu iş e uygun kişiler olabilmektedir
ve bir gerçek kiş inin ticari mümessil atanmas ı durumunda hatalık vs.
nedenlerle görevini yerine getirememesi gibi olumsuz durun-dar; düzenli
bir organizasyona sahip ve tüzel ki şi ticari mümessil adına karar alabilmek
bakımı ndan her zaman yeterli say ıda yöneticiye sahip tüzel ki şilerde ortaya
çıkmayacaktır. Bundan başka, tacir, tüzel ki şiyi tüzel kişiyi ticari mümessil
u gibi onu her zaman azletme yetkisine
olarak atamışsa gerçek ki şide olduğ
sahiptir (HGB 52 Abs.1). Ve nihayet, tacir bir tüzel ki şiyi ticari n ıümessil
olarak atayacaksa pratikte mahkemenin bahsetti ği kadar da fazla z şluklarla
karşılaşmayacaktır. Zira tüzel ki ş i madem ki ticaret siciline kaydetlilmi ştir
na karar alan yönetici ve
o halde buradaki bilgiler yard ımıyla tüzel kişi adı
nda
bilgi
sahibi
olmak
mümkün
olacakt ır.
temsilciler hakkı

Lieb/Krebs, 52, kn. 20.
15 Joost, 52 kn.64; Lieb/Krebs, 52, kn. 21.
16 Joost, Staub HGB, g 52 kn.64.
' Bu konuda krş . Wasmann, Juristische Personen, 36 vcl.
14
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JU.TÜRK HUKUKUNDA DURUM
Türk hukukunda tüzel kiş ilerin ticari miimessil olarak atanmas ına engel herhangi bir hüküm yoktur (BK m. 449-452; 0W' Art. 458461) Ancak
doktrinde çok a ğırliklı bir şekilde hakim olan görü5! 9 yukarıda Alman
hukukundaki belirtilen gör4lere2° benzer bir biçimde tüzel ki şilerin ticari
mümessilliğini reddetmektedir. 21 Bu anlamda, Türk hukukunda da tüzel
kişinin ticari mümessil olarak tayini ticari mümessilliğin karnındaki düzenleniş amacıyla bağdaştırılamamaktadır. Zira BK'nın söz konusu hükümleri
ticari mürnessil ile tacir arasmda çok s ıkı bir güven ilişkisinin varlığı
nı
aramaktadır. Bir tacir ile ticari mümessil arasmdaki güven ilişkisinin tesisi,
ticari mümessiin bir takım kişisel özelliklere sahip olmasmı gerektirir. Oysa
ki bir tüzel kişinin ticari mümessi olarak atanmas ı durumunda, tacirin,
atanmasında hiçbir etkisinin olmadığı bir tüzel ki şinin orgam olan gerçek
kişi vasıtası yla temsil edilmesi gibi bir sonuca göwrmektedir ki bu, tacir ile
ticari mümessil arası
nda bulunması gereken güven ilişkisiyle bağdaştırılamaz. Üstelik de tüzel ki şinin organını oluşturan (gerçek) kişilerin sonradan
değiştirilebilecek olmas ı ihtimalinin varlığı , ticari mümessiliiğin devredilemeyeceği ilkesinin dolayl ı olarak bertarafı anlamına gelebilecektir.
Türk hukukunda azmlıkta kalan ancak kanıınızca da isabetli olan görüşe göre ise, hukukumuzda tüzel kişilerin ticari mümessil olarak atanabilmesine engel herhangi bir hüküm yoktur. Dolay ısıyla da Alman hukukunda
olduğu gibi, burada da çoğunluk görüşünce ileri sürülen gerekçelerin her
zaman doğru olduğunu ileri sürmek oldukça zordur. Nitekim az ınlık gö'Obligationenrecht=İsviçre Borçlar Kanunu.
19 Aıslanlı, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Llmumi Hükümler, 3. baskı, 1960,168; Mimaroğlu,
Ticaret Hukuku, C. 1, Işletme Hukuku, 3. bası, 1978,484; Feyzioğlu, "Ticari Mümssiller
ve Diğer Ticari Vekiler", ArsIanlı 'n,n An ısına Armağan, 1978, 413; Tekil, Ticari Işletme
Hukuku, 1990, 201; Domaniç, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. 1, 1988, 353; Olgaç, Kazai
ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve Özel Kanunlar, C. ili, 1969, 309; Edgü, Ticaret Hukuku 1, llmumi Hükümler, 1964, 174; Birsel, "Ticari Mümessil Tarifinde Şahsi
Unsur", Batider, C. Il, sayı 1,10; Imregün, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 11. bası, 1996,
118; İmregün, Ticaret Hukukunun Genel ilkeleri, 1989, 170, 171; Arkan, Ticari Işletme
Hukuku, 5. bası, 1999, 158, 159; Poroy/Yasaman, Ticari Işletme Hukuku, 8. bas,, 1998,
170; BakIn, Ticari İşletme Hukuku, 4. bas', 2000, 163; Karahan, Ticari işletme Hukuku,
10. bas,, 2000, 237.
Alman ve Isviçre hukuklannda bu konuyla ilgili olarak ayr ıca geniş bilgi için bkz.
Ulusan, Isviçre Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Alman Hukukunda Prokurist",
Arslanlı 'n ın Anısına Armağan, 625, 675.

"Isviçre Hukuku için bkz. Meier-Hayoz/Forstmoser, Grur ıdriss des schweizerischen
Gesellschaftsrechts, 6. bas,, 1989, 145; Knöpfel, Die Prokura nach schweizerischem
Recht (doktora tezi), 1954, 29.
Kırca, Ticari Mümessillik, 1996, 84,85; Karayalçın, Ticaret Hukuku 1, Giriş-Ticari Işletme,
3. bası, 1968, 487, 488.
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rüş üne göre, bir tüzel ki ş iyi ticari mümessil olarak atamak isteyen taciri,
kendi isteğine kar şı korumanın fazla bir gere ği yoktur. Zira tacir, yapt ığı işin
neticelerini her halde idrak edebilecek durumda olmalıdır. Bu anlamda, tacir
bir tüzel ki ş iyi ticari mümessil olarak tayin etmek niyetindeyse, onu temsil
edecek gerçek şahısları n seçiminde herhangi bir etkisinin olamayaca ğını,
bu şahıslann zamanla de ğişebileceğ ini hesaba katmış olmalıdı r ve de tacir
organda görev yapan gerçek ki şinin değiş mesi neticesinde kar şılıklı güven
iliş kisinin ortadan kalkt ığı endişesini ta şıyorsa verdi ği ticari temsil yetkisini
(ticari mümessilliği) her zaman geri alabilecektir (BK m. 456 f. 1). Bu nedenle
tüzel kiş ilerin ticari mümessil olarak atamnas ını n sakıncalı olduğu endişesi
temelden yoksundur. Üstelik de, ticari hayat ın sürekli geli şmekte olmas ı
ve karmaşı k bir hal alması karşısı nda, tüzel ki şilerin daha geniş imkanlara
ve uzmanlığ a sahip olabilece ği de hiçbir zaman göz ard ı edilmemelidir. Ve
nihayet, tüzel bir tüzel ki ş inin ticari mümessil olarak atanmas ı halinde, tüzel
kişinin organını oluş turan gerçek kiş ilerin sonradan de ğişmesinin, ticari
mümessilliğ in devredilemeyeceğ i ilkesine ters dü şeceği iddiası da yersizdir. Çünkü ticari mümessillik s ıfatı tüzel kiş ide organ olarak görev yapan
kişilere değil, tüzel kiş inin kendisine aittir. Bu nedenle, organ ı oluşturan
kişilerde husule gelen de ğiş iklikler, ticari mürnessil olarak atanm ış kişinin
de değişmiş olabileceğ i anlamını intac etmez.
IV. SONUÇ
1-ler şeye ra ğmen, gerek Alman gerekse de Türk hukukunda, kanundaki
düzenlemelerden tüzel ki ş ilere ticari mümessillik yetkisinin verilebilece ği
anlamı çıkmaktadı r. Berlin Yüksek Mahkemesi'nin belirtti ğinin aksine, kanun koyucunun bu konuda gelecekte yeni düzenleme getirmesine de gerek
yoktur. Zira kanun koyucu tüzel ki ş ilerin ticari mümessil olarak atanamayacağını kabul etmiş olsaydı zaten bunu baş tan itibaren ve açı kça yapardı. 0
halde, tüzel kiş ilerin ticari mümessil olarak tayin edilmesine kar şı ne Alman
ne de Türk hukukunda ş u an için yeterli bir hukuki dayanak vard ır. Üstelik
de, modem ekonomi düzeninde art ık tüzel kişilere bu yetkinin verilebileceğ ini kabul etmek bir ihtiyaç ve de bir iktisadi zorunluluktur?
Abs.
AktG
Anm.
Art.
Az

KISALTMALAR
Absatz
Aktiengesetz (Alman payl ı Ortaklıklar Kanunu)
Anmerkung
Artikel
Aktenzeichen (dosya no)

Wasmann, Juristische Personen, 128 vd.
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TÜRKİ YE VE AVRUPA B İ RLİĞİ'NDE
ENERJ İ ALANINDAKİ BAÖIMSIZ İ DAR İ
OTOR İTELER
Av. Çağdaş Evrim ERGÜN'

1. GİRİŞ
Türkiye'de son yı llarda enerji piyasalarının serbestleşmesi yönünde
önemli adımlar atılmıştır. Bu süreç, özellikle elektrik ve do ğal gaz sektörlerinde beraberinde getirdiği bir takım sorunlarla birlikte halen devam
etmektedir. Bu serbest piyasaya geçiş döneminin en az sancılı biçimde
gerçekleşmesi amacıyla, diğer "duyarlı " sektörlerde de oldu ğu gibi, enerji
sektöründe de bir düzenleyici otoritenin kurulmas ı yoluna gidiimi ştir. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bu amaçla 4628 sayılı Kanun2 ile 2001
yılı
nda kurulmu ş ve ardından 4646 say ılı Kanun' ile doğal gaz sektörünü
de kapsayacak şekilde Enerji Piyasas ı Düzenleme Kurumu "EPDK" ad ıyla
faaliyet göstermeye ba şlamıştır.
Bu incelemede, esas olarak, EPDK'n ın bir bağımsız idari otorite "510"
olarak yapısını, yetkilerini, idare yap ılanması içerisindeki yerini ve bağımsızliğı meselesini de ğerlendirmeye çalış acak ve bu değerlendirmeyi yaparken de, Türk hukukunun Avrupa Birli ği "AS" mevzuah ile uyunılaştıniması
sürecinin bir sonucu olarak kurulmuş olan EPDK'nın, AB ülkelerindeki
enerji otoriteleriyle benzer ve farklı olan yönlerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu tür bir karşılaştırma, hem EPDK'nın faaliyet alanlarının insanların
günlük yaşantısı
nda son derece önemli bir yeri olmas ı
ndan dolayı, hem
de genel olarak BI0'larm Türkiye'nin idari yap ılanması
nda atipik yeni
bir oluş umu ifade etmesinden dolay ı, doktrin ve uygulayıcılar açısından
dikkat çekici niteliktedir.
Ankara Üniversitesi, İdare Hukuku, doktora öğrencisi ve Ankara Barosu üyesi. E-mail:
c.ergun@cakmak.gen.tr
2
3 Mart 2001 tarihli ve 24335 say ılı Resmi Gazete'de yay ınlanmıştır.
2 Mayıs 2001 tarihli ve 24390 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
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11. GENEL OLARAK

a. Bİ O Kavramı
Bİ O'lar, esas itibariyle, idari hiyerar ş inin ve denetimin d ışmda bulunan
ve i ş lemesi, örgütlenmesi ve olu şumu bak ımından ba ğımsızlıklan Ğngörülmüş olan kamu kurulu şlarıdır. Bir baş ka ifadeyle, geleneksel idari'yap ırım
dışı na yerleştirilmiş, ba ğımsızlı klan güvence alt ına alınmış ve belirli bir
sektörde düzeni ve hukuka uygunlu ğu sa ğlama ve müdahalede tulunma
yetkisine sahip kurulu5lard ır.4 Yargı sal nitelikli kurulu şlar olmaıjıalanna
karşın, mahkemelerden önce, fakat onları n yerini almaks ızın, hızlı bir tarzda
faaliyet alanındaki olaylara müdahale etme yetkisine sahiptirler.
Dünyada ve Türkiye'de tek bir B İ O modelinden söz etmek mü ıtkün değildir. BIO'lar genellikle bir kurul veya komisyon ş eklinde örgütlenhıelerine
karşı n, Fransa'daki Mdiateur de la Rpublique'de oldu ğu gibi tek kişiden
de olu şabilir. Ayn ı ş ekilde yetkileri ve ba ğımsızlı k dereceleri aç ısından da
tek bir Bİ O modeli bulunmamaktadı r. Esasmda tek bir modelin olu şması,
BİO'ların temel kurulu ş amacı olan toplumun ve belirli sektörlerin de ğişken
ihtiyaçların
ı karşılayabilme amac ı ile de ba ğdaşmamaktadır.
BtO'lar, olu şumları ndaki ve yetki ve ba ğımsızlık derecelerindeci bu homojen olmayan yap ıya karşı n, bir takı m ortak özellikler göstermeltedirler.
Ilk olarak, bir kurulu ş un BIO olarak nitelendirebilmesi için idare , hukuku
anlamında bir otoritenin mevcut olmas ı gerekmektedir. Gerçekten de, her
ne kadar UlO kavramını ö ğretide daha geni ş yorumlayanlar buhiınuyorsa
da, icrai karar alma gücü olmayan bir kurulu ş un bir otorite ve dlay ısıyla
bir BIO olarak nitelendirilebilmesi mümkün de ğildir. Ba ş ka bir ifadeyle,
bir BIO'nun öncelikle kendisine tahsis edilen görevi yerine getirmek için
icrai nitelikte kararlar alabilmesi gerekmektedir.
BİO'lann kurulu ş amaçları her ne kadar birbirlerine oranla frkl ılıklar
arz etse de, ortaya ç ıkmaları nda temel olarak bir tak ı m görevlerin yerine
getirilişini siyasal müdahale d ışı nda tutma kaygısı yer almaktadır. Dolayısıyla, BIO'ların bir diğ er ortak özellikleri olarak ba ğımsız olmaları karşımıza
nın
çıkmaktadır. Bağımsızlı k, esas olarak BIO'ları n idari hiyerarş ik yapı
ik
gücün
ya
da
içinde yer almamasını ve üzerlerinde herhangi bir hiyerar ş
idari denetimin bulunmamas ını ifade etmektedir. Daha genel bir ifadeyle,
BIO'lar, her türlü etki ve bask ı dan ve özellikle siyasal bask ılardan uzak
olmaları gereken kuruluşlardır.

Braibant G., Stirn B., Le Oroit Adrninist rai if Erançais, Paris, 1997, s. 71
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b. BİO'ların Dünya'da ve Türkiye'de Gelişimi
BİO'ların ilk örnekleri Amerika Birle şik Deletleri'nde ortaya ç ıkmıştır.
BIO niteliğindeki ilk kurulu ş olan Devletleraras ı Ticaret Komisyonu ( İnterstate Comınerce Commission) 1889 yılında kurulmuştur. Amerika'da
sayıları XX. yüzyılın ilk yarısında hızla artan bu özerk kurulu şlar, yasama,
yürütme ve yargı erklerini bünyelerinde toplam ışlar ve dolayısıyla yargı
organları gibi bağımsız ve tarafsız birer kurul biçiminde örgütlenmi5lerdir.5
Bağımsız Düzenleyici Kurumlar (independant Regulatory Agencies) isimli
bu kurumlarm ABD' de ortaya çıkmasının nedeni kongrenin başkana, yani
yürütmeye olan güvensizliğidir. Bu organlan oluşturarak kongre, ba şkanın
ve balcanlıklann etkisini belirli alanlarda azaltmaya çal ı5mıştır.6
BİO'lar, XX. yüzyılı
n ikinci yarısından itibaren İngiltere'de de Yarı
Özerk Hükumet Dışı Örgütler (Quasi Autonomous Non-Governmental
Organizations) adıyla faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu kuruluşlar,
kimi zaman klasik anlamdaki bakanl ıklardan kaynaklanabilecek kararları
n
nesnelliğini güvence altına almak, kimi zaman da sadece teknik etkinli ği
artırabilmek amacıyla kurulmuşlardır. Sayıları hızla artan BIO'lann birçoğunun faaliyetine Thacher döneminde son verilmi ş, bir çoğunun da yetkileri
büyük oranda azaltılmıştır. Bugünkü Ingiliz politikası bu BJO'larm büyük
bir kısmını ortadan kaldırma yönünde şekillenmektedir.7
Yukarıda belirtildiği üzere, ilk olarak Anglo-Sakson yönetim sisteminde görülen BIO'lar, 1970'li y ıllardan itibaren Kara Avrupas ı idari
yapılarında da yer almaya başlamışlardır. Bununla birlikte BIO'lar, birçok
özellikleri itibariyle Kara Avrupas ı İdare Hukuku sisteminden farklılık
göstermektedir. Zaten, BİO kavram
ı yukarı da da açıklandığı üzere federal
bir devlet yapısında ve Başkanlık rejimi altında ortaya çıkmıştır. Gerçekten
de, bu bağımsız kurumlar, Amerikan federal sisteminde hizmet yönünden
federalizmi temsil eden ve belirli bir alanda düzenleme ve organizasyon
yapma, denetleme ve yaptı rım uygulama i şlerini tek başına yapan kuruluşlardır.8
Ancak her ne kadar bu kurulu şlar bireylerin sorunlarını yargısal yöntemlerle sonuca
bağlıyorlarsa da, verdikleri kararlar bir yarg ı karan değil, idari karar niteli ğindeydi
Bkz. Azrak, Ü., "Dünyada ve Türkiye'de Bağımsız idari Otoriteler ve idarenin Yeniden
Yapılanması Bağlamında Bunlara ilişkin Bazı Sorunlar", Rekabet Kurunı u Konferansı,
5 Kasım 2001, Ankara.
6 Pauliat, H., Les autoritds adnıinistratives indpendantes en droit compari, Ed.: Kaboğlu,
İ.O., Alk ım Yayınlan, Istanbul 1998, s.3
Atay, E. E., "Fransız İdare Hukukunda Bağımsız idari Otoriteler (BİO'lar): Rekabet
Konseyi", Rekabet Kurumu Konferans ı, Mart 2000, Ankara
8 Ulusoy, A., "Bağımsız idari Kurumlar", Danıştay Dergisi, Yıl: 29, Sayı : 100,1999, s. 3.
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Özellikle Fransa'da, B İ O niteliğ indeki kurulları n sayısı nda 1960'h y ıllardan itibaren önemli bir art ış olmuş tur. Bu kuruluş lar tüzel ki şiliğe sahip
olmamalarına ra ğ men, hükümetlerin otoritesinden kaynaklanan hiyerarşik bir güce ba ğımlı k ılınmamışlardı r. Düzenleme yapma yetkisine sahip
oldukları gibi; almış oldukları kararlar idari yarg ını n denetimine tabidir.
Fransa'da BIO'lar ı n yaygınlaşmasının nedeni ile ABD'deki ve Ingiltere'deki
benzerlerinin yaygmla şmalarmı n nedeni birbirinden farkl ıdı r. BIO'ların
ABD' de ortaya ç ıkış nedenleri kongrenin, ba şkanın ve bakanlıklarm yetkilerini belirli alanlarda azaltmak istemesidir. Oysa ki, Fransa'da BIO'lar ın
n
kabul görmesi ve yayg ınlaşmasını n en önemli nedeni, yarg ı organlarını
yla
yerind1ik
deve
dolayısı
yaptıkları hukuki denetimin yetersiz olmas ı
netimi yapacak mercilere ihtiyaç duyulmas ıdır.9 Baş ka bir ifadeyle, yarg ı
denetiminin etkisiz kald ığı alanlarda etkili bir denetin-in sa ğlanmasi amac ı,
BİO'ların Fransa'da geli şmesinde ba şlı ca etken olmu ştur.
Türkiye idare yap ısı içinde görülen en eski B İO'nun, 1959 y ılında
kurulan Sigorta Murakabe Kurulu oldu ğ u belirtilmektedir. Bu kurul, özel
sigorta ş irketlerini denetlemekle görevli bir kurulu ş tur. Bununla birlikte,
özellikle 1980'lerden sonra, Sermaye Piyasas ı Kurulu, Radyo Televizyon
Üst Kumlu, Rekabet Kurulu ve EPDK gibi düzenleyici üst kurullar: yo ğun
bir biçimde idari yap ı içerisinde faaliyet göstermeye ba şlamışlardır., Bu kuruluşlar, danış Ma ve öneri sunma yetkilerinin yan ı sı ra, düzenleyici i şlem
yapma, denetleme ve idari cezalar uygulama gibi icrai nitelikte yetkileri
de haizdirler.
c. B İO'ların idari Yap ı içerisindeki Yerleri
ve Anayasallıkları Meselesi
na neden:olmakBİO'lar bir takı m hukuki meselelerin ortaya ç ıkması
m dır? Hukuki
tadırlar. Örne ğin, B İO'lar Anayasa'ya uygun kurulu şlar ı
ve siyasi me şruiyetleri var m ıdır? Türk idari yap ılanması içindeki yerleri
nedir? Kuvvetler ayr ılığı ilkesi ile ne kadar ba ğdaşmaktadırlar?
Türkiye'de B İO'lar Anayasa'da aç ıkça öngörülmemektedirler: Bu dunda BIO'larm idare yap ılanması ndaki yerleri ve Anayasa'ya
rum karşısı
aykırı olup olmad ıkları konusunda tart ışmalar do ğmaktadır. Bir görüşe
göre, BIO'ları n Anayasa'da düzenlenmesi bir zorunluluk de ğildir. Hatta
her bir BIO'nun tek tek Anayasa'da yaz ılması halinde, belki bu kurulu şlar
açısı ndan bir anayasal güvence yarahlacakt ı r, ancak yenilerinin kurulmas ı
da zorlaşmış olacaktır. Zaten Anayasa' da, sadece kamu idaresi t4indeki
Azrak, Ü., Ad ı geçen tebli ğ, s. 21.
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tüzel kişiler belirlenmiş ve kamu kuruluşu tipindeki tüzel kişilerin sadece
önemli sayıları birkaç tanesi gösterilmi ştir. Dolayısıyla, Anayasa'da sayılan kamu kurumları sınırlı sayıda düzenlenmemektedir. Bir diğer görüşe
göre ise, BİO'larm Anayasa'da düzenlenmeleri kurulmalan aç ısından bir
zorluk yaratmayacağı gibi, anayasal bir güvenceye kavu şmalarını da sağlam ış olacaktır. Bunun yapılması için her bir BIO'nun tek tek Anayaa'da
sayılmasına da gerek yoktur. Genel olarak B İO'ların özelliklerine ve idare
yapılanması içerisindeki yerine ilişkin bir madde de aynı ihtiyacı karşılayabilecektir. Örneğin, Alman Anayasa'sırun 87. maddesi, ba ğımsız Federal
Yüksek Kurumlarm (Independent Federal Higher Authorities) kurulmasma
açıkça olanak sağlanmaktadır.
BİO'larm kurulu ş amaçları konusunda yukarıda da açıklandığı üzere
bir takım görüşler ileri sarulmektedir. Bu amaçlardan ilki siyasi niteliktedir
ve belirli alanlarda siyasetin etkisinin azalt ılmasını hedeflemektedir. Bir
diğeri ise, Fransa'da oldu ğu gibi, yargı denetiminin etkisiz kald ığı alanlarda daha etkin bir yerindelik denetiminin sağlanabilmesidir. Bunlara
A olarak, BIO'ların, duyarlı sektörlerde keyfili ği engellemeyi ve objektifliği sağlamayı amaçladığı da söylenebilir. Işte ülkelere ve ilgili sektöre
göre farklılık gösterebilen bu amaçlar ı n yerine getirilmesi, aynı zamanda
BIO'ların meşruiyetinin sağlanması açısından da bir gerekliliktir. Ancak,
ülkemizdeki BIO'larm tamamının yukar
ıda belirtildiği anlamda me şruiyet temeline oturmadığı ileri sürülebiir. Zira, Türkiye'deki BIO'larm bir
kısmı, geleneksel bürokrasinin koordinasyon sorununa çözüm aray ışları
çerçevesinde kurulmu5lard ır1°
Yine BİO'ların meşruiyetleri meselesine ilişkin bir diğer konu ise, Parlamento'da kendilerinden sorumlu veya en azmdan üzerlerinde denetim
yetkisini haiz herhangi birisinin olmamas ına ilişkindir. Örneğin EPDK'nın
yapmış olduğu işlemler hakkında parlamento'da soru sorulması durumunda bu soruları yanıtlayacak olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan ı'nın aslmda o işlemlerin yapılması sırasmda ne bir yetkisi, ne engelleme olana ğı
ne de herhangi bir denetimi söz konusudur. Bu itibarla, EPDK'nın yaptığı
işlemlerden dolayı parlamento kar şısında hesap verme durumunda kalan
kişi aslında yapılan o işlemler üzerinde hiçbir yetkisi olmayan bir kişi
olmaktadır. Aynı durum, diğer BJO'lar için de söz konusudur. Örne ğin,
YÖK hakkmda milletvekilleri tarafmdan bir soru sorulmas ı halinde bunu
cevaplandırma durumunda olan kişi söz konusu işlem hakkında herhangi
bir yetkisi olmayan Milli Eğitim Bakanı olmaktadır. Bu durum BIO'larm
özellikle siyasi meşruiyetleri açısından tartışmalara neden olmaktad ır.
"Günaydın, G., Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler, Kamu Yönetimi Dünyas ı Dergisi,
Yıl:3, Sayı:1O, Mayıs-Haziran 2002
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Anayasamı zın 123. ve 127. madde hükümlerine göre, idare kurulu ş
ve görevleri ile bir bütün olup, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
ilkelerine göre örgütlenmi ş tir. Kamu tüzel ki şiliğ i kanunla veya kanunun
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilir. Bu çerçevede merkezden
yönetimi devlet tüzel ki şiliği adına faaliyette bulunan idari kurulu şlar tem•
-siledrkn,y ötimervhzynüdolmakeri
idari
şlar,
gösterir.
Türkiye
idari
sistemi
içerisinde
yer
alan
kurulu
bir yapı
n Bİ O'lar, faaliyetlerinde yalnızca j'argısal
denetime acıktırlar. Buna karşı
denetime açı k olup, idari denetime kapalidnlar.
Fransa'dakilerin aksine, Türkiye'de kurulan B İO'lar kamu tüzel ki şiliklerine sahip olarak kurulmaktad ırlar. Bu özellikleriyle kamu kurumu olarak
nitelenme konumunda olan B İO'ların, Türkiye idari yap ısı içerisindeki yerlerinin net olarak tan ımlanmaları olanaldı değildir. Türkiye'deki iIO'lar,
kurucu kanunlarında öngörüldüğü üzere tüzel ki şiliğe sahip olmaları
dolayısıyla, bunların merkezi idare dışında kalan ve özerk ya da ba ğımsız
kuruluşlar niteliği taşı yan kamu kurumları olarak de ğerlendirilirtelidir.
o halde, kamu tüzel ki şiliğine sahip olup olmama, idari denetime aç ık
olup olmama, özerklik ve üyelerinin ba ğımsızlığı gibi kavramlar, BIO'lar
ile geleneksel idari yapm ın kurulları arasmdaki ba şlıca farklıhldar olarak
karşımıza ç ıkmaktadır.
d. B İO'larm Genel Olarak Ba ğımsızlıkları ve Yetkileri Meslesi
BİO'lara ilişkin olarak en çok tartışmaya aç ık hususlardan bir tanesi
de bağımsızlıkları meselesidir. BIO'lar ın ba ğımsızlığından ne anlamak
gerekir? Ya da tüm BIO'lar ayn ı derecede mi ba ğımsızdı r? Bu sorulara
yanı t verebilmek için öncelikle B İO'ların bağımsızlığı ifadesi ile neyin
i üzerinde duracağız. Ba ğımsızlığın temel olarak iki
anlatılmak istendiğ
boyutu bulunmaktadı r. Bunlar, BIO'ların siyasi bağımsızlığı ile mali açı dan bağımsızlıklarıdır.
BiO'ların siyasi bağımsızlığı ifadesi, genel olarak bu kurumlar ın işlevlerini yerine getirirken siyasi kurumlar ve siyasiler kar şısındaki ba ğımsız
olmalannı anlaıruna gelmektedir. Bu ba ğımsızlığı n en temel unsuru, B İO'nun personelinin atanmas ı meselesidir. Gerçekten de, B İO'larn gerek
karar organı na gerekse di ğer sürekli kadrolar ına yap ılacak atapalarda
siyasi bağımsızlı k meselesi karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikle karar organına yapı lacak atamalarm politikac ılar tarafından
yapılması
nı BIO'ların bağımsızlığı önünde bir engel olarak düşünülebilir.
Bu konuda genel olarak iki tür atama usulü benimsenmektedir. Bünlardan
ilki ABD'de uygulanan yöntemdir ve buna göre Ba şkanın gösterdiği adaylar
50
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arası ndan Kongre seçim yapmaktadır, ikinci yöntem ise genellikle AB üye
ülkelerinde uygulanmakta olan yöntemdir. Bu yönteme göre, BIO'lar ın karar organlarma yap ılacak atamaları ya hükümet ya da ilgili bakan yapmaktadır. 11 Ülkemizde genel olarak AB'de uygulanan yöntem tercih edilmektedir. Örne ğin EPDK'nın karar organı olan Kurul'un üyeleri, belirli e ğitim
düzeyine ve mesleki tecrübeye sahip ki şiler arasından Bakanlar Kurulu'nca
atanırlar. 12 Fakat ABD modelinin uyguland ığı BIO'lar da istisnai olarak
bulunmaktadır. Örneğ in, RTÜK üyeleri, hükümet ve muhalefet taraf ından
gösterilen adaylar arası
ndan TBMM tarafından seçilmektedirler.
Personel atamalanna ili şkin bir diğ er husus ise Bİ O'nun karar alma
organı dışı ndaki personelin atanma yönternidir. Bu konuda genel olarak
kabul edilen görüş , bu personelin atann-ıasımn BIO'nun karar alma organ ı
tarafmdan yap ılması gerektiğ idir. Ülkemizde de uygulanmakta olan yöntem bu şekildedir. Örneğin EPDK'nın personeli, uzmanlık gerektiren görevlerde Bakanlık, ba ğlı ve ilgili kuruluş ları ile eneıjiye iliş kin konularla iştigal
eden diğ er kamu kurum ve kuruluş lannda görev yapan personel aras ından
çalıştığı kuruluş veya kurumun izni ile Kurul taraf ından atanır.13
BİO'ların bağımsızlığını n ikinci boyutu ise mali aç ıdan bağımsızlıklandır. Gerçekten de, BİO'ları n kendi bütçelerini hazırlamamaları halinde
politikacıları n bütçeyi bu kurumlar üzerinde bir bask ı unsuru olarak
kullanması ihtimali doğmaktadı r. Bu nedenle, dünyadaki ve ülkemizdeki
genel eğilim BIO'ları n kendi bütçelerinin olmas ıdır. Fakat, bunu tersinin
söz konusu oldu ğ u ülkeler de bulunmaktad ır, Örneğin Fransa, Ispanya ve
Danimarka gibi AB üyesi ülkelerde, BIO'larm genellikle ayn tüzel ki şilikleri
bulunmadığı
ndan dolayı , giderleri genel bütçe içinde yer alan ödenekten
karşılanmaktadı r. Ülkemizde BIO'lar kamu tüzel ki şiliğini haiz ve mali
açıdan özerk kurumlardı r. Dolayısıyla bütçelerini kendileri haz ırlarlar ve
giderlerini karşılamaları için kuruluş kanunlarında kendilerine özgü gelir
kalemleri düzenler ımektedjr.
BİO'lann yetkilerinin kapsam
ı konusu da bir diğer tartış ma konusudur.
Örneğ in, yetkilerinin bu kadar geni ş kapsamlı olması kuvvetler ayrılığı
ilkesine aykın mıdı r? Bu soruyu cevaplandı rmak için öncelikle B İO'larm
faaliyet alanlarını genel olarak ele almak gerekmektedir. Bu faaliyet alanlar ı
şu şekilde sınıflandırılabilir:

"Karacan, A.l., Özerk Kurun- ıların Özerkliği, Rekabet Dergisi, Sayı 8, Ekim-Kasun-Aralık

2001,s.18.
12 Elektrik Piyasası Kanunu Madde 5(2).
13 Elektrik Piyasası Kanunu Madde 9(5).
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ilgili sektörde faaliyette bulunacak kurulu ş ve kiş ilere, izin lisans,
onay vermek gibi idari i şlemlerde bulunmak,
-Düzenleme faaliyetleri (Yönetmelik, Tebli ğ, Genelge, vb. ç ıkrmak),
-

- Denetleme Faaliyeti,
- Yaptırım uygulama.
BIO'lann yukanda say ı lan faaliyt alanlar ınm ö ğretide hem yasama
hem yürütme hem de yarg ı erklerinin aynı kuruluş ta toplanması anlamına
geldiğ i ileri sürülmektedir. Hatta bu nedenle, Anglo-Sakson ö ğretisinde
BİO'lara ili ş kin olarak Devletin Dördüncü Erki (Forth Branch of Government) deyimi kullanılmaktadı r."
Bİ O'lann faaliyet alanları , ilgili sektörün yap ısı na göre de farkll ık gösterebilmektedir. E ğ er sektör halen devlet tekelinde ise, B İO'ların öncelikli
faaliyet alan ı sektörü özelle ştirmeye haz ı rlamak ve kamu mülkiyetini özel
mülkiyetle de ğiştirmek olacakt ı r. Sektörden devletin tümüyle ç ıktığı ya da
işletici niteliğine çekildiği durumlarda ise BIO'lar, sektörün kullanaca ğı
kamu kayna ğı ve kamu gücüne ili ş kin düzenlemeler geli5tirmektedirler.15
na
Bu bağlamda, örne ğin tamamen serbestleşmiş bir elektrik ve gaz piyasas ı
sahip olan Ingiltere'nin enerji otoritesi OFGEM'in faaliyetleri ile EPDK'n ın
faaliyetlerinin birbirinden farkl ı olması doğaldır.
111. ENERJ İ ALANINDA B İO'LARIN
BAĞIMSIZLIKLARI VE YETK İLERİ
a. AB'de Enerji Fiyasalar ını n Serbestle şmesi
ve Enerji Alanındaki B İO'lar
AB'de enerji piyasalar ını n serbestleş mesi hareketi temel olara k iki
yönergenin kabulü ile ba şlamaktadı r. Bunlar, 1996 tarihli Elektrik Yönergesi' 6 ve 1998 tarihli Doğal Gaz Yönergesi'dir2 7 Bu iki yönerge, esas olarak
entegre olmuş tek bir AB enerji piyasas ının yaratılmasmı ve bu piyasada
serbest rekabet kurallaruıın hakim olmasını amaçlamaktadı r. Bu önergeler, üye ülkeler tarafından büyük oranda iç hukuklanna geçirilS şlerdir.
Ancak, henüz tam olarak uyguland ıkları m söylemek mümkün 4e ğildir.
ıf
Enerji piyasalarıru serbestleş tirme derecelerine göre üye ülkeleri üç s ın
taın
nda
toplamak
mümkündür.
Buna
göre,
elektrik
ve
gaz
piyaslar
altı
Karacan, Al., a.g.m. s. 5.
15 Günaydın, G., a.g.m. s.5.
16 2003/54/EC sayılı AB Elektrik Yönergesi.
17 2003/55/EC say ılı AB Doğ al Gaz Yönergesi.
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mamen serbestleştiren ülke sayısı çok azdır. Finlandiya ve İsveç elektrik
sektöründe, Ingiltere ise hem elektrik hem de gaz sektöründe piyasalar ını
tamamen serbestle ştirmişlerdir. Ikinci grup ise enerji piyasalarını kısmen
serbestleştirmiş olan üye ülkelerden olu şmaktadır. Bu ülkelere örnek olarak, Avusturya, Belçika, Italya ve Ispanya gösterilebilir. Nihayet, üçüncü
grupta yer alan üye ülkeler, enerji piyasalannı ya çok az serbestleştirmişler
ya da hiç serbestle ştirmemişlerdir. Örneğin, Danimarka ve Hollanda doğal gaz sektöründe, Yunanistan ve Portekiz elektrik sektöründe ve Fransa
ise hem doğal gaz hem de elektrik sektörlerinde bu üçüncü grupta yer
almaktadırlar.18
AB Elektrik Yönergesi, üye ülkelerde ulusal bir düzenleyici otoritenin
kurulması gerektiğini ve bu otoritenin elektrik sektörünün menfaatlerinden tamamen bağımsız olması gerektiğini düzenlemektedir. Nitekim, AS
Elektrik Yönergesi'nin 23. maddesinde, "Üye ülkeler, düzenleyici otorite olarak
faaliyet gösterecek bir veya daha fazla yetkili organ teşkil edeceklerdir. Bu otoriteler,
elektrik sanayisinin menfaatlerinden tamamen bağımsız olacaklardır. Bu otoriteler,
bu maddenin uygulanması suretiyle, asgari olarak aynm yapılmamasını, etkin
bir rekabet ortamını ve piyasanın etkin biçimde işlemesini sağlamak ile sorumlu
olacaktır" ifadeleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere, Elektrik Yönergesi, AB üye ülkelerinde ba ğımsız
düzenleyici otoritelerin kurulmas ını öngörmektedir. Ancak, bu bağımsızlılc
elektrik piyasasının menfaatlerinden tamamen ba ğımsız olmayı ifade etmektedir. Baka bir deyişle, bu tür BIO'larm hangi özelliklere sahip olmalan
gerektiği açıkça sayılrnamaktadır. Gerçekten de, bu BIO'larm bir bakanl ığa
bağlı olarak çalışması önünde herhangi bir engel yoktur. örneğin, ileride
daha detaylı olarak inceleneceği üzere, Danimarka'da enerji sektörünün
düzenleyicisi konumundaki otorite, Ekonomi ve Ticari I şler Bakanlığı'na, Ispanya'da ise Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
AB üye ülkelerindeki enerji düzenleyicisi konumundaki otoritelerin
başlıcaları şunlardır:
Fransa'da enerji piyasasını düzenleme görevi Enerji Düzenleme Komisyonu'ndadır (La Commission de R6gulation de l'Energie) ("CRE"). CRE,
10 Şubat 2000 tarihli Elektrik Kanunu ile kurulmuş bir BIO'dur. Yetkileri
ve bağımsızlığı itibariyle bir BİO olmasmın gerektirdiği her türlü güvence
kuruluş kanununda düzenlenmektedir. Buna karşın, ayrı bir tüzel kişiliği
yoktur. Bu konu üçüncü bölümde detaylı olarak incelenecektir.
Roggenkarnp, M.M. (Ed.), Energy Law in Europe: National, EU and international Lrnv
and Institutions, Oxford University Press, 2001, s. 319.
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İ ngiltere'de gaz ve elektrik sektörlerinin düzenleyicisi konumundaki
kurum Gaz ve Elektrik Piyasalar ı Kurıımu'dur (Gas and Electricity Markets
Authority, "GEMA"). GEMA'n ın enerji piyasalar ındaki rolünü değerlendirirken öncelikle göz önünde bulundurulmas ı gereken husus, Ing4tere'de
gaz ve elektrik piyasalar ırun zaten %100 oran ı nda serbestle şmiş olduğudur.
Dolayısıyla B İO'ların en önemli kurulu ş amaçlanndan bir tanesi olar serbest
piyasaya geçiş sürecinin sağlıklı olmasını sağ lama görevi GEMA için söz
konusu olmayacaktı r. GEMA'nın icrai organı Gaz ve Elektrik Pi'asaları
Ofisi' dir (OFGEM).
ındaki düzenleyici idare Elektrik ve Gaz Düzenleme
İtalya'da enerji alan
Kurumu'dur (L'Autorit per l'energia elettrica e il gas, "AEEG"). AEEG,
14 Kası m 1995 tarihli ve 481 say ılı Kanun ile kurulmu ş bir BIO'dur1 AEEG,
ayn tüzel kişiliği ve ba ğımsız bütçesi olan ve çok geni ş yetkilere sşlıip bir
BİO'dur. Ancak, parlamentoya ve ba şbakanlığ a faaliyetleri hakkında yıllık
olarak rapor sunar. AEEG'nin kararlar ı idari yargını n denetimine tabidir.
İspanya'da enerji piyasaları m düzenlemek ile görevi olan kurum, Milli
Enerji Konıisyonu'dur (Comisiön Nacional de Energia, "CNE"). 1998 y ılında
kurulmuş olan CNE'nin amac ı esas olarak elektrik ve do ğ algaz piyasalannda rekabetin etkin bir biçimde sa ğlanmasıdır. Üçüncü bölümde daha
detaylı olarak incelenece ği üzere, CNE, Ekonomi Bakanl ığı'na bağı olarak
çalışmaktadır ve bağımsı z bir bütçesi yoktur.
Portekiz'in enerji alanındaki düzenleyici kurumu olan Enerji Hizmetleri Düzenleyici Kurumu (Entidade Reguladora dos Serviços Energticos,
"ERSE"), idari ve mali aç ılardan ba ğımsız, kendi bütçesi olan bir U İO'dur.
Elektrik ve doğal gaz piyasalarm ı düzenlemekle görevli olan ERSE, her
ne kadar görevlerini yerine getirirken ba ğımsı z ise de, kendi kuruluş kanununda ve diğer bazı kanunlarda, ERSE'nin baz ı işlemlerinirı Bakanlik
denetimine tabi oldu ğu düzenlenmektedir.
AB üyesi olmamakla beraber Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne (European
Economic Area) dahil olan Norveç'te enerji otoritesi olan Norveç Su Kaynakları ve Enerji Dairesi (Norges vassdrags-og energidirektorat, 'NVE"),
Petrol ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Dolay ısyla, NVE'nirı ayn bir tüzel kişiliğ i veya kendine ait bütçesi bulunmaniaktadır.
Buna karşın, faaliyet alanlarmda düzenleme yapabilme ve lisans verebilme
de dahil olmak üzere oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır.
İsveç'te enerji otoritesi olan Enerji Piyasas ı Kurumu (Energiamrkkinanda
virasto, "EMV"), Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı'na bağlıdır. EMV, 1995 yılı
al
Piyasası
Elektrik Piyasas ı Kurumu adıyla kurulmu ş ve 2000 yılında Doğ
Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bugünkü ad ını almıştır.
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Danimarka'da enerji piyasalarmı düzenleme konumundaki Enerji
Kurumu, 1976 yı lmda kurulmuş ve 27 Kasım 2001 tarihinde Ekonomi ve
Ticari işler Bakanlığı'na bağlarımıştır. Diğer birçok üye ülkenin enerji otoritelerinden farklı olarak sadece elektrik ve gaz de ğil, enerjinin tüm alanlarmı
düzenlemekle ve bu alanlarda yasal düzenlemeler yapmakla görevlidir.
b. Türkiye'de Enerji Piyasalarını n Serbestleşmesi
ve EPDK'nın Kurulması
Türkiye'de enerji piyasalar ını n serbestleştirilmesi çabaları esas olarak iki temel kanun ile başlamıştır. Bunlar, 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu19 ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'dur. 21 Bu kanunların
amacı; elektriğin ve doğal gazın yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve
çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması ve bunun
için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek
şeffaf bir enerji piyasasının oluşturuimasıdır. Bunun yanı sıra, enerji piyasasmda bağımsız bir düzenleme ve denetimin sa ğlanması da söz konusu
kanunların bir diğer amacıdır.
Türkiye'de enerji piyasalarını n düzenlenmesi görevini EPDK yerine
getirmektedir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamı nda Elektrik
Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurulan EPDK, 4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanunu ile bugünkü ad ım almıştır. EPDK, 19.11.2001 tarihinde
görevine başlamıştır.
EPDK, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari ve mali özerkli ğe sahip bir
BIO'dur. EPDK, Elektrik Piyasas ı Kanunu'nun 4. maddesi uyar ınca, tüzel
kişilere enerji piyasasında faaliyet gösterme lisansı verilmesinden, i şletme
hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu kanun hükümlerine
göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin
oluşturulmasmdan, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlerımesinden, serbest olmayan tüketicilere yap ılan elektrik satışında uygulanacak
fiyatlandırma esaslarım tespit etmekten ve bunlarm denetlenmesinden
ve piyasada Elektrik Piyasas ı Kanunu'na uygun şekilde davranılmasını
sağlamaktan sorumludur.
EPDK'nın temsil ve karar organı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'dur
"Kurul". Kurulun görev ve yetkileri, elektrik ve doğal gaz piyasalan için
ayrı ayrı Elektrik Piyasası Kanunu'nda düzenlenmektedir. Kurul'un al19 Bkz.

Dipnot 1.
Bkz. Dipnot 2.
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atış olduğu kararlar, yapt ığı i şlemler veya ç ıkarmış olduğu düzenlemeler
aleyhine Dan ıştay'da dava aç ı labilir. Kurulun yetkileri, ba ğımsızlığı ve
denetlenmesi meseleleri üçüncü bölümde detayl ı biçimde incelenecektir.
c. AB'deki Enerji Otoriteleri ile EPDK'mn Ba ğımsızlıkları
Açısından Kar şılaştırılması
Daha önce de belirtildi ği üzere, B İ O'lar ilk olarak federal bir devlt yap ısina sahip ABD'de ortaya ç ılcmışlardır. Sonralan Ingiltere'de de kurulmaya
baş layan BIO'lar, XX. yüzy ılın ikinci yarısı ndan itibaren Fransa gibi parlamenter rejimin uyguland ığı diğ er ülkelerde de yerle şmiş lerdir. Ülkemizde
de özellikle son y ı llarda belirli alanlardaki serbestle ş me sürecine paralel
olarak say ıları hızla artmıştır. Ne var ki, BIO'ları n ülkemizde ilk olarak
ortaya çıktıkları sistemlerde dahi kendilerine tan ınmayan bir talcıın yetkilerle donat ıldıkları ve diğer ülkelerdeki benzerlerine oranla daha ba ğımsız
oldukları ileri sürülmektedir. Bu iddiay ı değerlendirebilmek için öncelikle
Türkiye'deki ve di ğer ülkelerdeki BIO'ları ve özellikle enerji otortelerini
ı açısından karşılaştırmak gerekmektedr.
yetkileri ve ba ğımsızlıklar
BİO'larm ba ğımsızlıkları kavramını n farklı boyutlarını yukarıda incelemeye çal ışmıştı k. Bu bölümde, bu farkl ı boyutlan çe şitli ülkelerdeki
enerji otoriteleri aç ısı ndan somut olarak ele alaca ğı z. Enerji otoritelerinin
bağımsızlıklarma ili ş kin olarak incelenmesi gereken ilk husus, siyasi bağıınsLzlıldarıdır. AB üyesi ülkelerde enerji otoritelerinin karar alma orgamna iliş kin atamalar genellikle hükümet veya ilgili bakanl ık tarafından
yapılmaktadı r. Ülkemizde de EPDK'n ı n karar alma organ ı olan Kurul'un
üyelerinin atamalar ı Bakanlar Kurulu taraf ından yap ılmaktadı r. Karar
alma organı dışı ndaki sürekli personelin atamaları ise hem AB'de ' hem de
ülkemizde ilgili enerji otoritesinin karar alma organ ı tarafından yapılmaktadır. Baş ka bir ifadeyle, personel atamaları açısından AB üye ülkeleri ile
nda siyasi ba ğımsızlıklarmı artırma veya engelleme ağsından
Türkiye aras ı
herhangi bir farkl ılı k bulurırnamaktadır.
Siyasi bağımsızlığı n bir diğ er güvencesi olarak, EPDK, merkezi veya
yerel idare yap ılanmasmın d ışında yer almaktadı r ve bir kamu tüzel ki şisidir. Böylece, merkezi hiyerar ş iye veya vesayet denetimine tabi de ğildir.
Buna kar şın, bazı AB üyesi ülkelerdeki enerji otoriteleri ilgili bakanl ığa
bağlı olarak ve dolay ısıyla ayrı bir tüzel kişilikleri olmaksızı n faaliyet göstermektedirler. örne ğin, Fransı z enerji otoritesi CRE'nin ayn birer tüzel
kişiliği yoktur.
Enerji otoritelerinin ba ğımsızlıklarımn bir diğer boyutu da hiç ku şkusuz mali ba ğımsızlıklarıdı r. EPDK, bu aç ıdan bir çok AB üyesinin enerji
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otoritelerine oranla daha bağımsız bir yapıya sahiptir. Zira, EPDK, Elektrik
Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinde belirtildi ği üzere mali özerkli ğe sahipUr ve kendi bütçesini kendisi haz ırlamaktadır. Buna karşın, BIO'ların ilk
olarak ortaya çıktıkları ABD' de dahi özerk kurumlar ın bütçeleri genellikle
genel bütçenin içindedir.21
Ayn
ı şekilde bazı Avrupa ülkelerinde de enerji otoritelerinin kendi
bütçeleri yoktur. Örneğin Fransa'da, enerji otoritesi olan CRE'nin ayrı tüzel
kişiliği olmadığından dolayı, giderleri genel bütçeden ayr ılan ödenekten
karşılarımaktadır. 10 Şubat 2000 tarihli ve 2000-108 sayılı Kanun'un 30.
maddesinde bu durum açıkça düzenlemnektedir. Buna göre, CRE, bütçe
kanununun hazırlanması sırasında, enerjiden sorumlu bakanlığa genel
devlet bütçesinden karşılanmak üzere kendi bütçe taleplerini sunmaktadır. Başka bir ifadeyle, EPDK'n ın aksine kendi ba ğı msız bir bütçesi
bulunmamaktad ır.
Ispanya'da da enerji otoritesi olan NEC'in harcamaları genel bütçeden
yapılmaktadır. NEC, öncelikle Hazine'nin belirledi ği genel esaslar çerçevesinde bir bütçe hazırlar ve hükümetin onayını almak için bağlı bulunduğu
bakanlığa sunar. Hükümetin onay ının ardından da bütçe, devlet genel Bütçesinin bir parças ı olarak parlamentoya sunulur.
Bağımsızlığın bir diğer boyutu ise bu otoriteler üzerindeki denetimlerin
ne şekilde olduğuna ilişkilidir. Enerji otoriteleri üzerindeki denetimi genel
olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar, mali denetim ve
yerindelik-uygunluk denetimidir.
BİO'lar her ne kadar ba ğımsız veya Türkiye'deki kullanılışıyla özerk
kuruluşlar olsalar da, birer kamu kurumudurlar ve kamu kurumlarının
mali açıdan denetlenmeleri gerekmektedir. Ancak burada sorun, bu mali
denetlemenin kim tarafı
ndan ve ne şekilde yapılacağıdır. Ülkemizde genellikle BIO'larm kurulu ş kanunlarında mali denetime ilişkin bir düzenleme
yer almaktadır. EPDK'nın mali denetimine ili şkin olarak Elektrik Piyasas ı
Kanunu'nun 8(d) maddesinde EPDK'n ın hesaplarının Sayıştay'ın denetimine tabi olduğ
u ve ayrıca Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından
denetlendiği belirtilmektedir.
Ancak, 30 Ocak 2002 tarihli ve 4743 say ılı Kanun'un 7. maddesi,
BIO'ların mali denetin-derine ili şkin olarak kendi kuruluş kanunlarında yer
Karacan, A.l., a.g.m. s. 26
Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yap ılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında 4743 sayılı Kanım, 31 Ocak 2002 tarih ve 24657 (1. Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
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alan düzenlemeleri ortadan kald ırarak tüm B İO'lar için tek bir mali denetim
yöntemi öngörmüş tür. 4743 sayılı Kanuna göre, özel kanunlarla kurulmu ş
kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkli ğ i haiz kurul; üst kurul ve
n y ıllık hesapları başbakanlı k tarafı ndan belirlenen
bunlara ba ğlı kurumları
Başbakanlı k müfettişi, Ba şbakanlı k Yüksek Denetleme Kurulu dentçisi ve
maliye müfettişinden olu ş an bir komisyon taraf ı ndan denetlenir. Ayr ıca, bu
madde kapsam ındaki kurul, üst kurul ve bunlara ba ğlı kurumların faaliyetn Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar
leri hakkındaki y ıllı k raporun, her yılı
şları n faaliyetlerine ili şkin olave
bu
kurul
ve
kurulu
Kurulu'na sunulmas ı
lda
bir
defa
TBMM
Plan
ve
Bütçe
Komisyonu'nun
bilgilendirilmesi
rak yı
ndaki
kurul, üst kurul
ı maddede, bu madde kapsam ı
öngörülmektedir. Ayn
ve bunlara ba ğlı kurumların 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na, 1050 say ılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu'na ve 832 say ılı Sayış tay Kanunu 'na tabi
olmadıkları ve kuruluş kanurılarmdaki ve di ğer kanunlardaki bu maddeye
aykırı hükümlerin uygulanmayacağı açı kça belirtilmektedir. Fakat, 4743
ı bulunarak
sayılı Kanun Ahayasa Mahkemesi tarafmdan Anayasa'ya aykır
olaınlanınahıış
tir.
Henüz
gerekçeli
karar
resmi
gazetede
yay
iptal edilmiş
IO'ları
yla
kullandığı
vasıtası
sına karşın, bu kanun ile TBMM'r ıin Sayıştay
denetleme yetkisinin TBMM'den al ınmasıdır.
AB üyesi ülkelerde de ene ıji otoritelerirıin mali açıdan denetlenmesi
prensibi benimsenmiştir. Örne ğ in Hollanda'da, enerji otoritesi konumundaki Eneıji Düzenleme Ofisi, (DTE), ba ğlı bulunduğ u Ekonomik i şler Bakanlığı'nın mali denetimine tabidir. Benzer şekilde Ispanya'da da enerji
otoritesi olan NEC, Devlet Hesap Denetleme Ofisi'nin ve genel olarak da
Milli Denetleme Ofisi'nin mali denetimine tabidir. Dolay ısıyla, tabi oldukları mali denetim bakımından EPDK ile AB'deki benzerleri aras nıda temel
olarak bir fark bulunmamaktad ır.
Enerji otoritelerinin tabi olduklar ı bir diğ er denetim ise urgunluk
denetimidir. EPDK'n ın kararlarına iliş kin olarak herhangi bir yrindelik
na kar şı n, uygunluk denetim idari yarg ı tarafıııdan yadenetimi olmaması
pılmaktadır. Anayasa'nın yargı yolunu düzenleyen 125. maddesi kapsana karşı yargı yolu açıktır. Bu husus
mmda, tüm BIO'lar ın iş lem ve kararları
EPDK açısından Elektrik Piyasas ı Kanunu'nun 12. maddesinde aç ıkça düna karşı açılacak davalar ilk derece
zenlenmektedir. Buna göre, Kurul karar ı
n, EPDK'nın kararlarına
görülür.
Buna kar şı
ıştay'da
mahkemesi olarak Dan
r. Zira, E?DK, ne
ılamamaktadı
karşı herhangi bir yerindelilc denetimi yap
hiyerarş i denetimine ne de idari vesayet denetimine tabidir.
ndan yapılan işlemler ve alı AB üye ülkelerinin enerji otoriteleri tarafı
Örneğ in Fransa'da,
ılmaktadır.
nan kararların da uygunluk denetimi yap
Danıştay'ın (Conseil d'Etat) 10 Temmuz 1981 tarihli Retail Karar ında, bir
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RİO olan Mdiateur tarafından alınması muhtemel kararların hukuka
uygunluklarmı yargılamak için idari yargıcın yetkili olması ilkesi benimsenmiştir. Retail Kararı ve daha sonraki kararlarında Fransız Danıştay'ı,
BIO'ların farklı işlemlerirıe karşı iptal davalarını çözümlemede kendisini
yetkili görmüş, ve bu kararlarında, hiçbir otoritenin hiçbir yargısal bağışıklığınin olamayacağı ilkesine dayanmıştır.B Aynı şekilde Italya'da da
AEEG'rün işlem ve kararlanrıa karşı Bölge İdare Mabkemesi'nde (Tribunale
amnıinistrativo regionale) dava açılabiir. Bu mahkemenin verece ği kararlar
aleyhine temyiz mercisi İtalyan Danıştay'ı olan Consiglio di Stato'dur.
IV. SONUÇ
Her ne kadar ülkemizde B İO'ların kurulması AB üyesi ülkelere oranla
daha yakın bir geçmişe dayanmakta ise de, ülkemizdeki BIO'lar ın sahip
oldukları yetkiler ve bağımsızlıklar
ı açısından örnek aldıkları benzerlerinin
birçoğundan daha önde oldukları da bir gerçektir. Yukanda da örnekleri
sunulduğu üzere, birçok AB üyesi ülkede, örne ğin Fransa'da, enerji otoritesinin ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Hatta, bazı üye ülkelerin enerji otoriteleri bir bakanlığa bağlı olarak faaliyet göstermektedirler. Örne ğin Ispanya,
Fransa, Hollanda ve Norveç'te enerji otoritelerinin kendilerine ait bütçeleri
bulunmamakta ve giderleri genel devlet bütçesinden kar şılanmaktadır.
EPDK, AB'deki benzerlerinin birço ğuna oranla daha fazla yetkiye sahiptir. Örneğin, Italya'da enerji otöritesi AEEG, enerji piyasası
na girmek
isteyen gerçek veya tüzel kişilere lisans verme yetkisine sahip de ğildir.
Her ne kadar AEEG verilmiş bir lisansm değiştirilmesi veya geçici olarak
askıya alınmasını teklif edebilirse de, bu konuda asıl yetkili merci Sanayi
Ticaret ve Esnaf Bakanlığı'dır. Çünkü, lisansları verme ve değiştirme yetkisi bu Balcanlıktadır. 24 Buna karşm, Türkiye'de enerji piyasas ı
nda faaliyet
göstermek üzere gerçek ve tüzel ki şilerin almalan gereken lisansları EPDK
vermektedir ve hatta lisans verme i şleminin tabi olacağı ikincil mevzuatı
da bizzat EPDK hazırlamaktadır?
EPDK'nın tüm bu saydığımLz yetkilere sahip olmasmın ve idari ve mali
özerkliğinin işlevlerini etkin ve objektif bir biçimde yerine getirebilmesi için
gerekli olduğ
u ileri sürülebilir. Gerçekten de başta Anglo-Saxon yönetim
Atay, E. E., Ad ı geçen tebli ğ, s. 76,
24 BkZ. AEEG'nin görev ve yetkilerinin düzenlendi ği 481 sayılı ve 14 Kas ım 1995 tarihli
Kanun.
" 4 Ağustos 2002 tarihli ve 24836 say ılı Resmi Gazete'de yay ımlannuş olan Elektrik
Piyasası Lisans Yönetmeli ği ve 7 Eylül 2002 tarihli ve 24869 say ılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği.
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sistemlerinde olmak üzere birçok ülkede bir tak ı m sektörler benzer özerk
ı düzenlenmektedir. Ancak esas olarak federal devlet
kurumlar tarafndan
n
bir
ürünü
olan BIO'lar, parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde
yapısını
uygulanı rken bir takı m sorunlara neden olmaktad ı r. Örneğin, kuvvetler
aynlığı ilkesi gereğince tek bir kurumda toplanmamas ı gereken yasama, yürütme ve yarg ı erklerinin, BIO'la ı tarafı ndan düzenleme yapma, der' etleme,
uyuşmazlıkları çözme, tavsiyelerde bulunma ve idari yapt ırı m uygulama
gibi yetkileri sayesinde bir arada kullamld ıkları ileri sürülebilir.
Ayr
ıca, bu kurumların yetki alanlarının, faaliyet gösterdikleri alanlardaki bakanhkların veya baş ka BIO'ların yetki alanlarıyla çakışabiidiği görülmektedir. Frans ı z hukukunun temel ilkelerinden bir tanesi olan i'devletin
önceden üstlenmi ş olduğu alanlarda BIO kurul ınamo.sı " ilkesinin uygulanmas ı
ını
n aç ı k bir biçimde
ve BIO'larm kuruluş kanunları nda yetkilerinin s ınırlar
belirlenmesi, böyle bir yetki karma şası sorununun ya şanmaması için son
derece önemlidir.

Erkut, C., "Dünyada ve Türkiye'de Ba ğımsız Idari Otoriteler ve Idarenin Yeniden
Yapılanması Bağlamında Bunlara ili ş kin Ban Sorunlar", (Tebli ğ) Rekabet Kurumu
Konferansı, 5 Kasım 2001, Ankara, s. 100.
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BÜROKRAS İ, BATILILAŞMA, LAİ KLEŞME
Prof. Dr. Halil İNALCIK

Türkler, Xl. yüzy ılda İslam dünyasma girerek bu dünyay ı idare etmeye başladı klan zamandan itibaren devlet idaresine yeni bir gelenek
getirdiler. Bozkır imparatorluklarmdan gelen bu gelenek, devletin her şey
üstünde mutlak eylem ba ğımsızlığı ve kamuya ait meselelerde yasama
hakkının Hakan'a/Devlet'e ait olmas ı biçiminde tanımlariabilir. Böylece,
Islam dünyasında ortaya çıkan Türk devletlerinde, türe (tom, tüzük, yasa)
veya kanun, şeriatın dışında varlığını sürdürüyor, ve kamu hayatım, devlet siyasetini biçimlendirmede esneklik sa ğlayarak ve şeriat kurallarını en
na en uygun
liberal biçimde yorıımlayarak, devleti onun yüksek çıkarları
şekilde idare ediyordu. Kanun rejimi aynı zamanda, gerçek durumlar ın
zorladığı reform ve yenilikleri getirmekte de kolaylik sağlıyordu. Geniş
düşünceli Osmanlı uleması, devletin bağımsız işleyiş ve yasama faaliyetini, şeriat'm istihsan veya maslaha kural ına göre yorunılamaktaydı. Şeriatı
daha katı yorumlayanlar ise, geniş düşünceli ulema tarafından orıaylanan
ı yenilikler oldu ğunu
devlet kanunlarının, şeriat'e aykırı bid'at, dine aykır
iddia etmekte idiler. Bu iddia, devletin yasama gücünü destekleyen "resmi"
veya bürokratik ulema ile, toplumda devlete ve seçkin s ınıfa karşı halkın
sözcüsü rolünü benimseyen "popüler" ulema arasmda sürekli bir çekişmeye
yol açmıştır. Popüler ulema için camide verilen hutbeler kuvvetli bir propaganda aracı sağlamaktaydı. Şeriat'ın liberal yahut katı yorumları, XVI.
yüzyılın ortasmdan itibaren Osmanl ı/Türk toplumunda siyasi, kültürel ve
ış, ve XD(. ve XX .yüzyılda görülen yenileşme
sosyal çatışmalara yol açm
akımın
ın hız kazandığı sırada, "ilericÜer" ile "gericÜer" arasındaki hararetli
mücadelenin ilk aşamasmı oluşturmuştur.
Eski Türk devletlerirıde seçkin, yönetici elit ziimre; vergi ödeyen üretici
sınıfların, başka deyin-de reayarun üzerinde, ayn imtiyazl ı bir statüye sa* Bilkent Üniversitesi, iktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü.
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hipti, ve bunun tam bilincindeydi. Ancak, bu zümre, Osmanl ı patrirnonyal
hanedan devletinde, batı feodal rejiminde olduğu gibi, imtiyazl ı statüsünü
babadan o ğula geçiren bir aristokrasi yaratmad ı . Patrimonyal Hükümdar,
nda yeti ştirip yönetici elit zünıresine
hizmet edecekleri kendi kontrolü altı
yerleş tirmekteydi Yönetici zümre içinde merkezi bürokrasi, her şeyi düzenleme gücü ile özel bir konumdayd ı . Hükümdarı n mutlak patrirnonyal
hakların temsil eden merkezi bürokrasi, devletin mutlak denetim ve idare
n herşeyin üstünsistemini oluş turmakta idi ve hükümdar/ devlet ç ıkarları
de tutarak bunun için gerekli bir nizam ve kanun sistemi geli ştirebiliyordu.
Tek bir kelimeyle, hükümdar ad ı na merkezi bürokrasi, küttAb, devleti bağımsı z biçimde mutlak kontrolü alt ında tutmakta idi. Böylece bürokrasi,
gerçekte sultanırı patrimonyal mutlakiyetir ıi paylaşıyordu. XIX. yüzyılda
Namık Kemal'in temsil etti ği hürriyetçiler i şte bu nitelikte bir bürokrasiye
karşı idiler.
Sırf devlet ç ıkarı kaygısıyla, halkı ve geleneği ikinci planda tutan bu
tip bir bürokrasi, ilerici reformlardan sorumluydu ve Osmanl ı devletinde
bürokratik reform, devletin selmeti için bat ılılaşmaya yol açan ak ımın asıl
ka3mağıdır. Bu merkezi örgüt, do ğ al olarak, sivil, askeri ve dini bürokratlardan oluş uyordu. Yönetici elitin, ayni zamanda fiilen kendi ç ıkarım güden
güçlü imtiyazlı bir zümre oluşturduğunu da burada eklemek gerekir.
XIX. yüzyı lda yönetici elit, Tanzimat ricali, "devlet" için en iyisiyasetin Batı ile ittifak ve özde şleşmek, bat ılılaşmak olduğuna inanmıştı. Kırım
Savaşı (1853-1856) bunun bir ölüm-kal ı m sorunu olduğunu kanıtlamış,
un bütünlüğünü
1839-1877 döneminde merkezi bürokrasi, imparatorlu ğ
ve varolan siyasi ve sosyal sisteminin korunmas ını güvenceye almak için
tek çıkar yolun batılılaşma ve batı ittifakı olduğunda karar kılmıştı. Habsbarg ve Romanov imparatorluklar ı mn Balkanlar ve Kafkasya'da askeri
emperyalizmi, bat ılılaş ma sürecini son noktasma kadar güçlendirme için
bir zaruret olarak ileri sunilmekte idi; d ış tehdit ve iç ba ş-kaldırmalar, bürokratik mutlak denetimi me şrulaştı ran nedenlerdi; ve bu, tarihte daima
böyle olmuştur.
Öbür yandan sivil ve askeri bürokratlar, imparatorluk sisteminin son
dağılış sürecinde, 1878-1914 döneminde, "Osmanlılığrn", daha sonra da bağımsı z Türk ulus ve kültürünün ba ş savunuculan olarak ortaya ç ık4caklardı r. Bu sivil ve askeri bürokratlar, ilkin Tanzimat döneminde ba şlatılmış
n temel hakları konusunda, patrimonolan "Osınanlılik" ideolojisi ve halkı
yal saltanata karşı çı kmaktan da çekinmediler. Bu kavramlar, bürokrasi
için siyasi iktidan me şnılaştırma yolunda yeni prensipler idi. Bu arada,
18801erden itibaren, birleşmiş , kaynaşmış bir Osmanlı toplumu yaratmak
ideali ile her vilayette Avrupai pozitif bir e ğitim sistemine dayardn idadi
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liselerin açılması, bu eğitim seferberliği, batıcı lAik görüşte bir kuşak yetişmesini sağladı. Atatürk nesli, "münevverdn", bu temeldeki askeri mekteplerde ve idadilerde yetişti; batihlaşma, 1908 Jön Türk Devrimi ile Kurtuluş
Savaşı sırasında, elit zümre arasında kökleşmiş bir gelenek, vazgeçilmez
bir ideal, bir kurtuluş simgesi, bir ideoloji halini ald ı. imparatorluğun son
batış yıllannda bürokratlar ve "münevverün ", Islam ve Batıhlaşma yanma
"Türkleşme"yi, Osmanhhk yerine getirdiler. Bugün, bütün Islam dünyas ında bürokratik elit, başta subaylar olmak üzere yeni bir de ğerler sistemi ve
meşruluk kuralı olarak milli irade ve batılılaşmayı patrimorıyal devletin
yerine tek alternatif olarak düşünüyorlarsa, bu gelişmenin ilk örneğini
Osmanlı bürokratları vermiştir.
Eğer Türkiye, Türk vatandaşı kavramın
ı, Türk kimliğini ve milli kültürünü geliştirerek modem dünyada ba ğımsız bir milli devlet olarak ortaya
çıktıysa, bu esas itibariyle bu bürokrat, "münevverdn" adı altmda toplanan
kuşak içinde karizmatik liderlerin çabaları sayesinde olmuştur. Bu zümre
"halk iradesini", patrimonyal hükümdar me şrüluğu yerine koyarak kendi
denetim ve egemenliğini kurmaya çali şmıştır. Batılılaşma ve milli irade,
milli kurtuluş ve bağımsızlık aynı zamanda bu zümrenin egemenli ği için
tek meşrüluk prerısibi idi. Bu, Şerif Mardin'in Max Weber'i izleyerek dedi ği
gibi "yeni bir onur prensibiniı " gelmesi demekti. (Mardin'in aç ıklamadığı
bu onur kavramı, Weber sosyolojisiniıı bir temel kavramidır, hakimiyet ve
onur sosyal kademeleşmeyi belirleyen bir sosyal ili şki prensibi biçiminde
anlaşilmahchr). Türk toplumu söz konusu oldu ğunda, bürokrasinin öncü
olduğu bu gelişmeyi; kaynağında, ta Bozkır hakanlıklarrndan gelen devletin varlığı ve meşruluğunu, ilAhi emirlerde değil, devletin devamlıhğında,
devletin çıkarlarında bulan devlet geleneğinde aramalıdır.
Tarihe bakarsak görürüz ki, Osmanl ı devletinin batılılaşma süreci, her
defasında değişik amaçları olan çeşitli aşamalardan geçmi ştir. Osmanlı
devletinin ilk zamanlarında idareciler, Hıristiyan Avrupa'n ın silah ve
Aletlerini almay ı hayati bir sorun olarak gördüler; ateşli silAhlar 1390'larda
alınmıştır. Osmanlı tarihinde bir dönüm noktas ı olan Varna zaferi (1444)
tüfeğin ve Wagenburg takti ğinin (tabur cengi) benimsenmesiyle mümkün
olmuştur. (Tabur Cengi savaş meydanında, savaş arabaları ve topların bir
daire biçiminde kale gibi düzenlenmesini, ilkin Macarlar Osmanl ılara karşı kullanmışlardır). Bu almtılar, Osmanlının askeri gücünü batılılarla eşit
düzeye getirmek ve doğulu rakiplerine karşı onları üstün kılmak amacıyla
yapılm
ıştır. Böylece, genelde "bahlilaşma" Osmanlı tarihinin her döneminde
tespit ettiğimiz bir süreçtir. Gemi mühendisli ği, yeni istihkAm yöntemleri,
denizcilik, topçuluk ve askerî taktikler buna dahildir. Dini bak ış açısı
ndan,
bürokrat ulema, bu tür teknik almtılah yasaklayan dini bir kural olMad ığını düşünmekte ve Hz. Muhammed'in sava şta düşmaııın hilelerine ba ş
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vurmanın caiz olduğu hakkındaki hadisine dayanmakta idiler.
Bu tür becerilerin, Osmanl ı ülkesinde cömert bir biçimde ödüllendirilmesi, Rönesans İtalya'sında bilinmekteydi; böylece Türkiye bir çok ünlü
batılı ustanın ilgisini çekmi ş ti. Mesela, Leonardo da Vinci'nin Haliç'e bir
köprü inş a etme projesi saray ar şivinde bulunmu ş ve yakı n zamanlarda
Franz Babinger tarafından yayınlanmıştı r. Bu ilk dönemde Osmanl ı kültürünün İtalya'dan nas ı l birçok alet, hatta Adetler ald ığı m Cahane k'e Tietze'nin Lingua Franca adlı eserindeki terim ve sözcükler yans ıtır. 1492'den
n Yahudi, Osmanl ı
itibaren İspanya ve İtalya'dan ko y ulan yüz bine yak ı
ve
bu,
de ğişik sanatlarm,
İmparatorluğu'nda çe şitli şehirlere yerle ştirilmiş
özellikle Selanik ve Safed'de geli şmiş bir yünlü sanayinin kurulmas ına
neden olmuş tur. Kanuni döneminde Tophanede Alman topçu ve, başka
nı biliyoruz. Kesin bir ş ekilde söyleyebiliriz
Avrupalı ustalarının çalıştığı
ki, Osmanlı Türkiyesi, Batı h olmayan ülkeler arasında, Bat ı meder{iyeti ile
yakın ilişkiye girmiş olan ilk ülkedir. Savaş , ticaret, tutsaklar, dünmeler,
mülteciler arac ılığıyla çe şitli bağlantı lar, Pera, Selanik ve Beyrut gibi Avrupalı tüccar toplulukları m içeren liman şehirleri, yakı n kültür ili şkilerini
mümkün kılmakta idi.
Ancak, Osmanlı batılılaşması bu aş amada, tek tek kültür ö ğelerinin
alınması ile s ınırhydı. Osmanlı acculturatiom, kültür al ıntıları a ş masmda kalmıştır. Ikinci aş amaya, 1683-1699 sava ş döneminde batı I-ristiyan
nda gelinmiştir. XVIII. yüzyı l, as kerlikle
dünyasının toptan sald ırısı karşısı
retmek
üzere Avrupa'l ı uzmanların çağrılilgili alanlarda batılı ilimleri öğ
n getirildiği dönemdir. Böylece,
dığı, askeri okulların açıldığı ve matbaanı
Osmanlı kafası , sadece harp teknolojisi alanında tek tek alıntı lar ile değil,
nilk defa pozitif batı ilmi ile temasa geliyordu. Daha XVII. yüzy ıl sonları
Fenrli
Rum
görmüş
n,
Italya'da
eğitim
n
bürokratların
ı
da, Osmanlı aydı
Ortodoks dininde ayd ınlarla yal ı ve konaldarda en liberal biçimde tarih,
felsefe, siyaset ve ahlak konular ı m tartıştıkları bir çeş it klüpler ıteydana
çıktığını da iş aret edelim. Dünya co ğrafyası m batılı gözü ile naklçden Katip Çelebi, Copernicus'un kosmolojisini tan ı tan Ibrahim Müteferrika birer
istisna değildi.
nda, Osmanlı/Türk dü şüncesinde, laiklik ak ımıBu dönemde elit aras ı
yeni bir dünya görü ş ü yaygınlaştı. En önemli
sayılabilecek
nın başlangıcı
toplumlanna
ve medeniyetine sempatik avnyd ı;
değiş im, Türklerin batı
ış, her çeş it kültür özdeşleşmesinin ön şartını oluşturan
bu değiş ik davran
hayranlık ve anlama arzusu idi. İlk Osmanlı aydınlanma çağı diyebileceğimiz bu kapsaml ı batılılaşma süreci, Osmanlı Imparatorluğu'nun Batı
ile giderek büyüyen siyasi ve ekonomik ba ğıınlıhğı ile ilgili idi ve azimli
yandaşları reformcu bürokratlar arasından ç ıkmakta idi.
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Osmanlı Batılılaşmasının üçüncü aşaması, 1839'da Gülhane Hattı ile
Batı idari ve siyasi kurumlarını aktaran uygulamalar ve Osmanlı devletinin
bu temele dayanarak yeniden yap ılandırilması ile başladı. Bununla beraber,
n
Koca Reşit Paşa gibi liberal düşüncedeki reformcu bürokratlar dahi halkı
değer sistemine saygılı olarak, bu reformlan Islam toplumunun iyiliği için
alınan teknik araçlar olarak de ğerlendiriyorlardı. Aslında radikal niteliği
olan bu girişimin açıklaması ve gerekçesi olarak, eskiden oldu ğu gibi, devletin bekası fikri egemendi. imparatorluğun 1833-1839 döneminde Mısır
bunalımı sırasında düştüğü çaresiz durum karşısında, idarede batılılaşma
kaçınılmaz bir zaruret olarak görülüyordu. Tanzimat, yani devlet idaresinin
batı örneğinde yeni nizamlarla yapılanması olarak bilinen liberal reformnda bir takım Fransız kanunlarının uygulanmasından ibaretti. (Bu
lar, aslı
Fransız merkeziyetçi idare ve hukuk riizamları, günümüz Türkiye idare
sisteminde hala etkilidir.) Tanzimat reformlar ı, Avrupa krallıklan modeline
göre merkezi bir bürokratik devlet sistemi yaratmay ı amaçlıyordu. Devletin
bekası, bürokratlar için daima en son, hayali amaçt ı. Fakat idare alanında
alınan bu Batıli düzenlemeler, özellikle Hristiyan reaya ile Müslümanlar
arası
nda kanun önünde eşitlik prensibinin kabulü, geleneksel Osmanl ı toplumunda derin bir devrimi, laikleşme doğrultusunda önemli değişiklikleri
gündeme getirmekte ve Islam geleneklerine bağlı halk ve aydınlar arasında
tepkiyle karşılanmakta idi. Cumhuriyet döneminin radikal laikle şme politikası için bu bir başlangıçtı.
Ba
şka bir yoruma göre reformlar, Batı lı kapitalist hükümetler tarafından tavsiye ve kabul ettirilmiştir ve daha çok o milletlerin genişleyen
pazar ihtiyaçlarmı karşılamaya yanyordu, (özellikle 1838 andla şmalan)
un gayri Müslim teba'asına, ticari,
Bu reformlar, batılılara ve imparatorlu ğ
idari ve hukuki imtiyazlar veren liberal bir rejim getirmekte idi.
Tanzimat döneminin liberal reformlan, 1876'dan ilan edilen ilk Osmanl ı
Anayasası ile doruğa ulaştı. Yeni Osmanlılar, Kanun-i Esasî rejimiyle mutlakiyetçi bürokrasi idaresi yerine halkın sesini idarede hakim kılmak amacım
güdüyorlardı. Bu gelişme 1950 Demokrat Parti hükümetinin iktidara gelmesiyle bürokrat idareye karşı tepkinin bir ifadesi olarak yorumlanabilir.
1876-1877'de Osmani ı'nın kısa ömürlü parlamentolu hükümet deneyimi,
konuyla ilgili bir monografi yayın-dayan Devereux'ye göre aslında oldukça
başarılı olmuştur. Ancak, hükümetin seçimlerde çok ilkel bir oylama sistendaki
mine başvurduğunu da söylemek gerekir. Her halüldrda, Avrupa d ışı
ilk anayasalardan biri olan Osmanl ı Anayasası, 1923 Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru atılmış en önemli bir ad ımıdır. Cumhuriyet döneminde 80 yıl
süren siyasi tecrübe, X İX. yüzyıldaki liberal hareketin arac ısız bir urunü
olan anayasa sisteminin, herşeye rağmen Türkiye'nin siyasi yaşamında
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bir biçimde Ziya Gökalp'irı sosyolojik yazı larmda ifadesini buldu)
Namık Kemal ve Ziya Paşa, batılı kanun ve rıizamları dışandn esinlendiği ve yukarıdan kabul ettirildiğ i; hem geleneksel sosyo-ekonomik
sistemi hem de geleneksel de ğerler sistemi üzerinde y ıkıcı etkileryaptığı
gerekçesiyle şiddetle eleştiriyorlardı . Bu yazarlar, batılılaşmayı bürokratik
zorbalık ile özdeşleş tiriyorlar, böylece hükümete kar şı halk tepkisini dile
getirmeye çalışıyorlardı . Halk batılılaşmayı, geleneksel esnaf düzeninin
bozulması, Avrupa makine mamullerinin (bir Beypazan ihtisah listesinde
batılı mala mali fatura denir) pazarı istilası sonucu ortaya ç ıkan işsizlik,
Islami gelenekler ve de ğerler sisteminin yozlaştırılması olarak değerlendiriyordu. Bir bakıma, dini tepki yeni sosyo-ekonomik ko şullardş geçim
yollan güçleşen smıfların tepkisinin bir ifadesi biçimindeydi.
Namık Kemal ve Ziya Paş a, Türk halkının sorun ve görüşlerini şöyle
dile getirmekte idiler:
1. Batılılaşma reformları, Batı Avrupa ile i şbirliği yapan bir bürokrasi tarafı ndan zorla kabul ettirilmiş tir. Bürokratlar, böylece mmleket
çıkarlarının çözümünü, yalnı z kendi çıkarlarıyla ilgilenen yabanc ı güçlere
bırakmaktadır.
2. Bürokratlar, bat ılılaşmayı kendi istibdatlarını sağlamlaştırmak için
kullandı lar. Kemal ve Ziya bu durumu de ğiş tirmek için bir anayasa ve
parlamento rejimi düşlemekte idiler.
3. Ziya ve Kemal, asıl sorunun ekonomik niteliğinin farkmcayd ılar.
Kapitülasyon imtiyazlan altında ithal edilmiş Avrupa makine dokumaları
dampinginin, memleketteki yerel sanayii öldürdü ğünü ve geleneksel sandan i şsizliğin
natlarm yerini alabilecek hiçbir yerel s ınai işletme olmad ığı
yaygınlaştığın
ı acı acı gözlemlemekte idiler.
4. Bat
ı tarafından yürütülen ekonomik sömuruo devirde bilinen bir
gerçekti. Namı k Kemal 1869'da şöyle yazmaktayd ı: "Nihayet Ingiltere ile
olan ticaret antlaşmasını yenileyebildik. Ancak nas ıl? Maliyeinizinfed halini gören sabık Lord Palmerston anlayışlı davranıp lehimize bazı degişikliklere taraftar
oldu... Soru ş udur: Bal,-; Ali, diplomasi yolu ile Avrupal ı güçlere, kapitülasyonlar
altında zorla kabul ettirilen insafs ız şartlan gösterir ve bizim hakl ı konu fnumuzu
onlara kabul ettirebilir mi? Eğer Osmanlılar, yeni bir savaş (Ruslara karşı) açar
ve yenilirse, büyük devletler, böyle bir feldketin medeni dünya üzerindeki neticelerinin tamamıyla fark ındadırlar." Kemal, memleketin ekonomik çökü şünden
kapitülasyonlan ve buna göz yuman Tanzimatm liberal siyasetini sorumlu
n Osmanlılar
tutuyordu. Kemal, iç geliş me projeleri ile doğ al kaynakları
i
öneriyordu
(Cumhuriyet
döneminde
Milli iktisat
tarafından işletilmesirı
denilen siyaset).
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5. Batıya olan bağımlılık sonucu dışarıdan kabul ettirilen reformları
eleştiren Yeni Osmanlılar, aynı zamanda batmın kültür, ahlak ve Adabda
taklit edilmesini şiddetle eleştirmekteydiler.
Yerli Osmanlılar kültür ile medeniyet arası
nda kesin bir aymm yapmakta idiler. Endüstrileşmede, ticaret ve diğer maddi alanlarda Batılı usüllerin
almmasma taraftar olmakla beraber kültür ve ya şam tarzında Avrupa ile
özdeşleşmeyi reddediyorlardı.
Kayda değer ki, yeni Osmanlılar, aynı zamanda kanun egemenli ğine
dayanan me şruti bir hükümet ve idare programını, Islami ilkelere ba ğladılar. Anayasa hazırlanırken her maddenin müftü taraf ından incelenmesini
ve muftunün oyuna bağlı kalmmasmı talep ettiler. Jsl5m toplumundaki
bozuklukları
n kaynağın
ın Islam dini olduğu iddiasına şiddetle karşı
geldiler. Tam tersine anarşi ve çöküşün sebebi, şer'iatm tam uygulamaya
geçirilmemesi ve ikili bir adli sistemin sürdürülmesidir, diyorlardı. Özetle,
1860flarm Yeni Osmanlılar hareketi, denetinısiz Batı kapitalizminin sömürüsü ve Batılıların memleketteki bürokratik işbirlikçilerine karşı bir karşı çıkış
olarak tanımlanabilir. Hareket, batılilaşma ile bürokratik istibdat idaresine
karşı yöneltilmiştir. Daha da ilginci, hareket, duygusal özünü ve de ğerler
sistemini Islam'da buluyordu. Durum, günümüz toplumunda meydana
çıkan çekişmelerin çok eskilere gitti ğini göstermesi bakımından ilginçtir.
Modernizasyona, kültür ve medeniyet ayrılığı olarak bakan ikili bakış açısını reddeden Atatürk, batılılaşmayı en radikal sonucuna götürdü.
Yeni Türkiye ulus-devletinde atılacak mantıklı adım, devletin tam olarak
lAikleştirilmesiydi. Osmanlı yazı likleşmesi ifMs etmişti. Atatürkçülükteki total laiklik, dognıatik Islama bağlı Şeri'atçı muhafazakarlar tarafından
reddedilmekle beraber günümüzde hareket tüm IsMm dünyas ında temel
bir sorun olarak tartışıimaktadır. Atatürk hiçbir zaman diri bir reformcu
olmaya özenmediği halde, gerçekte yairuz devlet ve toplumda değil genel
olarak Islamiyette ileriye dönük derin bir devrim yapm
ıştır. Laikliğin, Türk
toplumunda bir çok karma şık soruna çözüm getirece ği düşünülüyor ve
devletin bekası için bir zaruret olarak görülüyordu.
İslamiyet, Müslümanların kişisel ve kamusal bütün amellerini, öteki
dünyada selAmeti için denetlemeyi öngörür. Laik prensiplerden hareket
eden devrim kitlelerin bu inançta oldu ğu bir topluma kabul ettirildi ği için,
nzilc bir durum ortaya ç ıkmamıştır. Devrim; pratikte, ülkedeki bütün inanç
tarzları
nı ve mezhepleri bir seviyeye getirecek ve toplumda dini çeli şki
sebeplerini ortadan kald ıracaktı. Atatürk'ün devrim stratejisi, reformian
TBMM'de kanunlaştırmak, böylece millet iradesi olarak yerleştirmekti. 0,
reformların, Türk devletinde sonunda bürokratik istibdada son vermek
amacı güden yöntemler olduğunu ileri sürmekte idi. Bürokrasi, en aşın
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yorumuyla, devlet gücünün bir istibdat vas ıtası sayılmasıdır. Bu da, temelde
Osmanhlar'ın patrimonyal devlet anlay ışından kaynaklanıyordu Şimdi
onun yerin millet iradesi ve eğitim geliyor. Yeni Türkiye'de modernle şmede en etkin yol, Islami ö ğretinin hakim olmadığı laik bir eğitim sistemi
olacaktı. Böyle bir sistem altında yetişmiş yeni kuşağı n, laik ulus-devletin
garantisi olacağı düşünülüyordu. Hatırlanacağı üzere, başka kaygılarla da
olsa, bu eğitim politikas ı daha 1880'lerde uygulanmaya ba şlanmıştı. Ancak
Cunıhuriyet'in 80. yılında gerçek olan şey, Türk toplumunda e ğitimli ile
n oluşmasıeğitimsiz, batıcı ile gelenekçi vatanda şlar arasında bir ayrılığı
nda,
kültür
sorununun
Türk
çaprazlaması
Bu
durum,
sosyal
smıfları
dır.
tlar
görünmektedir.
Çünkü
toplumunda en önemli sorun oldu ğunu kanı
din ve eğitim belli bir dünya görüşünü ve yaşam tarzım ifade etmek ve
oluşturmakta kesin bir role sahiptir.
Türk tarihinin reform hareketinde son radikal a şamayı temsil eden
Atatürk'ün temel amacı , Türkiye'yi Batı milletler topluluğunun eşit ve tam
üyesi yapmaktı. Kendisinin ulus-devlet programı da bu amaca yönelikti.
ı n değiş mez önyargıları, devam etmiştir. Batıda,
Fakat Hıristiyan Batı'n
Türkiye Cumhuriyeti'ni, Osmanl ı devletinin devamı veya geri kalmış bir
islâm ülkesi ile özde şleştirmeye devam eden bir e ğilim vardır. içeride de
Ata'dan altmış yıl sonra bugün tarihi kimlik ve kültürel e ğilim bakşından
u iddia
Osmanlılığın gelenekçiliğin Türkiye'de bir kertede canlanmış olduğ
edilmektedir. Yeni Osmanlı lar döneminde belirtilen kaygılar geri gelmişe
benzer.
Tek parti sisteminde tam anlamında modernleşmiş bir Türkiye için
uygulanan radikal kanunlar, Türkiye'de bugün baz ı kesimler tarafından ya
sorgulanmakta ya da açı kça yok sayılmaktadır. Kayda değer ki, 1950'lerde
Demokrat Parti rejimi zamanında yüze ç ıkan Islami gelenekçi tepki, aynı
zamanda bürokrasinin asırlik vesayet politikasına karşı bir tepki olarak ortai
ıştır. Demokrat partinin ekonomik ve sosyal alanlardaki yetersizli ğ
ya çıkm
27 Mayıs 1960 darbesine yol açmış ve seçimlerde kitlelerin protetosuna
hız kazandırmıştır. 27 Mayıs devrimi, bir bakı ma vesayetçi bürokrasinin
geri gelmesi gibi yorumlanm
ıştır.
1960'larda Atatürk'ün partisi CHP bünyesinde halkç ılık umdesini öne
alan ve sosyal-ekonomik alanda ilerleme için partinin devrimci ilkesini
harekete geçirmek isteyen, baş ta Bülent Ecevit olmak üzere, genç bir aydm
sosyalist grup oluş tu. Eski kadronun tutuculuk ve kişisel çıkar ve rehavet
nda, radikal devrimci bir sosyalist
içinde olduğunu vurguladı. Parti dışı
zümre, çoğunlukla Atatürk'ün milli devlet ilkelerini unutarak, Türkiye'nin
sonmlannı çözmek amacıyla yeni bir programın savunuculuğuna soyundu.
Bah'nın sözde iyi niyet ve yard ım iddialarım gözardı eden sosyalistler,
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temel olarak kapitalist Batı'nın, kendi ekonomik sisteminin doğası gereği,
azgelişmiş toplumdan denetintsiz bir biçimde istismar etti ği irıanandaydılar.
Öte yandan, gelişme ve sosyal barış için mevcut imkAnlarm kısıtlı olduğunu göz önüne alan partiye ba ğlı sosyalistler, ekonominin bir plan altında
denetlenmesinin zaruri olduğu düşüncesinde idiler. Hatta partiye ba ğlı
sosyalistlerin ço ğunluğu, demokratik usüllere bağlı kaldıklarını söyledikleri halde, devrimci bir az ı
nlık Batılı hükümet tarzının gerçek gelişmeye
uygun olmadığını ileri sürmekte idiler. Il ımlı sosyalist grup, emekçiler için
sendikalizmi uygulama ve sosyal barışı sağlama imkanını buldu.
Bugün Türkiye, içerisinde ortaça ğ Osmanlı bürokratik patron-kul sistemini büyük ölçüde aşmış, sosyal bakımdan giderek farklılaşan çoğulcu bir
topluma doğru gelişen bir ülke manzarası sergilemektedir. Özellikle bürokrasi sultasının azalması ve liberal pazar ekonomisinin geli şiyle 1980'lerden
itibaren Türkiye'de gerçekten batılı vesayetçi bürokrasinin geri gelmesinden
söz edilemez: Yeni koşullarda başka bir ideolojiye dayanan bürokrasi, bu
sosyal gelişimi anlamak ve sorunları çoğulcu demokrasi içinde çözmeyi
benimsemek zorundadır. Bugün dünya düzeni de ancak böyle bir çözümü
kabul eder. Türkiye'nin içinde bulundu ğ
u iç ve dış sorunlar bunu gerektin ı. Osmanlı tarihine baktığımızda, savaşı, devleti yıprandıran, gelişimden
alıkoyan baş faktör olarak tespit etmekteyiz.
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www.adenozsoyadnn ız.cıv.Qr
Bilgi için www.barobirlik.org.tr/avtr
Soruları nız için avtrbarobirIik.orgtr
eAV.TRU ALT ALAN ADI ALMAK İ STEYENLER İ Çİ N Bİ LG İ NOTU
1) ".t? Alan ad ını kimler olabilir.
Avukatlar, Avukatlık Bürolan, Avukatlık Ortaklıklanna av.tr allındo alan ad ı, örneğin xyzavtr, tahsis edilebilir. DNS yönetimine yap ılan
başvurular şahsi yap ılabileceği gibi bunlar adına servis sa ğlayıcılor tarafından da yapılabilir.
2) Alan ad ı başvurunuzu yapmadan www.barobirllk.org.tr/ovtr adresinde yer alan jov.td Alt AJan Ad ı Tahsis Kurallon ve Ivt ıJNt Alan Adı
Tahsis ve Kullan ım Taahhütnamesini lütfen dikkatlice akuyr ınuz.
3) Alt alan adlan https://www.nic.tr adresirıden online başvuru ile başlatılacak bir prosedüre göre verilmektedir. Iav.tr] alt alan ad ı tahsisi için
öncelikle https://www.nic.tr adresine anline başvuru yapman ız gerek ıneldedir. Bu başvursgıj kendiniz yapabeceğiniz gibi sizin ad ınıza servis
soğlayıcınız da yapabilir.
Şayet Ba şvuruyu siz yapıyoısonız:

-

Online başvuru prasedürünün ilk ad ımı alarak bir sorumtu kodu" alman ız gerekmektedir. Sarunılu kodu almak için https://wvırn.nic.fr
adresinden yapacağınız anline başvuru sırasında çalışan bir e-posta adresiniz ve vergi numaran ız gerektnektedir. Ayr ıca lıttps://wenv.nic.tr adresine
yapacağınız anline ba şvuru sırasında yardım menüsünün altında bulunan larmiardan alan ad ı tescil formun ıın başvuru esnasında ODTUye
iletildiğinden emin oluruz. Gereksinim duyabilece ğiniz diğer teknik bilgiler için servis sa ğlayıanıza dan ışabilirsiniz.
4) Online başvurudan sonra, 2 numaralı maddede belirtilen balgelerdeki kurallara göre istenen, www,barobirlik.org.tr/avi ı
soyfa sındaki formu doldurduktan sonra ç ıkortacağınız taahhütnameyl, her sayfas ını iınzaladıktan sonra baronuza tasdik ettirerek
Türkiye Barolar Birliğine ulaştınııanız gerekmektedir.
5) Türkiye Barolar Birliği tarafından başvurunuz incelenerek onaylanmas ı halinde bu onay ONS yönetimine bildirtleceklir. 6) DNS yönetimi yap ılan anline ba ş
vurunun ard ından Türkiye Barolar Birli ğinden verilecek onay üzerine; taralin ıza, almak istedi ğiniz zyz.av.tr
seklindeki alan ad ının 1 yada almak istediğiniz av.tr altındaki alan ad ınıni tahsisinin yapıld ığı na dair (online ba şvuru sırasında bildirdiğiniz adrese)
bir elektronik posta gönderecektir. Bu elektronik pastan ın tarafin ıza ulaşması nı takip eden 5 gün içinde size tahsis edilmi ş alan adına ait ödemenin
kredi kartıyla web üzerinden yap ılması şarttı r aksi takdirde tahsis edilen alan ad ı otomatik alarak silinecektir
7) Başvurusunu yapıp talepte bulundu ğ unuz Iav.trl alt ındaki alan adının, yada xyz.ov.fr şeklindeki alan ad ınızjalan ad ının tahsisine dair elektronik
posta geldikten itibaren kullanı ma hazı rrJır.Tahsis i şlemi tamamlanan bir ait alan ad ıyla ilgili ödemeler dahil tüm işlernlerweb üzerinden yap ılacoktır.
Ayrıca alan adına ilişkin tüm uyarılar tarafınıza elektronik posta yoluyla iletilecektir.
8) Taraf ınıza tahsis edilen alan ad ına ilişkin tüm kurallar Avukatl ık kanunu, Reklam Yaso ğı Yönetmeliği ve Meslek Kunıllonna tabiidir.
Avukatın mevzuata ayk ı rı edimi halinde ilgili kurallar uygulanacakt ır.

DUVARDAKİ ATATÜRK
Av. Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUO ĞLIY

Atatürk'ün "en büyük eserimdir" dediği Cumhuriyet'in sekseninci y ılın
kutluyoruz. Ancak görüyor ve yaşıyoruz ki, az da olsa, Cumhuriyet'in
nimetlerinden herkesten çok yararland ığı halde Cumhuriyet'e, özellikle onun kurucusuna açık kapalı düşmanlık yapmakta olanlar vardır
ve varlıkları inkar edilemeyecek kadar açıktır. Atatürk'e ve devrimlerine
düşmanlık zaman zaman öyle boyutlara varmaktad ır ki, bunu sadece biz
değil, yabancılar da gözleyip saptayabilmektedirler. Bizi bu yaz ıyı yazmaya sevk eden de nesnelliklerinden ve bilimsel düzeylerinden ku şku
duymadığımız bu yabancılardır.
Prof. Hirsch, 1976 yılında yazdığı bir mektupta' "Türkiye'den sık sık
okudu ğum gazete ve dergilerden kazandığım intiba şudur ki.. Atatürk'ün resmi
duvarlardadır. Fakat galiba Türk gen çliği ve Türk politik adamlarının yüreklerinde
yalnız nadiren yaşamaktadır. Büyük yazıklar olsun. A tatürk eserini Türk gen çli ğine
emanet etti. Öyle değil mi?"
Prof. Fauad Ajamı (Fuat Ajami): "...Kemalizm dağıldı. Türkiye'nin laik
ve modem rüyas ı çatladı ve Arap ülkelerinden Brüksel ve Berlin'den Türkiye'ye
Amerikan karşıtlığı rüzgarlan esiyor."2 demektedir.
Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele kar şı kurtuluş savaşı verirken,
Yunan orduları ile fiilen karşı karşıya olduğu halde, Yunanistan' ı hiç
önemsememiş, asıl düşmanın Ingilizler olduğunu söylemiştir. Atatürk
kendi doktorluğunu da yapan Dr. Refik beyle (Saydam) konu şurken "...Sen
ne söylüyorsun doktor, İngiliz bu, İngiliz 'de hile mebzul..., Fransız gazeteci
* Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
"Hirsch'den Mektuplar" 1988, (Zafer Gören), Radikal 09.07.2003 The Wail Street
Journal Europe.
2 Attila Ilhan, Allah'ın Süngiileri (Reis Paşa), s.312,558.
Ülkü, Halkevleri Mecınuas, 1933-41, s. 189.
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Marie Laure Ciselet ile yapb ğı söyleşide ise: ... . Yunanistan 'da başa Venizelos
geçmiş Kostantin geçmiş , Düvel-i Muazzama için fark edebilir; bizim için bir şey
fark etmez, çünkü hasm- ı biamanımı z (amansız dü şmanımız) İngiltere'dir."
Amans ız dü şmanımızı n o günkü Ba şbakanı Loyd George adeta
İstanbul'daki i ş gal güçleri komutanının "mağlupları n itiraz hakkı yoktur" sözünü doğrularcasına "insanlık tarihi bir kaç yüzy ılda ancak bir dahi
yetiştiriyor. Şu talihsizliğe bakın ki ü dahi bugün Türkiye'de do ğmuştur." diyerek,
Atatürk'ün"dahi"li ğini kabul ve teslim etmi ştir.
Ancak tarih göstermektedir ki bir ülkenin iç dü şmanlar ı d ış
düşmanları ndan daha tehlikelidir. Nitekim "dahi" Atatürk'ün ve devrimlerinin iflah ölmaz iç dü şmanları dış düşmanlarımızla i şbirliği içinde çeşitli
kılıklarda seksen yıldır dü şmanlıklarını sürdürüyorlar.
Bir özdeyiş imizi dikkate alarak "ısıracak köpek diş ini göstermez ' deyip
düşmanlı klara gülüp geçebilirsiniz, ya da Ismet Pa şa'nın "...Bir inkılap
için ölüm darbesi, her şeyin kazan ılmış ve emin bulundu ğunun zanpıedilmesidir" sözünü kulağımı za küpe edip, devrim dü şmanlarının hiç boş
durmadıklarırıı bir an bile unutmazsmız.
Atatürk ve onun Cumhuriyeti ile devrimlerine kar şı olanlar yukar ıda
da belirttiğ imiz gibi açı k kapalı çeşitli kılıklarda kar şımıza çıkmktadır.
Kategorize etmek gerekirse bunlar ı şöyle s ıralayabiliriz.
- Dini bilgileri sadece dindarl ıkları olan cahiller
- Dini siyasi ve ekonomik ç ıkarları için kullananlar
- Yeni Osmanlılar
- Ikinci Cumhuriyetçiler
- Hazcı lar (Hedonisme-Hedonist)
Dini Bilgileri Sadece Dindarl ıkları Olan Kitle
Bunlar hayatları nda bir kez olsun Kur'an ya da kutsal bir' kitabı
okumamışlardı r. Dini bir ticari meta gibi kullananlar, daima bu kitlenin
varlığı
nı sürdtirmesine dikkat etmi ş lerdir. Machiavelli "devletin idaresi için
dinin zaruri olduğunu ileri sürerek, hükümdann, bat ıllığını bildiği halde dahi,
dini tutmak ve ona desteklik etmek görevi ile de yükümlü olabilece ğini" söyler.4
Çağımı zda her biri bir oy ya da geçim kayna ğı olarak görülen bu kitle,
Cumhuriyet'in ve kurucusunun "efrndilerinin ayaklar ını yıkayacak kadar
kişilikleri ezilmiş en zavallı düşnıanlarıdır."

4 B. Bury, Fikir ve Söz Hürriyeti, (Ç. Avni Başman), s. 33 vd.
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Dini Siyasi ve Ekonomik Ç ıkarları İçin Kullananlar
Bunlar genelde ki şisel olarak hiç üretken olmayan ancak kurnazl ıkları
ile paranın her şeyi özellikle de siyaseti denetlediğini keşfedenlerdir. Bunlar, "Dini parça parça edip firkalara ayıran" bu nedenle Peygamberin dahi
kendileri ile ilişkisini kestiği; yamandıkları tarikat şeyhlerinin, oturdu ğu
yerde müritleı-inin akıttığı paralar ve sair değerlerle nasıl bir eli yağda bir eli
balda bir yaşam sürdüğünü gördükleri için, zengin olmak uğruna içinden
sivrildikleri cemaatin sürekli ümmet statüsü içinde kalmalar ını yeğlerler ve
Il
ululemr'e itaat ber mucib-i şeriat" ilkesine dayanarak temiz inanç sahiplerini
istisman olağan bir davranış gibi görürler.Yine bunlar özel ya şamlarında
hiç bir zaman demokrat olmad ıkları halde, demokrat gibi görünüp, bolca
din, düşünce ve vicdan özgürlü ğünden söz ederler. Ancak din, düşünce
ve vicdan özgürlüğünün laik dü şünce sisteminin ve demokrasinin sonucu
olduğunu bildikleri halde gerçekte inanmadıkları demokrasinin bir araç
olduğunu zaman zaman itiraf zorunda kalırlar.
Kur'an'm açık ayetlerine kar şı, biz Kur'an' ı enine boyuna yorumladık,
bundan böyle yorumlanacak bir şey yoktur diyerek "İçtihat kapısını (Sedd'u
bab'il-ictihad)" kapatan, (La yekdirune 'ala l'ictihadi asla) "onlar asla İctihada
muktedir değildirler" diyerek, akla gem vuran, bu akıl dışı davranışlarına
karşın, görülen acıklı haline rağmen; insanları
n uyanmaması için, akıl ve
bilimin üstünlü ğüne inanan; Islam'ı
n yüce Peygamberinin "İlim Çin'deyse
gidin alın" düşüncesine de uygun biçimde, ulusuna tek kurtulu ş yolunu
akıl ve bilim olarak gösteren M. Kemal Atatürk'e kar şıdırlar. Ancak bunlar
para ve iktidar için gerekirse, bir kaç y ıl önce Kayseri Belediye Ba şkanı'nın,
bir "10 Kasım" anmasında itiraf ettiği gibi, bağırlarma taş basarak M. Kemal
Atatürk'ün huzuruna çıkmayı da ihmal etmezler.
Ünlü tarihçi Bernard Lewis İslam'ın Krizi adlı kitabında "Bugün
Batılı politikaları meşgul eden anahtar soru basitçe şöyle ifade edilebilir: İslam,
fundamentalist ya da değil, Batı için bir tehdit midir?"5 diyerek yaptığı tahlilin sonunda bir bak
ıma siyasal Islamcılar için şöyle bir yargıya ulaşıyor:
"inançlı Müslümanlar olmayı sürdüren ve modem batı toplumunun kusurlan
yanında, üstün yanlann ı da modem bilim ve teknolojinin yarattığı araştırmacı
ruhu; modem demokratik yönetimlerin doğurduğu özgürlüklere bağlılığı gören
başka Müslümanlar da vardır. Bunlar, inançlanna ve kültürlerine bağlı kalırken,
daha iyi ve daha özgür bir dünya yaratma yolunda bize kat ılmayı istiyorlar, Yine,
batıyı nihai düşman ve kötülüklerin kaynağı olarak görmekle birlikte, gücünün de
farkında olan ve nihai mücadeleye daha iyi hazırlanmak için bazı çağdaş düzenlemelerden yana olanlarda vard ır." "Bunlan birbirine kar ı ştırmazsak akıllılık
Lewis, !slam ı 'ın Krizi, (Ç. Abdullah Yılmaz), s. 33-34.
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ımızı n: büyük
çoğunluğu samimi olarak dinine ba ğlı ve ça ğdaş bir ya ş amdan yanadir.
Siyaset yapanlar ın içinde de azımsanmayacak kadar akla ve bilinie önem
verenler vard ır. Ancak Şaire (Fuzuli) yedi yüzy ıl önce "Selam verd i!c rüşvet
diye almadı lar" dedirtecek kadar, yolsuzluklarla nerdeyse özde ş hale gelmi ş
bir Islam dünyas ı maalesef gözler önündeyken yolsuzluklar ı bulundukları
yeri laik düzene borçlu olan, ve laik olmayan bir devlette asla böyle bir rapor
hazırlayamayacaklaflrbı bildikleri halde laik ahlakla ilgilendirecek kadar
olayları saptı rabilen siyasiler de vard ı r. Böylelerinin varl ığını hiç 'akıldan
çıkarmamak ve nihai amaçlar ını n ne olduğunu do ğru anlamak gerekir.
Ş air Ismet Özel uzun y ıllar içlerinde bulunan de ğ erli bir kişi olarak "İslami
kesimin önceliği ç ıkar." (Milliyet, 10.08.2003) diyor. 0 halde Kutsal kitabma ve
n, dü ş ünmeyi yasaklayan Kur'an
yüce Peygamberinin dü şüncelerine kar şı
dışı "saptınlmış bir din özgürlüğü" anlayışı ve "Muaviye'nin adamlar ı devenin
erkek ya da dişi olduğuna bakarak değil, Muaviye'ye bakarak karar verir" diyen
Muaviye tarz ı yönetim veya olaylan de ğerlendirme anlay ışı ile, düşünce
ve vicdan özgürlüğü ya da demokrasi yanda şı olimamayacağı gibi, doğal
olarak M. Kemal Atatürk "yandaşı "da olunamaz.

etmiş oluruz" demektedir. Ku ş kusuz ülkemizde insanlar

Yeni Osmanlılar
Bunlar genelde dü şüncelerini ve dü şmanlıklarını açıkça öyleyemeyecek kadar yüreksiz ve korkakt ı rlar. Bu nedenle ço ğunlukla yönnda Atatürk devrimleri ile Cumhuriyet'e dla şmak
temleri, sahr araları
ve Osmanlı'da gerçekte hiç de bulunmayan vas ıfları ona izaf e ederek,
Cumhuriyet'i karalamakt ır.
Örnek vermek gerekirse, bunlar özellikle Osmanl ı'nı n çok hoşgörülü
olduğunu yüzy ıllarca de ğiş ik etnik guruplan büyük bir maharetle bir arada
ı ; ya da t ıpkı 18.08.2003 tarihli Milliyet Gaz, tesi'nde
yaşatmayı başardığın
çıkan şu yazı "... Geçmişi ile bağı neredeyse bir yüzy ı l önce tepeden bir kararla

kesildiği ve yukarıdan a şağıya dayatılan biçimsel değişikliklerle şekillendiğ i için
Türkiye toplumu (Türkler de ğil) içerikle pek me şgul olmaz. Bu yüzden' de felsefe

yapmaz" görüşünde oldu ğu gibi bilimsel hiç bir dayana ğı olmayan safsatalarla devrimleri karalarlar.
Etnik yap ılan değişik Osmanlı kullarmı n bir arada sesini ç ıkarmadan
yaşamasının as ı l nedeni hiç kuş kusuz sadece Osmanl ının ho şgörüsü de ğil,
henüz o tarihlerde millet ve milliyetçilik kavramlar ının olmamasıdır. XD(.
yüzyılın başlarında yava ş yavaş milliyetçilik kavramını n ortaya ç ıkması
ında
n başlar
(yüzyılı n en büyük bulu şu diye nitelenir) ve yirminci yüz y ılı
mesiyle
birlikte
tarih
bilenler
teslim
eder
ki,
Müslüman
olmayan
iyice geli ş
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tüm etnik gruplar Osmanlı'ya başkaldırarak ondan ayrılmışlardır. Türk
olmayan Müslüman Arnavut-Bosna- hariç, öteki etnik guruplar ba şka bir
nda Osmanlı'yı
deyimle Araplar ise, İngilizle anlaşıp birinci dünya savaşı
arkasından vurmuşlar ve ayrılmışlardı r. Bugün Türk Ordusu'na kar şı
İ rak'tan yükselen sesler, herhalde bizim yeni Osmanlıları n yere göğe
sığdıramadığı değişik etnik guruplan bir arada ya şatma uzmanı mahir
Osmanlı sevgisinden kaynaklanmaktad ır.
Yeni Osmanlılar "ğeçmişle bağımızı kesti" diye zaman zaman özellücle
dil devrimine saldırmaktadırlar. Osmanlı'nı n kullandığı saray dilinin,
Anadolu'da yaş ayan Türk halkının dili ile uzak yakın bir ilişkisi yoktur.
Anadolu'da Türk halkı Türkçe konuş ur. Saraym dili Farsça, Arapça çok
azda Türkçe kanşımı kökü, kökeni, kendine özgü grameri olmayan Fars
esaslan ile yazılan bir dildir. Bir ulusun yüzy ıllarca ihmal edilen konu ştuğu
diline dönüp onu geliş tirmek için çalışıp çabalamak niçin geçmi şle ilgimizi
koparmak olsun?
Bir soluk türkü, ölümsüz bir sevgili olan dilimizi, yabanc ı dillerin
istilasından kurtarma çabası neden tepeden irımeciliktir? "Padişahımız efendimiz" sarayı nda Türk dilini yasaklarken o dilin sahibi ulusuna m ı sordu?
Atatürk'ün dil devrimine ili şkin çaba ve çal ışmaları O'nun kafasındankayu gibi TBMM'nin katkı ve kararları
naklansa da her devrimin altında olduğ
r.
Tek
adam
yönetimleri
tepeden
inme olmuyor da TBMM kararlar ı
vardı
in tepeden inme oluyor? 1926'da kabul edilen yasalanm ızın dili bilindi ği
üzere Osmanh'nın Istanbul'da kullandığı saray diine çok yakındır. Ancak o
dili Türk halkı hiç anlamanııştır. Hep yasa dilinden yak ınmıştır. Uymak zorunda olduğu yasalan anlayabilmesi için yasa dili Türkçele şmektedir. Şimdi
Türkiye'de Türkçe yaz ılan yasalar bizi geçmi şimizden mi kopanyor?
nı devrimlere bağ lamak bilgisizliğin
Türkiye'de felsefe yap ılmaması
ötesinde tam bir cehalettir. Böylesine cehalet ise, ancak "tahsil ile mümkündür." Osmanlı 'da bilim ve felsefe neden geli şmedi? Sorusuna, Cumhuriyet dönemimizin de ğerli bilim adamı Macit Gökberk'in anlat ımı ile
felsefenin cevabı "Nerede din ve devlet bask ısı varsa orada bilim ve felsefe
olmamıştı r. Özgürlük yoksa felsefe de olmaz. " I şeklindedir.
Araştırmacı Faroqki Osmanlı'nı n sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili değerlendirme yaparken şu saptamayı yapmaktadır: "Osmanl ı
İmparatorluğu'nun sosyal-kültürel hayatı büyük ölçüde İstanbul da yoğunlaşmıştt"
Böylece Istanbul karşıtı olan taş ra ise yolsuz, yoksul, kurak, çorak, ç ıplak,
sürgün yeri; görece Osmanlı'nın Sibirya'sıdır. Bağnndan çıktığı Türk ulusu6 Bozkurt

Cüvenç, Türk Kimli ği, Kültür Tarihin Kaynakları, s. 209.
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nun öz yurdu Anadolu'yu sürgün yeri Sibirya gibi gören bir anlay ışla Türk
ulusunun bilimsel ve kültürel ne gibi s ıkı bir bağı varmışta koparılmıştır?
XIX. yüzyılın sonlarmda hatta yirminci yüzy ılın başları nda bir üçgenin
iç açılarının toplamının kaç derece olduğunu bilmeyen Osmanl ı alimlerinin ve Osmanlı mülkündeki eğ itimin düzeyini bir Osmanl ı subayı olan
n anılarırıda nası l dile getiriyor: 19 Ağ ustos 1919, Sal ı,
Hüsrev Gerede bakı
2600 metre yüksekliğindeki Dumlu Dağı 'na çıktı k Yirmi yıl önce öğrenci yken de
babamla çıkmıştı m. Hatta Sansaryan Okulu öğrencileri de ogün Tabakak'ül Arz
(Jeoloji) öğretmeni Haçaturyan'la birlikte oraya gelmi şlerdi. Almanya'da yetişmiş
olan Haçaturyan'm ö ğrencilerini çevresine toplayarak iki göz biçiminde görünen
göller üzerine yaptığı açıklamaları görünce kendi okuduğ um Mülki İdadi'nin
yürekler acısı durumu ile ö ğretmenlerinin bilimsel düzeyini bu okul ö ğretmenleri
ile karşılaştırmış büyük bir acı duymuştum."7
Feldmareş al A.Von Moltke de Türkiye Mektuplar ı adlı eserinde
(sh.281) Os manl ı'daki eğitim acı gerçeğini şöyle dile getiriyor: "Okuma
yazma bilen bir Türk'e ha/iz yani bilgin denir. Kur'an'n ın ilk ve son surelerini
ezberlemekle tahsilini tamamlar, dört i şlemi de pek az ı tam olarak bilir. Herkesten
fazla aydı n diyebileceğim ricalden bir Türk fala ve rüya tabirlerine tamamiyle
bağlıydı ve dünyan ın küre ş eklini tasavvur bile edemiyordu; sadece nezüet icab ı
ve biz bu nokta üzerinde o kadar inatla durdu ğumuz için dünyan ın bir tabak gibi
düz olduğunu iddiadan yaz geçmişti."
Türkler (Türkiye toplumu) bu içler ac ısı eğitim sistemi ile ba ğını
kopardığı için mi? Felsefe yapamıyor. Yoksa halen dünya dönmüyor diye
Cidde Üniversitesi hocalar ırun dehş etengiz (ciddi) bilgilerinden yoksun
kaldıkları için mi felsefe yapamıyor?
ında köş esinde hasbel kader yer tutmuş; aşktan,
"Basın Holding"in kenar
fizikten, kimyadan, felsefe ve siyasete dek her konuda ahkam kesen bilgisiz
bilgeler, kamuoyu araştırmaları güvenilir kurumlar s ıralamasmd sizi %
0-3 arasında değişen değerlerle sonuncu sı raya oturtmaktadır. Bu gerçeğe
karşın siz tam bir pi ş kinlikle marjinal ideoloji sahiplerinin yöntemiyle
"dam üstünde saksa ğan" örneği, her zaman aç ıkça Atatürk'e kar şı tav ır
nda devrimlere sald ırmaya devam ediyoralamadığınız için, satır araları
sunuz. Bu kompleksinize bilimsel biraç ıklama bulabiliyor musunuz?
İkinci Cumhuriyetçiler
Bunlar bas ın "holding"in deyim yerindeyse "yazıfirıldaklan" olduklan
için bilmedikleri ve uzmanı olmadıkları konu yoktur.
'FI. Sami Önal, Hüsrev Gerede'nin An ıları, s. 69.
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Kimileri yeni Osmanlılılda İkinci Cumhuriyetçilik diye uydurdukları
sıfat arası
nda gidip gelen, ömrünün kırk yılın faşizme adamış , faşizmin
ülkede iktidar olmas ı için nice cinayetlere alkış tutmuş, tüm gençliğini
Atatürk'e -"Atatürk" demez sürekli Mustafa Kemal derler- dü şmanlikla
geçirmiş basm holding de "Gazeteci-Yazar" sıfatını iktisap ettikten sonra
hidayete erip, kendi deyimleri ile "liberal demokrat"olmuşlardır.
Kimileri de, ömrünün büyükçe bir bölümünü"Komünizm"e adamış,
dağlara çı kmak için gerilla kamplarında eğitim görmüş, aç yatıp tok
kalkarken, Gorbaçov'urı hayallerini y ıkmasının akabinde sayı
n Özal'ın
cömertliğine mazhar olup, içkili, kadınlı burjuva masalar ında oturup
hayatı
n tatlı yanı
nı keşfettikten sonra, birden bire, "Cumhuriyetin yanl ış
kurulduğunu" fark ederek, kendinden menkul "bilimsel" argümanlar ı ile,
Atatürk devrinıJerive Atatürk'ün "en büyük eserimdir"dediği "Cumhuriyet"i
ortadan kaldınp, "İkinci Cumhuriyet"i kurmak için "basın holding"de yer
tuttukları köş elerde bilimsel mücadeleye girmi şlerdir. Bunlar kendilerine
genellikle "Araştırmacı gazeteci yazar" sıfatını yakıştırmaktadırlar.
Bunlar kendilerine hangi s ıfatı yakıştırırsa yakıştırsınlar halkın onlara yakıştırdığı sıfat "dönek"tir. Halkm gözündeki güvenilirlikleri % 0-3
arasmdadır.
Faşizm artıkları ile döneklerin Cumhuriyet'in yanl ış kurulduğuna
ilişkin savlarmin Türkiye'nin o gün içinde bulundu ğu koşullar dikkate
alı
ndığı
nda hiç bir geçerliliği yoktur.
Halkını
n yüzde yüz'ü nerdeyse okuma yazma bilmeyen, yüzyıllarca
her türlü bilimsel ve teknik geli şmenin dışında tutulmuş bir toplumda
Cumhuriyet nasıl kurulabiirdi? Bırakmız halkı, Mustafa Kemal ile Kurtulu ş
Savaşı'na katılan komutanların hepsinin vatanseverli ği tartışmasız olmakla beraber, çoğunun kurtuluş savaşınuı "Padişahı ve Halfeyi" kurtarmak için yapıldığını düş ündükleri de bir gerçektir. Nitekim Kemal Paşa
"Arkadaşlanmdan bir çoğ unda ne fikir ne de tedbir kabiliyeti yoktur. "I diyerek
ne denli güçlükler içinde olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekten Sened-i
İ ttifaktan Cumhuriyet'e dek geçen süreçte Osmanl ı da zihinsel gelişme
olmakla birlikte, cumhuriyet ve demokrasi istemi yoktur. Cumhuriyet ve
demokrasi, ilk kez hedef olarak Atatürk taraf ından dile getirilmiştir.
ikinci Cumhuriyetçilerin 1920'lerdeki versiyonları ndan Lütfi Fikri'nin
halifeliği kaldırmak " Türklük için kendini öldürınektir" şeklindeki görü şüne,
sanki halife yada padi şahın beyninde oluşmuş bir Türklük kavramı varmış
gibi itibar edip beklenilmeli miydi? Tüm bunlara kar şın, kuşkusuz her şey
8 Hüsrev Cerede'nin Amları, s. 178.
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gibi, cumhuriyet rejimi, bizde ki kurulu ş biçimi de tart ışılabilir, yeter ki
tartışma nesnel ve bilimsel olsun; Nitekim, Mahmut Esat Bozkurt "Gerçekleri
bunlar aleyhimizde de olsa oldu ğu gibi ortaya koymak bizim belli ba şlı gücümüzdür.
Saklamak korkmak yaln ız zayıfin huyudur". "Türkiye Cumhuriyeti ve onun
devrimleri objekt if ve bilimsel her türlü ele ştiriye açıktır" demektedir.

Cumhuriyet, Kemalist ve Kemalizm gibi kavramlar ı bahane ederek
çağın yetiştirdiği "dahi", asker ve devlet kurucusuna sald ırmak, doğruluk
ve iyi niyetle ba ğdaşamaz.
Kemalist ve Kemalizm (t ıpkı Washirı gtonist) gibi sözctik yada kavramlar Mustafa Kemal'e ait kavramlar de ğildir.
Kemalist sözcüğü, Kemal yandaşı 'Kemalci' anlamı na gelen birsözcük
olup, bunu ilk kullananlar ise "Millet bir sürüdür, O'nun yaln ız çobanıyım"
diyen Padiş ah Vandettin ile i şbirliği yaptığı iş gal gtiçleridir. "Kuvay-ı Milliyeciler" için kullandıklan bir deyimdir. Yunan 1. Ordu Kumandan ı General Nieder askerlerine hitaben yay ımladığı emirde, Yunan askerlerinin
muharebe kudretini ispatlamak mevzuunda, müstesna bir imkana sahip
olduklarına i ş aret ederek... "bu imkan neticesinde sizler Osmanl ı Hükümetine
isyan halinde bulunan Kemal'in zulmünden masum ahalinin halaskan (kurtanc ısı)
olacaksinız"9 demektedir. Bugün tıpkı AB'de yer alan baz ı devletlerin "ABye
girmek için Kemalizm'den kurtulman ız gerekir" dedikleri gibi.

Kemalizm, Atatürk'ün düşünce ve ilkelerini inceleyenlerin çah şnıalanna
verdikleri isimdir. Çünkü Atatürk milletine "hiç bir Ayet, doktı in yada
doğmayı miras olarak b ırakmam ıştır".

Atatürk tüm ya şamında aklı n üstünlüğüne, bilimin yol göstercili ğine
inanmış , bizden de sadece bunu isteyerek gere ğini yerine getirmiştir. Bu

nedenle "Kemalizm'i nası l nitelerseniz niteleyin o, akl ın üstünlüğü, bilimin
yol göstericiliğidir." Bu nedenle, "Kemalizm, faş izm ve bol şevizmden farkl ıdır.
Fakat ikisinden de etkilenme vard ır" gibi zorlama zırvalar bilimsel göünmek
kurnazlığının şaşkırılığıdı r. Ancak zı rva tevil götürmez. Nitekim Şewyork

Times'den gazeteci Jimmy Fowler, M. Kemal Pa şa'ya mazlum milletler için,
Lenin ve Trotstky de sizin gibi konu şuyor dediği zaman Atatürk, "Mis ter,

nüansı gözden kaçırmayını z, Bol şevik olmak başkadır, Bol şevik'le teşrfk-i mesai
etmek başkadır. Biz ikinci yolu seçtik" demiş tir.Yine Atatürk, Romanya D ış
İş leri Bakan Viktor Antonesko ile yapt ığı bir söyleşide şöyle diyor: "... Esas
kıymeti kendine veren ve mensup oldu ğ u millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile
kaim gören adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmi ş sayı lmazlar. Ancak kendi-

Atilla İ lhan, Allah' in Süngüleri, "Reis Pa şa", s. 270.
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lerinden sonrakile»ri dü şünebilenler, milletlerini ya şamak ve ilerleinek imkanlanna
nail ederler. Kendi gidince terakki ve hareket durur zannetmek bir gaflettir."
"Ben düşündüklerimi daima halk ı n huzurunda söylemeliyiin. Yanl ışım varsa
halk beni tekzip eder fakat şimdiye kadar bu açı k konuşmada halkın beni tekzip
ettiğini görm edim.'1° Niyazi Berkes "Atatürk'ün kendisi ideolojilere kar şı dikkate
değer bir ilgisizlik göstermi ştir. Daha doğ rusu ideolojilere karşı deneyci bir tavır
takınmıştı r. Fakat O'nun temsil ettiğ i büyük tarihsel ve toplumsal olaya, geleneksel
batı ideolojilerinden birini sokmaya çal ışanlar başarılı olamamışlar, ona taşımadığı
eğilimler yakıştırm ışlardır." demektedir.
Bu kadar açı k belge ve bilgiler kar şısı nda hala Atatürk'ü çağın
yüzkarası diktatörlerle kar şılaştırıyorsanı z, bu art niyetli olduğunuzun
somut göstergesidir. Bilimden, bilimsellikten söz edip "Atatürk'e çok saygı
duyuyorum, ama altı oka toptan karşıyım" derseniz inand ırıcı olamazsınız.
Bilime ve akla itibar ediyorsanız, akılcılığı n ve bilimsel çal ışmanın olmazsa
olmaz koşulu laikliği sırf altı okun bir umdesidir diye nas ıl göz ardı edersiniz.
"Atatürk'ü sevmek ibadettir" diye elli yıl önce yola ç ıkıp "Siz isterseniz
hilafeti bile getirirsiniz" diye ülkeyi bugünlere getirenlerin tüm yolsuzluk,
usulsüzlük ve anti-demokratik davran ışlarını Atatürk'e fatura etme
kun-ıazlığı ile, Atatürk'ü kanlar ıyla, canlarıyla, akılları yla kendisini Türk
hissedenlerin gözünden dü şürmek beyhude bir çabad ır. Türklük var oldukça Atatürk de, O'nun en büyük eserimdir dedi ği "Cumhuriyet'te" sonsuza
dek var olacaktır.
Değişim doğanı n değişmez yasasıdır diye her şeyi oluruna bırakmak,
yada sürekli tabulann y ıkılmasını istemek, smırsı z özgürlük arzulamak,
herkes birbirine kar şı hoş görülü davransm demek, ümidi küreselle şmeye
bağlamak, kı sa vadede somut sonuç do ğurmaz. Yaşamı nda saksı da bir
çiçek dahi yeti ştirmiş olmayanların toplumun geleceğ ine bir katkıda
bulunmaları söz konusu olamaz. Ola ğan dışı koşullarda olağ an üstü işler
yapmak ve ba şarmak olağ an üstü riiteliklere sahip olmakla olanaklidır.
Atatürk'ün ola ğan üstü yeteneklere sahip oldu ğunu bizim ön
yargılıların-uz dışı nda herkes, özellikle dostu dü şmanı pek çok yabancı
düşünür, bilim adamı ve siyasetçi kabul ve teslim etmi ştir ve ediyorlar.
Aslolan Atatürk'e karşı kompleks duymak de ğil, ona layık olmak ve onu
geçmek için çalış mak, bunu gerçek anlamda somut ba şarılarla kanıtlamaktır.
Atatürk hiç bir Türk'e başarıyı yasaklamamıştır.
ülkü Halkevleri Dergisi, Nisan 1937 cilt. 9, S. 50, s. 363 (Bu konu şma Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nde Özellikle okutulmalıdır.)
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Atatürk ve Cumhuriyet'e kar şı saldırılarmı z, Türkiye'de sadece ça ğdışı
arayışçıları sevindiriyor. Ancak, girmek için can att ığmı z Avrupa Birli ği
politikalarımı za zarar veriyor. 02.07.2003 tarihli Milliyet Gazetesi'nkl eki bir
haberde bakı n Avrupa Parlamentosu milletvekili Ozan Ceyhun ne diyor:

"Hollandalı parlamenterArie Oastlander, Türkiye'yi bilmez tan ımaz, bizim Ikinci
Cumhuriyetçiler ne dese inan ıyor, onlardan ne duysa yaz ıyor" diyor ve ekliyor
"... dertleri askerlerin yönetimdeki rolünü azaltmak".
Şimdi sormak gerekir, demokrasiyi Bryan gibi "Bir demokraside umm
ispat ettiğ i gerçekler değil, ancak halk çoğunluğunun inanmak istediği doktrin ler
fikirlere hakim olmal ıdır" şeklinde anlayan ve alg ı layanlar; Türkiye'de her

kesimin % 90-92 oran ı nda güvendiğ i tek kurum olan ordu gerekti ği zaman konuştuğunda neden rahatsı z olup "asker her zaman konu şmaz"1 ' diye
ahkam kesiyorsunuz.
Sınırsız özgürlük bahanesi ile geli şen teknoloji kar şısı nda gerileyen
sınıf fikrinizin yerine küreselle ş meyi savunmanıza kar şı n, cemaatçiliği etnik grupçuluğu, kuralsız, ahlaksı z dejenere bir ya şamı savunarak nereye
varmak istiyorsunuz?
l{azcılar
Bunlar dünyaya iz b ırakmak için de ğ il, zevk almak için geldiklerine
inananlardı r. Homojen ve organize olarak Atatürk ve Cumhuriyet'e kar şı
değ illerdir. Ancak bunların içinde Atatürk sevgisini istismar ile geçimini
sağlayanlar oldu ğu kadar, yerli yersiz ve genelde anlams ı z bir biçimde
tüm pis iş lerinde Atatürk ya da laikli ğe s ığınmaarı , toplumda Atatürk'e
karşı antipati doğması na neden olmaktadı r. Örneğin, "medya"daki vur
patlasm çal oynası n ya da toplumun yar ısından fazlasının açlık sınırının
n admı hiç duymadığı ya da ilk kez
altı
nda yaşadığı bir ülkede, insanlar ı
tarifleri
ile
vakit
geçirenlerin, medyadaki seviyesiz
duyduğu yemek ve tatlı
birliktelikleri "seviyeli birliktelik" diye özendiren, "kimin eli kimin cebinde belli
değil" ş eklindeki televoleci kültür dedikodular ını n, toplumun düzeyinin
z
yükseltilmesirıe hiç katkısı yoktur. Ben merkezci bir yakla şı mda kuralsı
ık
art
k
olduğunu
ızlı
a
özendirmenin
ahlaks
yaşamanın yada kuralsızlığ
anlamamı z gerekir: "Türkler fes giyip e şekle gezer." (13.10.2003, Milliyet)
fikrinde olan ABD ve AB'ye kar şı , lütfen kendisine giydirilmek istenen
fesi reddeden DAUM kadar duyarl ı ve bilinçli olun.

il Fikir ve Söz Hürriyeti, (Çev: Avnu Ba şman), s. 243.
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Sonuç olarak, Türkiye'nin gelece ğinde Kemalizm'in -hangi anlamda kullanıldığını açıklamadan- olmayaca ğmı söylemek, Türkiye'nin
geleceğirıde "Aklın ve bilimin" olmayacağını itiraf etmektir.
Atatürk bu türden hayaller için şöyle söylüyor; "insanlar istediği
gibi hayaller kurmakta serbesttir. Ancak hayallerin hakikatleri de ğiştirdiği hiç
görülmemiştir."

Geleceğinde "Akıl ve bilim" olmayan bir Türkiye; AB'ye girerse, orada
konumu ne olacaktır?
Cumhuriyet'i kuranlara söyledi ğiniz gibi, "onlara"da sizin değerleriniz,
hareket noktalarınız yanlış, "Saidi Nursi'nin" söylediklerini dikkate al ın,
kendinizi düzeltin mi diyeceksiniz? Kargalan kendinize güldürmeyi siyaset
mi sanıyorsunuz?
Değerli hocamız l-Jirsch, ebedi hayatında ışıklar içinde rahat uyu.
Atatürk ve Cumhuriyet ba şarısız olsaydı, Osmaniı'nın "Kulu" olma şansını
da yitirip, Yunan' ın yada başka bir ulusun uşağı yada kölesi olaca ğının
bilincinde olan milyonlarca Türk, Anadolu insan
ı, ATATÜRK'Ü ruhunda
ve iiklerinde yaşıyor ve yaşatıyor. Şairin dediği gibi " Yorulmak için çıkmadık
biz, Işık için çıktığım ız bu yola"."

Atatürk'ü duvara asıp iki yüzlülük edenleri, tarih görecek ve haklannda
hak ettikleri yarg ıyı verecektir. Umarız bu yargı "hain"lik olmaz.
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SON (4949 SAYILI YASA İ LE GETİ Rİ LEN)
İ lk DEĞİŞİ KLİKLER İ Nİ N
SINIFSAL İ DEOLOJ İSİ YÖNÜNDEN
ELEŞTİ RİSİ
Prof. Dr. Bilge UMAR *
1. Genel Bakış
Her hukukçu, fakülte öğreniminin daha birinci y ılmda öğrenir ki, yürürlükteki hukuk, o toplumdaki ekonomik düzenin aynas ı ve hizmetkAndır; o düzene göre içerik gösterir, onu koruyup berkitmek amac ını güder.
Ekonomik düzende bir devrim veya karşı-devrim gerçekleşme yolunda
ise, bunun yans ımaları hukuk düzeninde hemen kendini gösterir. Türkiye
Cumhuriyeti'nde, bildiğ imiz üzere, ekonomik düzende, tohumlar ı elbette
çok eskiden beri var olan bir kar şı-devrim, devleti "baba" olmaktan çıkaran
bir karşı devrim, önceleri ad ım adım başlatılmış, son yıllarda ise koşar adım
gerçekleştirilmektedir. Anayasadaki sosyal devlet illcesinin uygulamada
ancak son kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir. "Köşeyi dönebilen yaşasin,
altta kalanrn cam çıksın, devlet köşeyi dönen/erin hizmetinde olsun, altta kalan/ann
hdline seyir baksrn" ilkesini baş tacı edinen ve kendi hizmetindeki devlet
yöneticilerine de benimseten acımasız kapitalizm, "globalleşme" diye ad
taktığı, egemenliğini tüm dünyaya yay ıp her yerde berkitme çabas ı içinde,
elbette ki hukukla da oynayacak idi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku, hiçbir zaman, kapitalist s ınıfı yok
etmek gibi bir nihai hedefe yönelmemiş; tersine bu sınıfın özgürlüklerine
kamu yararı düşüncesiyle sırurlamalar getirmeye özen göstermekle yetinmiş ve bu sınırlamalarla birlikte ülke refahına katkısı olacak diye onu vicdan
ve adalet çerçevesinde korumayı kendine görev edinmiştir. Son zamanlardaki süreçte ise; özellikle icra ve iflas Hukuku alan ında, vicdan ve adalet
kaygısı olmaksızın sermayeyi, özellikle de bankalan iltimas derecesinin bile
ötesinde koruyucu; icra tAkibi (o arada iflas) alacakl ıları
n ın (dolayısiyle,
her yıl on binlerce icra takibi yuruten bankaların), ortalığı kırıp dökerek,
tMcip borçlusunu ve hatta üçüncü ki şileri üzerlerinden tank geçmişçesine
* Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve icra- İIMs Hukuku Anabilim
Dalı Başkanı.
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periş an ederek, tAkip konusu alaca ğ . mutlaka tahsil etmelerini tek amaç
edinen kurallara, gittikçe daha geni ş ölçüde yer verilmektedir. 4949 say ılı
nda, bu do ğrultuda
yasa ile getirilen değiş iklikler de, birkaç istisna d ışı
olmuştur.
İL Bazı Örnekler
1. Madde 68b'deki De ğişiklikler
nda, 3494 say ılı değişiklik yasası ile, bankalar leBu madde 1988 y ılı
hine özel kolaylıklar sağlamak amacı yla, yasaya konmuş tu. Ilk içeriğiyle
yetinilmedi; 4949 say ılı Yasa ile de yine bankalar lehine de ğişiklik yapıldı
na adresini nakledip de bu de ğişikliğ i noter aracılığı yl bankave yurt dışı
ya bildirmek geçersiz, i şe yaramaz sayıldı ; banka yine yurt içindeki eski
adrese tebliğ yaptırabilecek ve bu tebli ğ borçluya yap ılmış geçerli tebliğ
sayılacak!
İkinci fıkradaki "aldığı " ibaresinin "gönderilen" diye de ğiştirilmesi ise,
bankaların bastırması yla kredi borçlusuna zulmetmekte yasa koucur ıun
sınır tanımadığının kanıtıdır: "Borçlu, bankanı n gönderdiği yazıyı alsın almasın,
yazını n gönderilmesinden sonra bir ay içinde itiraz etmeini şse onun içeriğini kabullendi diye kesin karine olu şuyor; onun yanhışlığını ancak borcu ödedikten sonra
dava edebiliyor." Dahası , maddeye yeni eklenen bir fı kra ile, ihtarnameye
itiraz edilmiş olmasının dahi sonuçlan kısıtlanıyor.
2. Madde 89'da bu kez de takip alacaklis ı aleyhine olarak bankaları
koruyucu de ğişiklik yapılmıştır.
İkinci ihbarnamede ş imdiye kadarki sisteme göre üçüncü şahsa (örneğ in takip borçlusunun 50 milyar TL para yat ırdığı hesabı var denen bankaya), "Sen birinci ihbarnameye itiraz etmedi ğ in için bu para gerçekten zimmetinde
sayılı yor, 7 gün içinde mahkemede n ıenfl tespit davası aç, aksi takdirde parayı
icra dairesine ödemeye mecbursun" ihtarı yapılıyordu (ikinci haciz ihbarnan durumu yumuşatılıyor ve dava açmadan
mesi). Şimdi ise üçüncü şahsı
icra dairesine itirazda bulunmas ı na imkAn veriliyor (oysa bu imkAn zaten
birinci ihbamamede verilmi ş ti). Ikinci ihbamarneye itiraz ederse, bu itiraz ı,
takibin ona karşı devam etmesini engelliyor. itiraz etmezse i şte o zaman,
menfi tespit davası açması gerekiyor ve açmanl ışsa parayı ödemeye zorlanabiliyor, bu dahi kendisine üçüncü bir ihbarname ile bildiriliyor. Dahas ı,
bu yöntemle takip alacakl ısı na para ödemek zorunda kalan üçüncü şabıs,
eskiden sadece borçluya kar şı sebepsiz zenginleş me davası açabiliyor iken
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şimdi, "kötü niyetli alacaklıya karşı " dava açıp verdiği paranın iadesini ondan
istemek hakkına da kavuşturulmuştur.
3. Madde 115'de Yap ılan Değişiklik
Taşı
nır mallann, tahmin edilmiş değerine göre yüzde kaç oranında
miktara ulaşan bedel önerilirse birinci arttirmada satılabileceği konusundaki ilkeye, ber-mutad, borçlu aleyhine ve alacakl ıları (demek ki, özellikle
de bankaları) kollayan bir de ğişiklik getirilmiş; % 75 olan oran % 60'a
indirilmiştir.
4. Madde 126'da Yapılan Paralel De ğişiklik
Taşınmazların birinci açık arttırmada satılabilmesi için, tahmin edilen
değerin en az yüzde kaç ı oranında pey sürülmüş olması gerektiği konusunda burada da m. 115'dekine paralel de ğişiklik yapılmış yüni oran %
75'ten % 60'a indirilmiştir.
5. Madde 128'de Yapılmak İstenip Yapılamayan Değişiklik
n satışı öncesinde düzenlenmesi gereken "nıükellefiyetler
Taşınmaz malı
listesi"ne ilişkin bu maddede f. Il c. 1, "icra dairesi gayri rnenkulün k ıymetini
takdir etti rir; gayn menkulün kı ymetinin takdirinde, gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara al ınır" demektedir. Şimdi bundan
hemen sonra yasa metnine bir cümle ekleniyor: "Taşmmazın önceden takdir
edilen kıymetini etkileyen mükelleflyetlerin ortaya ç ıkması hülinde, icra dairesi
satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir". Değişikliğin
ve yeni cümlenin mantığı hiç anlaşılnııyor; çünkü halen var olan ilk cümleye
göre zaten icra dairesi mutlaka, satış öncesinde ve mükellefiyetler listesini
düzenleme sonrasında, taşmmazm kıymetini yeniden takdir ettirecektir
(haciz kararmı verirken kendisinin belirlediği ve tutanağa geçirdiği kıymet
geçerli olmayacaktır). Diğer yandan, taşınmaz üzerindeki mülcellefiyetlerin
nması
n ı zaten şimdiki ilk cümle emrediyor;
değere etkisinin göz önüne alı
yeni mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde bunların etkisi de nazara
n demenin anlamı var mıdır? Anlaşılıyor ki burada, bankalar ın basalınsı
tırmasıyla yine onların işine gelecek bir değişiklik yapılmak, cümle 1 kaldınlıp onun yerine yenisi konmak ve her hal ü karda yeni kı ymet takdiri
zorunluluğu kaldırılıp sadece yeni mükellefiyet gelmişse bunların değere
etkisini gösterecek surette yeniden de ğer takdirine cevaz vermek yani malı
eski ve zaman içinde erimi ş değer tahmini üzerinden sat ışa çıkarmak amacı
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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güdülüyordu; bir kar ıştırma oldu, kaldırı lmak istenen madde de yasada
bırakıldı ve getirilen yeni cümle hiç i şe yaramadı.
Belirtmek gerekir ki bu m. 128'de f. İİ sonurıdaki, Özal döneminden
yadigar, "Kesinleşen kıymet takdiri için iki yı l geçmedikçe yeniden kı ymet fakdiri
istenemez" diyen vicdans ızlık ba şyapıtı kural, kaldırılmıştı r (4949 say ılı değişiklik yasası nda m. 103 ile). Bunun yerine m. 128a geçmi ştir. Kıymet takdirine karşı yapılabilecek ş ilcyet konusunu düzenleyen bu yeni maddenin
içeriğiyle getirilen en önemli de ğişiklik, vicdan tanımayan, değer takdirinin
üzerinden iki y ıl geçmedilcçe yeni de ğer takdiri istenemez kuralmin biraz
yumuşatılması ve iki yılın bir yıla indirilmesi, hatta ola ğanüstü de ğişikliklerin ortaya ç ıkması halinde bir yılı n içinde bile yeni de ğer takdirinin
istenmesine olanak tanınmasıdır.
6. Madde 129'daki Değişiklik
Taşınmaz malların açık arttırma ile satışına ilişkin bu maddede yer
alan % 75 oranı , m. 115 ve 126'daki de ğişikliklere paralel olarak, % 60 diye
değiştirilmiştir.
7. Madde 130'daki Değişiklik
n kendisine ihale edildi ği kişinin bedeli ödeesi için
Taşınmaz malı
alabileceği süre 20 günden 10 güne indirilmi ştir.
i şiklikler
8. Madde 134'deki değ
a. Maddede f. II'ye, ihalenin feshi için şikayet baş vurusu yapanlann
yurt içinde bir adres göstermesi ko şulu eklenmiştir.
b. Şildyetin reddi, yine alacaklıları ve özellikle bankalar ı koruyan,
şikAyet edecekleri y ıldırma amaçlı bir hükümle, ihale bedelinin % 10'u
oranında para cezasmı getirmektedir ve bu kural yerli yerinde b ırakılmıştır.
na alan ve anayasal hak olan,
Anayasadaki hukuk devleti ilkesini ayaklar alt ı
mahkemeye baş vurma yetkisini ihalenin feshi başvurusu bakımından çok
ağır ölçüde s ınırlayan bu kural sözde yumuşatılıyor: "Ancak, işin esasına
girilrnemesi nedeniyle talebin reddi hdlinde para cezas ına h ı2kmolunamaz".
c. İhaleye karşı şikAyet sonuçlanıncaya kadar, ödenmiş bedelin nemalandırılmaması önemli bir sakınca idi (ve ihale feshedilirse alıcıya o
nemalandırılmayıp erimiş para geri veriliyordu, şikayet reddedilirse takip
nı alması ve artan para olursa mal ı satılmış borçluya
alacaklısının alacağı
88

TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

makaleler

Bilge UMAR

verilmesi nemalandırılmamış paradan yapılıyordu). Yeni kural, paranın
bankalarda nemalandırılmasırıı ve nemanın ihale bedeline eklenerek hak
sahiplerine ödeme yapılmasını buyuruyor.
9. Madde 150 ı'daki Değişiklikler
Bu maddede, kredi kullandırmış bankanın giriştiği icra takibinde ona
sağlanan kolaylıklara yenileri eklenmektedir:
a. Kullandırılan paranın miktarı ipotek akit tablosunda görülmüyor
ise, bu miktar tartışmalı olsa bile, banka sırf "borcunu öde" ihtannı noterden
gönderdiğinin ve tebligatın borçlu tarafından kredi sözleşmesine yahut
akit tablosuna yazd ırılmış adrese tebliğ edildiğinin belgesini sunmalda,
icra dairesinin icra emri göndermesini yani ortada borç miktarmı beyan
eden bir ilam varnıış gibi işlem yapmasın
ı sağlayabilecektir. Ama alacaklı
tebligata 8 gün içinde itiraz etmi ş idiyse, yapılan bu işleme karşı tetkik
merciine şikAyette bulunmak hakkı vardır.
b. Tetkik mercii önünde banka alacak miktar ını (kendisine büyük kolaylıklar sağlayan m. 68b'den yararlanarak) ispat edebilmi şse, borçlunun
"dedim" veya "borcu ertelemiştik" iddiasını ispat etmesi, takibi engellemesi
çok zorlaşmaktadır çünkü yeni madde borçlunun bu savunmas ı için "resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge" sunmasını istemektedir yani örneğin
bankadan bu yolda belge alm ış ve şimdi onu sunmakta olmas ına rağmen
banka oradaki imzalann sahte oldu ğunu söyleyiverirse mercide imza incelemesi yap ılamayacaktır.
10. Kambiyo Senedine Dayanan ükipte icra inkar Tazminat ı
Madde 169a'da öngörülen, icra inkar tazminat ına mahküm edilmenin
şartlan değiştirilmiştir. Borçlunun itiraz ının "esasa ilişkin nedenlerle kabulü
hühinde, kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacakh" tazminata mahküm edilebilecektir; eski metin ise, borçlunun itirazı kabul edilince alacaklı tazminata
mahküm edilir yolunda idi. Takip borçlusu da, ancak itirazı üzerine geçici
önlem olarak t5kibin muvakkaten durdurulmas ı kararı verilmiş, zaman
kaybedilmiş ise icra inkar tazminatma mahküm edilebilecektir. Üçüncü
değişiklik, bunlar kadar adaletli de ğildir: borçluya yüklenecek tazminat,
eskisi gibi, "yüzde k ırktan aşağı olmamak üzere" diye bırakılmış iken "alacaklıya (üstelik ancak kötü niyeti veya a ğır kusuru sübit olunca) yüklenen tazminat
çok önemli indirimle 'alacağın yüzde yinnisinden aşağı olmamak üzere' diye belirlenmiştir." Söz konusu değişiklik, m. 68 ile de uyumsuzluk gösteriyor;
çünkü kambiyo senedine dayanmayan (adi) takipte icra inkar tazminat ı
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oranı konusunda her iki taraf için "yüzde kırktan a şağı olmamak üzere"
ilkesi, bu maddenin (68'in) yeni kanunla de ğişiklik görmü ş metninde de
aynen korunmuştur.
11. Madde 206: Devlet Alacaklannrn Önceli ğinde Çok önemli
Kısıtlama
Yasanın eski metninde bulunan dördüncü, be şinci, altıncı sırada Ver
verilmiş alacaklar imtiyazl ı olmaktan ç ıkarılmıştı r ve yeni kurala göre
dördüncü s ı rada, "imtiyazlı olmayan diğ er bütün alacaklar" yer almaktadır.
Dolayı siyle, m. 206 f. I'de gösterilen, sat ılan mal ın kendisiyle ilgili devlet
alacakları d ışı nda kalan devlet alacaklar ı artık beşinci s ı rada imtiyazlı
alacak de ğildir.
12. Madde 251'deki, Ticaret Erbab ını Kollayıcı Defi Hakkı
Madde 251 f. II'de cümle 2 sonras ına şu cümle eklenmi ştir: "Mü/lise

yeni mal iktisap etmediği itirazı nda bulunma imkfin ın ı sağ lamak niyetiyle üçüncü
i ama müflisin fiilen tasarruf etti ğ i mallar, üçüncü ki şi
kişinin hak sahibi k ılındığ
bu durumu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, yeni mal sayılır".

Burada pek tuhaf bir yan ılgıya dü şülmüş tür. Bu m. 251 f. II'de sözü
geçen, müflisin yeni bir takibe kar şı öne sürebileceği ve haklı ise takibin
yürütülmesini engelleyecek olan "ben yeni mal iktisap etmedim" itirazı, aslında, yasada "müflis yeni mal iktisap etmedikçe", "tnüJlis bu yeni takip üzerine
kendisine gönderilen ödeme emrine yeni mal iktisap etmediğ i yolunda itiraz ederse"

deyiş leri kullanıldığı halde, içeri ği yönünden, müflisin ş imdi haczedilmek
istenen malı iktisap etmi ş olmadığı itirazı değ ildir. Yasanuzdaki deyi şler,
n gerçek içeri ğ ini ifade edememektedir. Kaynak yasada m. 265 f.
itirazı
III'deki deyiş, aşağı yukarı, şöyledir: "Yeni bir ttkip ancak borçlu daha iyi bir
malvarlığı durumuna nail olmu ş ise talep edilebilir" (Fransı zca metinde: Urıe
nouvelle poursuite ne peut être requise que si le dbiteur revient ameilleur
nda edindiği borçlarla aktifleri
fortune). Kasdedilen, borçlunun iflAs sonras ı
birbirinden mahsub etti ğimizde, borçlu için ş imdi bir net aktifin (mahsup
sonucunda kalacak bir aktif bakiyesinin) hs ıl olmasıdır; iş te ancak bu
yeni aktif bakiyesini eski alacakl ı lar haczettirebilirler (Jaeger şerhinde m.
265 No. 8). Bu demektir ki, o aktif bakiyesi yokken dahi bir haciz yapabilmek, yeni mal ı haczettirebilmek konusunda (m. 251'deki s ınırlamaya tAbi
olmayan; iflas takibine katılma sonrasında ş imdi ikinci bir takip yap ıyor
olmayan) yeni alacakl ıların, örneğin iflüs sonrası nda borçluya bedeli sonra ödenmek üzere mal vermi ş , onun yeni bir ya şam kurmasına yardımcı
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olmuş alacakhlarm inhisari önceliği vardır. Yani bu yeni alacaklı, alacağı
ödenmeyince, hakkında iflas tMcibi yurutülmüş borçlunun malvarlığma
yeni girmiş herhangi bir aktif değeri, örneğin ona satıp teslim ettiği ama
bedelini alamadığı bir malı, tAkip yaparak haczettirebilir ve borçlu ona
karşı "Ben henüz malvarlığımda aktif bakiyesi bulunur halde değilim" (yasanı
n
deyişiyle, "Yeni mal iktisap etmedim") itirazını öne sürüp onun takibini
engelleyemez. Oysa, eski alacakl ılar (iflas alacakl ıları) iflasın kapanmas ı
sonrasında, alacaklarmdan tahsil edilmemi ş kalan bölüm için, borçlunun
yeni iktisap ettiği malı yahut malları haczettirmek amacıyla takibe girişirse
onlara karşı bu itiraz öne sürülebilir.
Bu sistem, ilke olarak ancak tacirlere mahsus olan iflas takibinin y ıktığı
borçluyu yeni bir hayata kavuşturmayı kolaylaştırmak için kuı-ulmuştur,
ve hukukun iflas dışı takiplerle yıkılmış bir borçlu için düşünmediği bu
kayırıcılığı burada göstermesi, kapitalist düzenir ı bir haksızlığı sayılarak
eleştirilmiştir. Kapitalizmin kalelerinden Isviçre'den gelme yasamızın bu
yoldaki (kapitali ve kapitalistlerin güvenli ğini kollayıcı) tutumunun ba şka
görünüşleri de vard ır. Örneğin, bir kimse kendisinin iflasına belli fiilleriyle
yol açmışsa, aslında kendi başına suç oluşturmayan o fiiller, borçlunun illAsı halinde suç niteliğine bürünmekte (taksiratlı iflAs, hileli iflas) ve kendi
çökerken başkalarına da zarar veren müflis hiç değilse bu kapsamda bir
ceza sorumluluğuna tabi tutulmaktadır; oysa, tAcir s ıfatına sahip olmayan,
iflas yoluyla takip edilemeyen birisi t ıpatıp aynı fülleriyle kendi malvarlığını çarçur edip borçlarını ödeyemez hale düşerek alacakl ılarım perişan
nda değildir. Şimdi, asıl konumuza
etse, böyle bir ceza sorumlulu ğu karşısı
"yeni
mal
iktisap
etmedim" savunmasının, ancak
dönelim: 11Km. 251'deki
ve ancak İsviçre'deki anlamda geçerli olabilece ği yani takip borçlusunun
"ben bu malı iktisap etmiş değilim" demesini gerektirmeyece ği, tersine yeni
malvarliğındaki haczedilebiir aktifin yeni borçlarıyla mahsubu sonucunda
kalacak yeni net aktifin haczolunabileceği ilkesine karşılık kendisinin henüz
böyle bir yeni net aktifi bulunmad ığı savunmasını öne sürmesi içeriğinde
olacağı öğretide duraksamasız belirtilmiştir.'
Böyle olunca, "mi{flisin mülkiyetinde olmayan bir mal eğer mala fiilen mü/Rs
tasarruf ediyorsa (onun aktifinin net bakiye bırakıp bırakmadığı nın hesaplanmasrnda) müflisin aktıfinden bir kalem imiş gibi hesaba kahlabilsin" amacım güden
Örneğin bkz. Baki Kuru, 1as ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971, s. 345: "Yeni mal
iktisabından maksat, müflisin aktifinde meydana gelen bir fazlalikt ır"; (orada dn. 18)
"Bu fazlahk, müflisin iflastan sonra kazandığı aktifinden, iflastan sonra meydana gelen
pasifi (yaptığı borçları) çıkarmak suretiyle bulunur". Necmeddin Berkin, 1//M Hukuku,
Istanbul 1972, s. 385-386; Bilge Umar, icra ve 1/his Hukukunun TeriM Gelişmesi ve Gene!
Teorisi, İzmir 1973, s. 39; Saim Üstündağ, [fia's Hukuku Dersleri, Istanbul 1975, s. 170.
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yeni kural ı anlamak da zordur, uygulayabilmek de zor olacakt ır. Bir kez,
nda, ileride alacakl ı ya haciz isteme yetkisi gelirse hangi
yeni takibin ba şı
malın haczedileceği belli değ ildir ki borçlu
ıyla
şimdiden o malın nıalikinin kendisi olmadığı m söyleyerek bu beyan
ş bir
"benin:
yeni
has:l
olmu
yapabilsin.
Borçlunun
ancak,
m. 251'deki itiraz ı
ışılması
n
mülkiyetinin
tart
aktif bakiyem yok" diyerek, belli mal ı
içeriğinde olmayan bir itiraz öne sürmek olana ğı vardır. Bu itiraz
öne sürüldüğü zaman onun kaldınlması istemiyle yeni takibin alacakl ısı
tetkik merciine ba şvurduğunda borçlunu'n malvarl ığı aktifleri diye şu, şu
mallarm, haldarm, alacaklarm nazara al ınması gerektiğini ispat yükü, MK
m. 6'daki genel kurala göre, ortada aktif bakiyesi var iddias ı nda bulunan
ı ve, o mikalacaklıdadır (borçlu da, yeni edindi ği borçların ulaştığı miktar
i
konusunda
ispat
yükünü
geçtiğ
tarm yeni aktiflerin de ğerleri toplamını
Bu
ılacaktır.
taşı r). Bu ispat, 11Km. 251 gere ğ ince genel hükümlere göre yap
prosedür içinde belli bir mal ın, onu alacaklıdan kaç ırmak için kasten üçüncü
şahsı n mülkiyetine b ırakıldığını ispatla onu da tAkip içinde el at ılabilecek
aktifler aras ında saymaya hüküm ç ı karmak ancak ve ancak söz konusu
üçüncü şahı s davada taraf olsaydı mümkün olabilirdi; onun taraf olmad ığı tetkik mercii davası nda (alacakl ının ba şvurusuyla ba ş layan, borçlunun
itirazının kaldırılması istemini inceleme ve hükme ba ğlama davasında;
dava sözcü ğ ünü bilinçli olarak kullan ı yorum ve Kuru hocamızın, tetkik
merciindeki bu tür süreçlerin, keza şikAyeti hükme ba ğlama sürecinin, dAva
olmadığı görüşüne kat ılmıyorum; Anayasa Mahkemesi dahi bunlar ı dAva
niteliğinde saymıştı r) böyle hüküm ç ıkabilecek olsayd ı bile üçüncü şahsa
karşı o hüküm geçerlilik ta şıyamaz.
13. Madde 280'de, Alacakl ı Aleyhine Yap ılabilmiş
Hayret Verici Bir De ğişiklik
Madde 280'de iki de ğişiklik yapılmıştır:
a. Ba şlık, "Zarar verme kastrndan dolay ı iptal" olmuştur. Bu, yeni meme
göre yerindedir. Kaynak yasadaki ilgili maddenin ba şlığı böyle (Absichtsanfechtung, kas ıttan dolayı iptal) olduğu halde maddede eski içeri ğe
göre kast aranmad ığı ndan iktibasımız sırası nda bu başlık alınmamıştı ve
biz de Doktora tezimiz sonundaki öneride Betrugsanfechtung deyiminin
karşılığı olarak "Hileden dolayı iptal" başlığını uygun görmüş tük. Maddenin
Isviçre'ye göre hayli de ğişmiş son metninde dahi kas ıt, ancak ve ancak,
ı sağlı yordu; maddenin
alacaklı yaratma birtakı m karinelerin oluşmasın
aranacak
bir uygulanma unsuru
ığı
temel ilkesi olan f. I'deki ilke için varl
imiz
üzere,
durum
de ğişmiştir.
değildi. Şimdi ise, aşağı da belirttiğ
92
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b. Maddede birinci fiba şöyle değişmiştir: "Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacakl ılarına zarar verme kast ıyla yaptığı tüm işlemler,
borçlunun içinde bulunduğu mali' durumun ve zarar verme kast ının, işlemin diğer
taraJinca bilindiği veya bilinmesini gerektiren aç ık emarelerin bulunduğu hallerde
iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde
borçlu aleyhine haciz veya iflds yoluyla takipte bulunulmu ş olmalıdır".
Bu değişiklik, şimdiye kadar yap ılan İlK değişikliklerinin genel eğilimine taban tabana zıt doğrultu izlemiştir. Şimdiye kadarkiler; alacakhlann
ve özellikle bankaların, ortalığı kırıp dökerek, borçlusuna ve hatta ço ğu
kez üçüncü şalııslara büyük zararlar vererek, icra tAkibini tank misali yürütmesine olanak sa ğlamak üzere yeni yeni düzenler icat edilip bunların
kanuna sokuşturulması doğrultusunda yürütülmüştü. Şimdiki ise, çe şitli
yönlerden, alacaklının eski düzenlemedeki durumunu pek zay ıflatıyor: Bir
kez, eskiden, borçlunun "tediye kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmiş "
olması yani ödeme güçlü ğü içine düşmüş bulunması, maddenin uygulanması için yetiyordu. Şimdi ise, borçlunun, iptal davasına konu edilen
işlemi yaptığı sırada, malvarlığının borçlarma yetmez durumda olması
yani borca batık olması, pasifinin aktifirıi aşması aranacaktır. Ikinci olarak,
borçlunun o i şlemi yaparken alacakl ıyı zarara uğratma kasti gütmü ş bulunması aranacaktır; eskiden buna hiç gerek yoktu, "iyi niyetli bir şahıstan
veya basiretli bir tacirden beklenmeyecek tasarruflarla rnevcudunu eksÜtmiş olması " yetiyordu. Üçüncü olarak, borçlunun malvarl ığı aktiflerini o i şlemle
iktisap eden üçüncü şahsın da bu durumu bilmesi veya bilmesi gerekmesi
aranıyordu; yani borçlunun ödeme güçlü ğü çektiğinin ve şimdi yaptığı
işlemin de hüsnüniyete uymadığını biliyor olmalı, bu durum kanıtlanmalı
u mali durumu (yani, maddenin
idi; şimdi ise borçlunun içinde bulunduğ
yeni içeriğine göre, aktiflerinin pasifini karşılamaz durumda oldu ğunu)
ve bir de borçlunun alacaklılan zarara uğratma kastını biliyor olmalıdır
ve bunun kanıtlanması istenecektir. Birinci fıkrada alacaklı lehine yapılan
tek değişiklik, iki yıllık sürenin beş yıla çıkarılmasıdır.
Oysa bu m. 280'de öncelikle değiştirilmesi vcip olan, inanılmaz zulümlere yol açabilen son fıkradaki kesin karinedir. İşin kötüsü, Yargıtay'ımız
bu yaraya merhem arayacak yerde, bir kamyonun (tanker) sat ılmasını
ticari işletmeden önemli unsurun devri saymak gibi içtihatlar ç ıkarmış
ve kamyon satın alanı m. 280 son fıkra gereğince, kamyon satarun bütün
borçlarından sorunılu tutabilmiştir! (15. HD 6.7.1999, E. 2641 K. 2937, YKD
1999 No. 11 s. 1556).
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14. Alacaklısını zarara sokma kasti ile bir borçlunun malvarl ığı
aktifini eksiltmesini suç sayan ve bu suçun cezas ını gösteren Madde
331'deki de ğişiklikler
Yapılan de ğişiklikler şunlardır:
a. Hapis cezası nm alt sınırı 3 aydan 6 aya ç ıkarılmıştır; ayrı ca, hapis
cezasının yanı sıra bir milyar liradan 100 milyar liraya kadar a ğır para
cezası da öngörülmüştür.
b. Maddenin yeni düzeninde bulunan f. İİ yenidir ve şöyledir: "1//üs
tükibinden veya do ğrudan doğ ruya iflüs hallerin de iJ7ös talebinden önce birinci
Jikradakifiulleri iş leyen borçlu hakk ında da, bufiuller baş ka bir suç oluştursn dahi
bu hükümler uygulan ır." Uygulanı r demekle kastedilen pek anlaşıJrmyor.
Hem o suça ait ceza hem bu suça ait ceza verilecek mi demek isteniyor
yoksa o diğ er suça ilişkin kural değ il buradaki kural uygulanacak ve yaln ız
buradaki ceza verilecek mi demek isteniyor?
Temel ilke, aynı vakıalar durumunun iki kez cezaland ırmaya yol açmamasıdır (bkz. TCK nt 79: " İşlediğ i bir fil ile kanunun muhtelif ahkü ımm ihlül
eden kimse o ahkflından en şedid cezayı tazammun eden maddeye göre cezalandırı lır"). İlK m. 331 f. İI'nin ifadesi, daha şedid ceza içeren baş ka hükünıvarken
onun uygulanmaması yla suçlunun TCK m. 79'daki kurala ters dü şen bir
korumadan yararlandırı lmak istendiği yolunda yorumlanamaz; böyle bir
yorum hem abes olur hem de IlK değiş ikliklerinin ilke olarak kötü niyetli
borçlular aleyhine gittikçe daha sert kurallar getirmek amac ı güttüğü gerçeğ ini görmezlikten gelmek olur. Demek ki, kural ımız, TCK m. 79'a istisna
getirmektedir ve daha şedit bir diğer kural varsa onun yan ı sıra kendisindeki
cezan
ın da suçluya verileceğini söylemek istemektedir. Böyle olunca; borçlunun fiiline daha hafif ceza veren bir di ğer kural varsa bu takdirde dahi
hem o daha hafif cezanın hem de yeni İİK m. 331'deki cezanın uygulnacağı
çözümünün kabulü, evleviyet dü şüncesinin zorunlu kıldığı bir sonuçtur.
Daha ağır diğer ceza ile birlikte m. 331'deki cezanm uygulanmas ını buyuran
yasa koyucu, diğ er ceza daha hafif idiyse o uygulanmay ıp yalnız m. 331
uygulansın demek hoş görüsünü gösterme kastı nda olamaz.
c. Eski f. Il yeni metinde f. 111 olurken buna iki ek gelmi ştir: "Konkordato
mühleti veya ij7fism ertelenmesi talebi nden önceki iki y ıl içinde ya da konkordato
mühleti talebi veya iflüs ı n ertelenmesi süresinden sonra birinci Jikradaki filleri
işleyen borçlu hakkında da bu hükü ınler uygulanır" (devrik harflerle yazılı
ibareler yeni eklenmiştir).
d. Eski f. İ li yeni metne f. IV olarak geçerken, oradaki hapis cezas ının
ış; ayrıca bir
alt sınırı bir yıldan iki yıla, üst sının 3 yıldan dört yıla çıkarılm
milyar liradan 100 milyar liraya kadar para cezas ı öngörülmü ştür.
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e. Eski f. VI yeni metinde f. V İİ olurken içeriği de değiştiriiniiş ve fıkra,
"Borçlu lehine bilerek yard ımda bulunanlar ile bu maddede yaz ılı fiullere iştirak
edenler de asit fdil gibi cezalandınlırlar" diye ifade edilmiştir. Bu değişiklikte
ölçünün elden kaçırıldığı ve çok gaddar bir kural getirildi ği kanısındayım.
Eski metin TCK ni. 65'e yollama yap ıyor ve i ştirakçiye, iştirakçilik cezası
veriliyordu ki bu da ilke olarak asit failin cezas ırun yarısı kadardı; ancak,
iştirak vaki olmasaydı suç i şlenemeyecek idiyse, yalnı z bu takdirde, i ştirakçi
için indirime gidilmeden asli faile verilecek ceza ona da veriliyordu. Şimdi,
şu olayı d(iş ünelim: Borçlu B., kendisine anlay ış göstermeden ve istedi ği
yeni vadeyi vermeden icra takibine geçen alacakl ısı A.'ya kızar ve yazlık
diye kiraladığı köy evinin bitişiğindeki kom şusu Ü.'ye durumu anlatarak,
"Benim mahm mülküm Istanbul'da oturmakta oldu ğum kira evindeki ve bu yazl ık
köy evindeki eşyadan ibaret. Alacaklım şimdi bunlara haciz koydurup satt ıracak.
Eşya ü mel'un herife yarayacağına Mri senin gibi garibe yaras ın. Istanbul'daki
eşyayı da yarı n kamyona yükleyip getirece ğim; onları ve buranın eşyasını sen al
götür, senin olsun, ne yaparsan yap; ben otele ç ıkacağım" dese, ertesi gün bu
Ü.'nün (durumu bilen) şoför bacanağı ÜB.'nin kamyonuna e şyayı yükleyip
ı sahiplense, alı p götürerek satsa; gerek Ti. gerek
gelirse ve Ü. bu mallar
ÜB., İlK m. 331 f. VI ( şimdi Vİİ) gereğince asil fail gibi cezaland ırılmak
gerekecektir. Oysa, gerçek malikin kendisine ba ğışiadığı malları minnetle
ve sevinçle kabul eden Ü.'nün olsun, bu mallar ı taşıyan ÜB.'nin olsun, filİeriyle böyle 6 aydan üç yı la kadar hapis gerektirecek bir suç i şlediklerinirı
bilincinde olması asla ve asla beklenemez. Di ğer yandan, kanunu biirnemek
de mazeret sayılmaz (TCK, m. 44).
15. Yeni Madde 333a İle Getirilen Kural
Yeni eklenen bu madde şöyledir:
Ticari işletmede ["ticaret şirketlerinde" olacaktı -Umar], yöneticinin
sorumluluğu
Madde 333a. Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar alacaklıları zarara uğratmak kastı yla ticari işletmenin
borçlarını kı smen veya tamamen ödemeyerek alacakl ıları zarara soktukları
takdirde, bu iş lem ve eylemlerin başka bir suç olu şturmaması halinde altı
aydan iki yı la kadar hapis ve dört milyar liradan dörtyüz milyar liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkradaki suç taksirle i şlendiği takdirde, faile zarar ın ağırlığına
göre, iki milyar liradan iki yüz milyar liraya kadar a ğır para cezası verilir.
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Bu maddede yaz ılı suçların takibi alacakl ının şikayetine ba ğlıdır.
Söz konusu maddenin yorumunu yaparken, s ırf borcu ödememek
filmi suç sayan eski hukuk kural ı nn büyük hukuk devrimin-iz s ırasında,
diğer uygar ülkelerde oldu ğu gibi, yürürlükten kald ırıldığı, "Bu sakfm usu/ün inkı /dp düsturları icabı olarak terk edilmiş olduğu" (bkz. Postac ıoğlu, icra
Hukuku Esastan, 1982 bas ımı, s. 14) ammsanmal ıdı r. Her borç ödememe
fiili, zorunlu ve kaç ınılmaz olarak, alacaklıyı zarara uğratı r ve her borçlu
da bunu bilecek durumdad ır. Böyle olunca, s ırf borcu ödememek filmin
yapılmasından, alacaklıyı zarara uğratacağıru bile bile ve demek ki alacaklıyı zarara uğratmak kastına eşit bir "sonucu göze alnn şlık bilinci" ile hareket
edildiğ i yorumuna varmak, dolay ı siyle yeni m. 333a'daki suçu i şlenmiş saymak, kanunun lMzına bakılırsa, mümkün görünür. Kanı mca (globalleşme
denen, uluslararas ı kapitalizmin tüm dünyay ı pençesmne alması sürecinde,
birçok yönden 19. yüzy ılın insafsız, vicdansız uygulamalarına geri dönen
dünya ekonomisinin bu gidi şine rağmen), Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal hukuk devleti olmak iddias ı sürdürdükçe, borç ödememe filmi şu, şu
koş ullarla suç sayan yasa kuralı n milcroskop altı nda incelemek zorunludur. Özellikle, borç ödememe fiilinin s ı rf vukuunu tespit etmekle, bu fiilin
mutlaka alacakl ıyı zarara uğratmak kastıyla yapıldığı varsayımmdan yola
çıkmak, yasanı n aradığı bu kast unsurunun da gerçekle ştiğini kabul etmek
asla doğru olamaz. Yargıç, borçlu şirket ödeme güçlüğü içinde değil iken
yöneticinin borcu ödemediğ i sAbit olursa, geriye kalan tek aç ıklama yöneticinin alacakl ıları zarara uğratma, "borcun üzerine yatına" veya ödemeyi
ndan, zarar vermek kastıyla
haksız yere geciktirme niyeti besledi ği olacağı
sayabilir.
mu
(ancak
o
zaman)
gerçekleşmiş
ı
davranmak unsur
n Anayasada m, 2'deki hukuk devDiğ er yandan, getirilen yeni kural ı
leti ilkesine ve m. 1O'daki e şitlik ilkesine uygun dü şüp düşmediği aynca
tartışılmalidır. Çünkü m. 333a, yalnı zca ticaret şirketlerinin yöneticileri hakkmdadır. Ticaret ş irketi yöneticisi de olsa herhangi bir borçlunun kendi
kişisel borçları bakımından, gücü varken, s ırf alacaklıları zarara uğratmak
kastıyla ödeme yapmamas ı herhangi bir yasa kuralında suç say ılntş değilı ödemeyen şirket
dir. Konu bakımından sadece ticaret şirketinin borçların
bir
açıklamasını ben
ırımın
akla
yakın
yöneticileri aleyhine yapılan bu ay
göremiyorum.
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İCRA VE İFIS HUKUKUNDA
Şİ KAYET SEBEPLER İ (I)*
Av. Talih UYAR **

Şikayet, icra ve iflas memurunun (ve 'iflas idaresi'nfr "İlK mad. 227",
'konkordato komiseri'nin "İlK mad. 2871111", 'alacaklılar toplanması (toplantısı)'mn "11K mad. 225) takip hukuku (icra ve iflas hukuku) ile ilgili
hükümleri hiç uygulamaması veya yanlış uygulaması nedenine dayanır.
Şikayet ile; icra (ve iflas) memurunun takip hukukuna ili şkin görevlerini
"hiç yapmadığı " veya "yanlış yaptığı " ileri sürülür)
Şikayet yoluna ba şvurabilmek için, şikayet konusu olayda şikayet
sebeplerinden birisinin bulunmas ı yeterlidir. Ayrıca, "şikayet konusu hatal ı
işlemi yapan memurun kusurlu olarak veya bilgisizli ği ile bunu yapm ış olması "
aranmadığı gibi "şilayetçinin, bu işlemden bir zarar görmü ş olduğunu ispat
etmesi" de gerekmez.2

icra ve iflas Kanunu (mad. 16)* şikayet sebepleri'ni dört gurupta toplayarak öngörmüştür. Bunlar:
A. Yapılan işlemin kanuna aykırı olması,
B. Yapılan işlemin olaya uygun olmaması,
icra ve iflas alanında uygulamaya yönelik yazıları ve denemeleri büyük ilgi gören
Avukat Talih Uyar'ın IlK 16. maddesiyle ilgili icra ve iflas Hukukunda Şikayet Sebepleri başlıklı bu kapsamlı makalesi Dergi'nin sayfa durumu dolay ısıyla parça parça
yayımlanabilecektir.
Izmir Barosu avukatlarından.
1 KURU, B., icra ve iflas Hukuku, C. 1, 1988, s. 89.
2 IJSTUNDAĞ, S., icra Hukukunun Esas/an, 1995, s. 57, 58.
* IlK mad. 16: "Kanunun halini mahkemeye bı raktığı hususlar müstesna olmak üzere, icra
ve iflas dairelerinin yaptığı muamele/er hakkında kanuna muhalif olmas ında veya hadiseye
uygun bulunmamas ından dolayı tetkik merciine şikayet olunabilir...
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakı lmasından dolayı
her zanıan şikayet olunabilir."
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C. Bir hakkın yerine getirilmemesi,
D. Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede b ırakılması'dır.
Şimdi bu "ş ikayet sebepleri"rıi teker teker inceleyelim.
A. Yapılan iş lemin kanuna aykırı olması: Kaynak İsviçre Kanunu'ndan farklı olarak, kanunumuz Icra ve iflas Kanunu'na ayk ınlık"tan değil,
ndan bahsetmektedir. 3 Bu belirtiş
genel olarak "işlemin kanuna aykırı " olması
rudur.
Buradaki
kanun'dan
maksat,
sadece icra ve Mas Kanunu
daha doğ
olmayıp; icra ve iflas hukukuna ili şkin hükümleri içeren di ğer kanun (örneğ in; MK, EK gibi) tüzük ve yönetmelik hükümleri de buraya girer.4
"Kanuna aykırılık"; bir kanun (tüzük, yönetmelik) hükmünün "hiç
uygulanmamış" veya "yanlış uygulanmış " olmasını ifade eder.
ı lık" nedSiyle, uygulamada -çok s ık- şikayet konusu
"Kanuna aykır
yapılan başlıca işlemler şunlardır.
- Takip konusu senet hakk ı nda ceza mahkemesinde sahtelik davas ı
açılmış olması nedeniyle, takibin durdurulmas ı isteminin icra memurunca
kabul edilmemesi. Takip konusu senet hakkında, borçlunun "sahtelik iddiası "
nda "sahtelik suçu "ndan
ile şikayette bulunmas ı ndan sonra, alacakli hakk ı
n
icra
takibine
etkisinin ne olaca ğı
dolayı kamu davası açılmış ise, bu davanı
hakkında icra ve iflas Kanunu'nda bir hüküm bulunmad ığından bu konuda
HUMK'nun mad. 317/c. 2'den yararlanarak soruna bir çözüm getirmek
gerekir. HUMIC'un 317/c. 2'ye göre; borçlu ancak -CMUK mad. 365'e
göre- alacaklı hakkında açılmış olan ceza davasına şahsi hak bakımından
müdahalede bulunarak senedin iptalini ister ve ceza mahkemesince şikayet
konusu senet hakkında bilirkişi incelemesi yaptırılması na karar verilirse,
takip ve dava konusu senet, ceza davas ı sonuçlanıncaya kadar hiçbir iş leme konu yapı lamaz, yani icra takibi kendili ğinden durur. E ğer, borçlu
ceza davasına şahsi hak bakımı ndan müdahale ederek, senedin iptalini
istemezse, yalnız ceza mahkemesinde sahtelik davas ı açılmış olması icra
takibine etkili olmaz.56
ÜSTÜNDAĞ, S., age, s. 57; POSTACIOĞLU, 1., icra Hukuku Esas/an, 1982, s. 57.
KURU, B., age, s. 89; POSTACIOĞLU, 1. age, s. 59; ANSAY, S. Ş. Hukuk, icra ve j1as
Usulleri, 1960, s.31; ÜSTJNDAĞ, S. age, s.57; BERKIN, N., Tatbikatçılara icra Hukuku
Rehheri, 1980, s. 397; PEKCANITEZ, H., icra-iflas Hukukunda Şikayet, 1986,5. 57; ARAR,
K., Ica ve 1/tas Hükümleri, C. 1, 'icra", 1944, s. 37; MUŞUL,T., icra ve iflas Hukuku, 1. icra
Hukuku, 2001, s.120 vd.; ULUKAPI, Ö., icra ve iflas Hukuku, 2001, s.17; YILDIRIM, M.
K., icra Hukuku Notlan, 2002, s. 21; AKJN, 1. - AKIN, T., icra Müdürlüğü işlemlerınin
Şikayet Yoluyla Denetimi, 1997, s. 61
5 KURU, B., Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, C. 2, 2001, s. 1511 vd.; UYAR, T. "Kambiyo
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Ciro edilmiş bir bonoda yaln
ız sahtecilik yapan lehtar hakkmda bu
suçtan dolayı ceza davası açılmış ise bu ceza davasını n, senedi ciro ile eline
geçirmiş olan meşnı (haklı) hamilirı borçlu hakkında yaptığı icra takibine
etkisi ne olur? Yarg ıtay 7 -eski tarihli bir içtihatı nda- bu gibi durumlarda;
HUMK'un 317/c 2hükmünürı uygulanmayaca ğını belirtmişti. Bu içtihat
-kanımızca da haklı olarak- doktrinde 8 eleştirilerek, aynı kararm karşı oy
yazısındaki görüş tin daha doğru olacağı belirtilmiştir. Gerçekten lehtar
hakkında açılan ceza davası sonucunda bononun sahte olduğundan iptaline
karar verilince bu iptal kararı , bono hamiline karşı da ileri sürülebilecektir
(TK mad. 737/1). Bu nedenle, borçlunun lehtara kar şı açılan ceza davas ı
na
şahsi hak bakımından müdahale ederek, bononun iptalini istemi ş ve ceza
mahkemesinde bono hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasma karar verilmiş olması halinde, HUMK'nun mad. 317/c 2'ye göre -hamilin yapmış
olduğu- icra takibinin kendiliğinden durmas ı gerekir.
- Borçlunun, 'sen edin düzenlendiği', 'satış ilanının tebliğ edildiği', 'kefalet',
'şikayette bulunduğu' tarihte "ehliyetsiz olduğu" hususu -süresiz- şikayet yolu
ile tetkik merciine bildirilir.
TK mad. 582'ye göre; "akit ile borçlanmaya e/iil olan kimse, poliçe, çek
ve bono ile borçianmaya e/zil" olduğundan, ancak medeni hakları kullanma
ehliyetine (fiil ehliyetine) sahip olan ki şiler kambiyo senedi de düzenleyebilirler. Başka bir deyiş le kanun koyucu, kambiyo senedinin düzenlenmesi
için "özel ehliyet" aramamıştır.
Şu halde, medeni hakları kullanmak ehliyetinden k ısmen ya da tamamen mahrum bulunan kiş iler, kambiyo senedi düzenleyemezler.
Bu nedenle borçlunun "senedi düzenlediği tarihte"10 (yani, imza tarihinde') hukuki ehliyete (MK mad. 13) sahip olmas ı gerekir. Aksi takdirde
düzenlenen senet geçerli olmaz, 28.7.1941 T. 4/21 say ılı Içt. Bir. Kararı'2
gereğince, alacaklı, senedi düzenleyen kişinin ehliyetsiz olması halinde, "iyi
Senetlerine ilişkin Suçların icra Takibine Etkisi", (Manisa Bar. D. 1984/11, s. 2 vd.);
UYAR, T., icra ve Iflas Hukukunda Suç Say ı lan Fiiller (icra ve iflas Suçlan), 1987, s. 729;
UYAR, T,, icra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 3. Bası, 2001, C. 2, s. 2176 vd.
6 Bkz. 12. HD. 10.4.1996 T. 4763/4959; 23.11.1995 T. 16640/16596 vb.; 1.12.1981 T. 7648/
9188; İİD. 23.12.1963 T. 13583/13648
7 Bkz. 12. HD. 31.5.1977 T. 5276/5385
8 KURU, B.,
age, s. 1513
Bkz. HGK. 21.9.1977 T. 11/3343-743
10 Bkz. 12. 1-ID. 6.4.1999 T. 3690/4245; 20.12.1996 T. 16289/16828; 3.12.1996 T. 14551/
15224
"Bkz. 12. HD. 2.6.2003 T. 10627/12722; 30.11.1978 T. 10089/9745
12 Bkz. RG. 28.7.1941 T. 4871 sayı
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iyetli olduğunu" da ileri süremez. 13 Çünkü, ehliyet konusu kamu düzenini
ilgilendirir ve bu konuda üçüncü ki şinin (alacaklinın) iyi niyeti -"borçlunun
hukuki ehliyetten yoksun olduğunu" bilmemesi- korunmaz.
Borçlu, senedi düzenledikten (ya da ciro ettikten) sonra hacir, altına
almmışsa, senet geçerlili ğini korur'4
Ebliyetsiz olan kiş i senedi düzeriledikten -ya da ciro ettikten- sonra, bu
yeteneğini kazanırsa, daha önce yapt ığı ve aslı nda geçersiz olan i şlefre açrk
ya da üstü kapalı onayı ile geçerlik kazand ırabilir mi? Bu konu tart ışmalıdır.
Doktrinde, 15 "bu gibi durumlarda, ehliyetini daha sonra kazanm ış olankişinin,
ehliyetini kazanmadan önce yapt ığı iş lemi geçersiz kılabileceği" belirtilmişken,
Yargı tay önceleri16 bu doğrultuda içtihatta bulunmu ş ken, daha sonka' 7 aksi
görüş ü benimsemiştir.
Aynı ş ekilde; borçlunun 'satış ilanının kendisine tebliğ edildiğ ', 18 'asıl
borçluya kefil olduğu"' ve 'tetkik merciine şikayette bulundu ğu'2° tarihlerde de
'ehliyetli' olması gerekir. "Borçlunun bu tarihlerde ehliyetsiz oldu ğu" hususu,
süresiz ş ikayet yolu ile tetkik merciine sunulabilir...
Borçlunun ileri sürdüğü bu husus "mutlak def'i"lerden oldu ğundan,
senedin ciro ile el de ğiştirmiş olması halinde, her hamile kar şı ileri sürülebilir.
- Hakkında usulüne göre -"takip talepnamesi ile" veya "icra tutanağına
beyanda bulunmak sureti ile"- takip açılmamış olan kimseye ödeme emri
gönderilmiş olması, bu kişiye -kanınıızca süresiz- şikayet yolu ileyapılan
n ı verir?'
takibin iptalini isteme hakk ı
- Alacaklının "kambiyo senedi"ne dayanarak, "kambiyo senetlerine
mahsus haciz yolu ile" takipte bulunmu ş olmasına ra ğmen, icra memurunun borçluya "genel haciz yolu ile takiplere mahsus -örnek: 49- ödeme emri"
göndermiş olması -kanırmzca alacaklı ya süresiz- şikayet yolu ilç "ödeme
emrinin iptalini" isteme hakkı verir?2

3 BkZ. 12. HD. 30.111978 T. 10089/9745
'Bkz. 11. HD. 13.11.1980 T. 4386/5259
15 INAN, N., Hatır Senetleri, 1969, s.36, 37; bkz. dipn. 95
11 Bkz. HCK. 6.1.1952 T. (Naklen; INAN, N., age, s. 36,37; bkz dipn. 95)
17 Bkz. 11. LTD. 13.2.1979 T. 51/637
18 Bkz. 12.1-ID. 26.12.2002 T. 26640/27754
19 BICZ. 12. 1-ID. 14.11.2002 T. 21405/23463
Bkz. 12. HD. 2011.1998 T. 12723/13013
21 13kz. 12.1-ID. 4.2.1988 T. 2660/956; 6.4.1987 T. 8990/4791; 6.3.1986 T. 2883/2517 vb.
Bkz. 12. HD. 26.10.1982 T. 7474/7743
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- Alacaklının "kambiyo senedi"ne dayanarak "kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile" takip talebinde bulunmuş olmasına ra ğmen, icra memurunun,
bu talebi kabul etmemesi -ve borçluya "ödeme emri" göndermemesi- IlK
mad. 16/11 uyarmca 'bir hakkın yerine getirilmemesi' sayılır ve alacaklıya
süresiz şikayet hakkı verir.
- "Konkordato mühleti (öneli) içerisinde borçlu hakk ında takip yapılamayacağı "na ilişkin ilK mad. 289/1 hükmüne aykın olarak?5 hakkında konkordato
mühleti verilmiş olan borçluya karşı haciz yolu ile takip yap ılması halinde,
borçlu -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile takibi iptal ettirebilir.
- Yabancı uyruklu kişinin mensup olduğu devlet ile aramızda ikili
adli yard ım sözleşmesi bulunması halinde, o yabancı uyruklu kişi teminat
göstermeden -2675 sayılı Kanun'un 32. maddesi gere ğince- Türkiye'de
takipte bulunabilece ğinden, 24 bu durumdaki bir yabancıdan Türkiye'de
takip yapabilmesi için teminat istemesi halinde, bu ki şi -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile bu kararm iptalini sağlayabilir.
- Küçüğün babası ile birlikte imzaladığı senetten dolayı sorumlu tutunca "kayyımın da işleme katılması ve ha kimin
labilmesi için, MK mad. 345 uyarı
onayı " gerekli olduğundan?5 bu işlemler yapılmadan küçük hakkında takip
yapılamaz. Yapılması halinde, yapılan takibin -lcanınuzca süresiz- şikayet
yolu ile iptali gerekir.
Aynı şekilde; küçüğün velisi tarafından borç altına sokulması -örneğin;
na velisi tarafmdan imzalannıası, bu konuda
kredi sözleşmesinin küçük ad ı
ayrıca sulh hakiminden izin aimmad ıkça geçerli olmaz (MK 343, 462/4).
Buradaki geçersizlik de, süresiz şikayet yolu ile ileri sürülebilir!
Buraya kadar nispeten aynnt ılı olarak açıklamaya çaliştığımız "şikayet konusu olabilecek" uyuşmazlıklara ilişkin örnekleri daha da çoğaltmak
mümkündür. Nitekim, yüksek mahkeme -"kanuna aykırılık" nedeniyle- şikayet konusu olabilecek uyuşmazlıklara çeşitli içtihatlarında değinerek, bu
konuya açıklık getirmiştir. Gerçekten yüksek mahkeme;
- "İpotekli takiplerde borçluya 'ödeme emri' yerine 'icra emri' gönderilmesi üzerine, şikayet yoluyla 'icra emrinin iptali'nin sağlanabileceğini"t
Bkz. 12.1-ID. 19.6.1995 T. 9014/9003; 10.10.1994 T. 11648/11961; 13.9.1993 T. 9361/
13177
24 8k7- 12. HD. 26.4.1989T. 11005/6345; 6.10.1988 T. 13479/10902; 24.3.1988T. 5225/3598;
17.3.1988 T. 5186/3146; 2.2.1988 T. 3033/84; 21.10.1987 T. 10741/10531
Bkz. 12. HD. 11.4.1988 T. 7067/4679; 11.4.1988 T. 12072/4698
Bkz. 12. HD. 28.3.1994 T. 3096/4052
"Bkz 12. HD. 12.6.2003 T. 11702/13985
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Icra emrinin Tebligat Kanunu'na uygun olarak tebli ğ edilmediğinin
saptanması halinde 'icra emrinin iptaline' değil, 'tebliğ tarihinin düzeltilmesine'
karar verilmesi gerekeceğini"
- "Takibin ipoteğ e dayalı olması halinde dahi ilk takip a şamasında 'faizin
hatalı (eksik) istendiğ i'nden bahisle fiıiz alacağı için' ikinci kez (yeniden) ipoteğin
paraya çevrilmesi yoluyla takip yap ılamayacağını "29
- "İlamda 'kı dem tazminatrndan doğan faizin daval ıdan alınarak davacıya
verilmesine...' şeklinde hüküm kurulmu şsa, bu hükümle faizin alacağı kapitale
dönüşmüş olacağından, bu alacağa tekrar faiz yürü tülebileceğini"3°
- "45. maddenin müteselsil kefilleri kapsamad ığını "31
- "Bazı Vergi Kanunlan'nda Değişiklik Yap ılmasına Dair 4684 say ılı Kanun'da öngörülen muafiyetin cebri icrayı kapsamadığını "32
- "Takip talebinde, as ıl alacağa takip tarihine kadar faiz yürü tüldükten sonra,
bunların toplam ı üzerinden tahsil tarihine kadar faiz istenmesi halinde, -BK 104
va, 3095 sayılı Kanun'un 3. maddesine ayk ırı olarak-faize faiz işlemiş olacağından,
bu talebin kabul edilemeyeceğini (ş ikayet üzerine iptali gerekece ğino'tB
- "Tedbir nafakas ını n -kararda; dava tarihinden itibaren ba şlitılacağı
konusunda açıklı k bulunmadıkça- ara kararını n verildiği tarihten itibaren ba şlayacağını "3
- "Yargıtay'daki duru ş ma için takdir edilen vekalet ücretinin, as ıl hüküm
kesinleşmeden takip konusu yap ılabileceğini"35
- "Finansal kiralama sözleş mesine konu malları n, kiracı borçlunun başka
alacaklılar
ı tarafindan haciz edilmesi halinde, kiralayan ın 'istihkak davas ı ' açabii gibi 'şikayet'de de bulunabileceğini"
leceğ
- "HUMK.. 6711 uyarı nca -gecikmesinde zarar umulan hallerde- icra müBkz. 12. HP. 10.6.2003 T. 10902/13723; 28.1.2003 T. 2002-28608/1220; 8.10.2002 T.
18925/ 20269 vb.
29 8kz. 12. HD. 3.6.2003 T. 10765/12956
30 Bkz. 12. HP. 30.5.2003 T. 9987/12492
31 Bkz. 12. HD. 26.5.2003 T. 9566/11957; 7.10.2002 T. 18613/20079
'2 Bkz. 12. HD. 20.5.2003 T. 9679/ 11378
"BkZ. 12. HD. 16.5.2003 T. 8570/11257; 11.7.2002 T. 14371/15339; 25.6.2002 T. 12803/
13719 vb.
34 BkZ 12. HD. 15.5.2003 T. 8395/11069
35 Bkz. 12. HP. 15.5.2003 T. 8808/11012; İİ D. 9.10.1969 T. 8524/9148; 13.12.1968 T.
12068/11854 vb.
36 Bkz 12. HD. 12.5.2003 T. 8659/10665; 21.11.2002 T. 17445/17986; 1610.2000 T. 14350/
15185 vb.
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dürünün, vekaletnamesini getirmesi için, vekile kesin süre vererek, vekilin yaptığı
itirazı kabul etmesi gerekeceğini; 'icra işlemleri'nin, HUMK 6711 'de halisi geçen
'gecikmesinde zarar umulan haller' niteliğinde olduğunu"37
- "Takibe konulması kesinleşmesine bağlı ilamlarda, ilamrn kesinle şmesinden
itibaren faiz istenebileceğini"3
- "Koşullann oluşması halinde, dosya tamamen infaz edilinceye kadar, her
zaman icra müdürlüğünde veya tetkik merciinde takas defl'inde bulunabilece ğini"39
- "Üst sınır ipoteği'nde fr 'teminat ipoteği'nde = 'maksimal ipotek'te =
'azami meblağ ipoteği'nde) ipotek veren üçüncü ki şinin sorumluluğu -'faiz', 'komisyon', 'icra giderleri', 'vekalet ücreti' vb. her türlü eklentiler dahil- ipotek limiti
ile sınırlı olduğundan (MK 760), alacaklının bu limiti aşar şekilde 'ipoteğin paraya
çevrilmesi' yolu ile -ilamsız- takip yapamayacağını "4°
- "İhale kesinleşmeden damga vergisi <ihale pulu) ile tellaliye harc ını ödeme
yükü mlülüğünün -KDV gibi- doğmayacağını "41

- "İhale kesinleşmeden, KDV borcunu ödeme yükümlülü ğünün doğmayacağını "
- "Nafakaya ilişkin ilam bölümünün kesinleşmeden infaz edilebileceğini"43
- "Yabancı mahkeme ilamlann ın ten/izi konusunda yetkili Türk mahkemelerince -MÖHUK... mad. 34 vd...- veri.!en 'tenfiz kararları nın kesinleşmedikçe
yerine getirilemeyeceğini (MÖHUK. mad. 4)
- "İlamda tahsiline hükmolunun 'vekalet ücreti', 'harç', 'yargılama giderleri'
için, ilam tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini, ancak ilam ın infazı için
kesinleşmesi gereken hallerde, vekalet ücreti, harç ve yarg ılama giderleri için ilamın
kesinleşmesinden itibaren yasal faiz istenebileceğini"*
37 Bkz. 12. HD. 8.5.2003 T. 7414/10470; 14.10.2002 T. 19000/20755; 8.10.2002 T. 14963/
20186 vb.
Bkz. 12. HD. 8.5.2003 T. 8349/10428; 10.4.2003 T. 4507/4817
Bkz. 12. HD. 8.5.2003 T. 7893/10384; 25.5.1998 T. 5300/5846; 24.3.1994 T. 3619/3950
vb.
40 8kz. 12. 1-ID. 6.5.2003 T. 7376/10189; 29.5.2001 T. 8796/9574
41 Bkz. 12. HD. 2.5.2003 T. 7117/9947
Bkz. 12. HD. 2.5.2003 T. 7117/9947
Bkz. 12. HC. 2.5.2003 T. 7104/9931; 31.1.2002 T. 118/1925; 16.11.2000 T. 16481/17547
vb.
« Bkz. 12. HD. 1.5.2003 T. 6719/9760; 15.5.2001 T. 7742/8565; 2.10.1997 T. 9301/9886
45 Bkz. 12. HD. 29.4.2003 T. 7008/9651; 7.11.2002 T. 21128/22720; 7.11.2002 T. 21109/
22730 vb.
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- "Ortaklığın giderilmesi kararı gereğince satışa çıkarılan taşınmaza -dava

sırası nda takdir edilen k ıymet dışı nda- yeniden satışa esas k ıymetinin takdir edilmesi gerekeceğini"
- "Finansal kiralama ili şkisinden do ğan teminat ipoteğinden dolayı, alacaklını n genel mahkemede dava aç ıp, alacağını miktar olarak belirlemesi gerekeceğini"47
- "Icra müdürlüğünün gerek kendiliğinden gerekse talep üzerine yaptığı
işlemi bozamayacağını, hatalı iş lemi bozma yetkisinin 'taraflardan birinin ba şvurusu üzerine' tetkik merciine ait oldu ğunu"
- "Mülkiyet uyu şmazlığına iliş kin bulunmadı kça, sadece ilamda geçen
'müdahalenin önlenmesine' şeklindeki sözcüğe bakarak, 'ilamı n infazının, kesinleşmesine bağlı olduğu' sonucuna var ılamayacağını "49
- "Tedbir nafakas ı için Türkiye'nin herhangi bir icra dairesinde takip yapılabileceğini"5°
- "Vekalet ücreti, Avukatlı k Kanunu'nun 1641son uyarınca avukata ait
olduğundan, iş sahibi müvekkilin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceğini"3'
- "Kapitalize edilmiş ana alacağa, takip tarihine kadar gecikme faizi istenebileceğini ancak, ayn ı gecikme faizine tekrar toplam alacak üzerinden 'icra emri'nde
faiz istenemeyeceğini"5'
- "Milin -Avukatlı k Asgari Ücret Tarıfesine göre- avukatı na ait Olan vekalet
ücretinden feragat edemeyeceğini"
ı nca ihtara borçlu taraJindan itiraz edilmi ş olmasının,
- "İlK 150 ı uyar
alacaklının limit ipoteğine dayalı olarak borçluya icra emri göndennesini engelleıneyeceğini"TM
- "Dava tarihinden başlamak kaydıyla... TL. birikmiş nafakaya hükmedilmiş ve ayrı ca faizin başlangı ç tarihi hakkında hüküm kurulmam ış ' olması

Bkz. 12. 1-10. 28.4.2003 T. 6221/9474; 22.5.2001 T. 8139/9055
7 BkZ. 12. 1-ID. 24.4.2003 T. 6563/9206
bkz. 12.1-ID. 22.4.2003T. 5576/8984; 20.9.2002T. 12-1145/1159; 23.6.1999 T. 8010/8567
vd.
0 BİCZ. 12. HD. 18.4.2003 T. 5763/8682; 14.4.1986 T. 1985-10569/4289
50 Bkz. 12. 1-ID. 15.4.2003 T. 4918/ 8218
51 Bkz. 12. HD. 15.4.2003 T. 5884/8368; 25.2.2003 T. 932/3409; 7.2.2003 T. 29446/2432
52 Bkz. 12. 1-iD. 15.4.2003 T. 5912/ 8380
BkZ. 12. HD. 7.4.2003 T. 3370/7525
5 Bkz. 12. 1-ID. 18.3.2003 T. 2538/5658
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halinde, birikmiş nafaka alacağına karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi
gerekeeegini"Il
- "4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 17. maddesi vas ıtasıyla IQS maddesi
uyannca malvarlı klan üzerine -devir ve temlik edilmemeleri konusunda- konulan
ihtiyati tedbir karann ın, icra takibi yapılması na ve taki bin sürdürülmesine engel
teşkil etmediğini"
- "Fazla ödenen paran ın iadesi' için -İlK 361 uyarınca- alacaklıya gönderilen muhtıranı n alacaklıya tebliği tarihinden itibaren alacaklıdan faiz istenebileceğini"5
- "İlamda 'davalıları n (borçlulann) müteselsilen sorumlu olduklar ı 'nın
öngörülmemiş olması halinde, borçluların borçtan eş it oranda sorumlu olacaklanrn"58
- "Satı lan hacizli mal üzerinde birden fazla rüçhanlı alacak bulunması halinde icra müdürlüğünce öncelikle sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceğini"'
- Idarece kamulaştı rmadan vazgeçilmesi durumunda, ödenen paran ın geri
istenmesi halinde, Anayasa'n ın 46. maddesinde kamu alacakları için öngörülmüş
olan 'en yüksek faiz oranı 'nın uygulanamayacağını "6°
- "Faaliyet izni kaldınlan finans kurumları hakkında, ihtiyati tedbir dahil
her türlü icra ve iflas takiplerinin duraca ğını "6'
- "Uyarlama davasında verilen karann infaz ı için kesinleşmesi gerektiğini"62- "Tam yargı davası sonunda verilen karann infazı için kesinleşmesine gerek
bulunmadığını "
- "'Kıdem tazminatı 'na ilişkin 'en yüksek mevduat faizi'nin, dönemlerin
başlangıç (akdinfesih, hakkın doğum) tarihlerindeki oranlar dikkate al ınarak -birer
yıllık dönemler halinde- hesaplanacağını "TM
Bkz. 12. 1-ID. 18.3.2003 T. 2540/5656; 4.3.2003 T. 2778/4139; 22.3.1999 T. 327/ 3640
56 Bkz 12. HD. 14.3.2003 T. 2166/5273
57 Bkz 12. 1-ID. 7.3.2003 T. 1680/4568
'°BkZ. 12.1-10.7.3.2003 T. 1851/4642; 20.9.2002 T. 17067/17421; 24.6.2002 T. 12388/13516
vb.
BkZ. 12. 1-10. 25.2.2003 T. 1021/3499
60 Bkz. 12. HD. 20.2.2003 T. 4/2960
Bkz. 12. 1-ID. 18.2.2003 T. 2002-28829/2679
62 Bkz 12. ED. 7.22003 T. 29444/2435
BkZ. 12. HD. 6.2.2003 T. 2002-28867/2287
64 BkZ 12. HD. 6.2.2003 T. 2002-19125/2333; 2.7.2002 T. 13625/14224; 6.6.2002 T. 10489/
12054 vd.
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"Anonim şirketin taraf olduğ u bir davada, oran belirtilmeden hükmedilen
'ticari faiz'den, 'avans faizi'nin kastedilmi ş sayılacağını ""
- "Borçlu taraJindan -esasla ilgili itirazlar ayr ıca bildirilmeden- sadece
'ödeme (icra) emrinin tebli ğ tarihinin düzeltilmesi' için tetkik merciine şikayet
yoluyla ba şvurulabileceğini"
- "Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlar ının -karada ayrı ca, 'dava
konusu taşınmazın/taşınırı n cebri icra yoluyla da sat ılamayacağını n' belirtilmiş
olmadı kça- dava konusu ş eyin nzai devirlerini önleyeceğini, yap ılan icra taki bine
(ve yapı lacak ihaleye) etkili olmayaca ğını '
- "Borçlunun açtığı olumsuz tespit davasını n zamanaşımını keseceğini"
-

- "Fuzuli işgal nedeniyle meni müdahale (elatman ı n önlenmesi) ilamının
takibe konulabilmesi için kesinle şmesine gerek bulunmadığını "69
- "İ lamda hükmedilen vekalet ücretinin tahsÜi için avukat ın kendi adına
icra takibi
- "BK 84 emredici bir hüküm oldu ğundan, alacakl ı 'takip talebi'nde açıkça
'borçlunun yaptığı ödemelerde (yatırdığı taksitlerde) bu hükmün uygulanmas ını
istememiş dahi olsa,-icra müdürünün görevinden ötürü, kendiliğinden bu hükmü
uygulayarak' yapı lan ödemeleri öncelikle faiz ve masraflardan dü şmesi gerekeceğini"1
- "Asıl borçlu hakkında takip kesinleş tikten sonra, icra kefili hakk ında icra
emri çıkarılabileceğini (asil borçlu hakkı ndaki taki bin iptali halinde, takibe kefil
hakkında devam edilemeyeceğini)"'
- "Keşidecinin hasımsı z olarak aldığı 'çekin iptali'ne dair karardan, çek
hamilinin etkilenmeyeceğini"
ın bütününü
- "Ara kararları nın, İlK 68'deki belgelerden olduğu ve karar
"Bkz. 12. HC. 4.2.2003 T. 2002-27145/1997
"Bkz. 12. HC. 3.2.2003 T. 2002-29410/1973
67 Bkz. 12. HD. 3.2.2003 T. 2002-29111/1787; 4.2.2002 T. 638/1999; 28.6.1999 T. 8450/

8772
S Bkz. 12. HC. 3.2.2003 T. 29077/1762; 7.4.1999 T. 3838/4362; 3.2.1999 T. 25/712 vb.
Bkz. 12.1-ID. 3.2.2003 T. 2002-27444/1860; 19.3.2001 T. 3821/4565; 7.11.2000 T. 16039/
16703 vb.
'°Bkz. 12. HD. 30.1.2003 T. 28589/1444; 28.1.2003 T. 28680/1298
71 Bkz. 12. HD. 30.1.2003 T. 2002-28350/1596; 18.6.2001 T. 9880/10838; 28.5.2001 T.
8528/9401 vb.
'Ekz. 12. HD. 28.1.2003 T. 2002-28232/1349; 8.7.2002 T. 15059/14790; 7.6.2001 T. 9310/
10187 vb.
"Bkz. 12. 1-ID. 28.1.2003 T. 28177/ 1260
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ihtiva ettiğinden haciz yoluyla takibe kan ulabÜeceğ ini, buna karşı n 'kısa kararlar'ın
gerekçeli kararla bütünlük arzettiği ve müstaküen —ne ilamlı ne ilams ız olarak— takibe konu edilemeyeceğini'74
- "Tam yargı davaları sonucunda verilen ve 'belli bir miktarı içeren' ilamlann
(2577s. K. mad. 28111) icra dairesinde ilaml ı takip konusu yapılabileceğini"5
- "Hukuki yardımı n sona erdiği (ödemenin yapıldığı) tarih teki Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesine göre icra (merci) vekalet ücretinin hesaplanmas ı gerekeceğini'76
- "Istihkak davasının kabulüne' iliş kin ilamların kesinleşmeden infaz edilemeyeceğ ini, fakat 'istihkak davas ının reddine' iliş kin ilamlann ise, infaz edilebilmelerinin kesinleşmesine bağlı olmadığını "'
- "Tetkik mercii kararlarının —kural olarak— kesinleş meden icraya konu labileceğini"8
- "Yeni Medeni Kanunun yürürlü ğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce, kadının kocasını n borcuna kefil olmasının geçerliliğin sulh hukuk hakiminin tasdikine
bağlı oldu ğunu"
- "Anayasanın 46. maddesinde yap ılan değişikliğ
in kamulaştırmalara ilişki 'tezyidi bedel ilamları (hükmedilen kamulaştırına bedelini arttıran ilamlar)'
hakkında da uygulanacağını "80
- "Kendisine ödeme emri tebliğ edilen Milli Savunma Bakanl ığı evrak memurunun, Bakanlık Teş kilat Kanunu'na göre böyle bir tebliğ i kabule yetkisi bulunup
bulunmadığının ara ştınlarak uyu şmazlığı n çözümlenmesi gerekecegini"Il
- "Boşanma davası sonucunda hükmedilen 'yoksulluk nafakas ı ' ile 'iştirak
nafakası 'nın, boşanma ilam ının eklentisi olduğ unu, bu nafakaların boşanma ilamının kesinleşmesi ile muaccel olacağını, bu tarihten itibaren icraya kanulabileceğini
ve bu tarihten itibaren faiz istenebilece ğini"
74 Bkz. 12. HD. 28.1.2003 T. 28174/1262
' Bkz. 12. HD. 27.1.2003 T. 28740/1118; 4.11.2002 T. 20595/22154; 1.7.2002 T. 13653/
14120 vb.
76 Bkz. 12. 1-10. 27.1.2003 T. 28777/1195
Bkz. 12. HD. 24.1.2003 T. 2002-27974/916; 28.9.1987 T. 10818/9444; 31.5.1984 T.
4632/6959 vb.
Bkz. 12. HD. 21.1.2003 T. 28104/682; 8.2.2001 T. 1462/2267; 24.1.2000 T. ğ9/17775
vb.
"Bkz. 12. HO. 2.1.2003 T. 27741/535
Bkz. 12. 1-ID. 21.1.2003 T. 2002-27736/538
Bkz. 12. HD. 21.1.2003 T. 2002-27915/616
Bkz. 12. HD. 20.1.2003 T. 2002-27497/402; 26.9.2000 T. 12554/13647
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"DSPnin 'yarg ı harçları 'ndan muafolmadığını "
- "İlamı n 'elatmanı n önlenmesine' ili ş kin olup 'tahliye' hakkm4a hüküm
içermemesi halinde, borçluya tahliye istemli icra emri gönderilemeyeceğini"TM
- "Menfi (olumsuz) tespit konulu -menfi (olumsuz) tespit davas ı sonucunda- davan ı n kabulüne / reddine iliş kin kararlann, kesinleş meden infaz edilemeyeceğ ini, ilamda yer alan eklentilerin de ayn ı kurala tabi olduğ unu (yani;
itamda yazılı 'tazminat' ve 'yarg ı lama giderlerinin de ilamin kesinle ştiği tarihte
muaccel olaca ğını ve bu tarihten itibaren bunlara faiz yürütülebüece ğini ve infaz
edilebileceğini) ""'
- "İlamı n infaz edilecek k ısmını n 'hüküm bölümü' oldu ğunu, bu :bölümün
aynen infazı gerektiğini, tetkik mercii hakiminin ilam ı n infaz edilecek k ısmını
yorum yoluyla belirleme yetkisinin bulunmad ığını "87
- "Ana para faizine tekrar faiz yürütülebileceğ ini (ana paraya dönüşmüş
olan faize temerrüt faizi yürütülebilece ğinV"
- "Tedbir nafakas ının bo şanma veya ayrılı k davasını n reddine dair hükmün
kesinleş mesi ile sona erece ğini"89
- "icra em.rinin -takibin kesinle ş mesi için- borçlu vekiline tebliği gerekeceğini ancak IIK'n ı n ceza hükümlerinin uygulangbilmesi için, alacakl ının talebi
üzerine borçlu ya da icra e ınrinin tebliği gerekeceğini"0
- "Asıl borçlu hakk ında takip yapı lmadan ipotek verenler hakknda takip
yapılamayacağını ve daha sonra as ı l borçlunun takibe dahil edilemeyeceğini, buna
karşın, asil borçlu hakk ında takip yapıldığı halde ipotek veren hakk ında takip yapılmamışsa bu kiş inin daha sonra takibe dahil edilmesinin ve hakk ı ndaki eksikliğin
giderilmesinin mümkün oldu ğunu"9'
-

Bkz. 12. HD. 24.12.2002 T. 26303/27748; 94.2002 T. 6483/7339
m Bkz. 12. HD. 23.12.2002 T. 25500/27263
Bkz. 12. HD. 17.12.2002 T. 25646/26707; 21.11.2002 T. 22195/24238; 2.12.2000 T.
19765/20649 vb.
Karş . 12. HD. 29.2.1988 T. 19874591/2292
Bkz. 12. HD. 15.12.2002 T. 18955/20051; 8.3.2002 T. 2902/4783; 10.10.2000 T. 13794/
14735 vd.
Bkz. 12. HD. 13.12.2002 T. 25255/26451; 12.11.2002 T. 21745/23124; 1.10.2002 T.
17906/19426 vb.
' Bkz. 12. HD. 12.12.2002 T. 24899/26355
Bkz. 12. HD. 10.12.2002 T. 24994/26158
Bkz. 12. HD. 212.2002 T. 23828/25717; 4.4.2002 T. 6460/6972; 31.5.2001 T. 9138/9651
vb.
08
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"'Tasarrufun iptali'ne ili şkin ilamların kesinleşmeden uygulanabileceği-

ni"92
- "150/ı uyarınca; hesap özetinin tebliğinden itibaren, bu hesap özetine karşı
8 günlük itiraz süresi geçtikten sonra icra emri gönderilerek takip yap ılabileceğini',93
- "BDDK'ya devredilen bankalar bak ımından, BDDK'nın tapu kayd ında
haciz alacaklısı durumunda olan tüm bankaları n halefi olacağını ve haciz alacaklısı
sıfatıyla yapılan ihalenin feshini isteyebileceğini"'
- "Karar ve ilam harcını n takipten sonra ödenmi ş olması halinde tetkik
ınerciince 'takibin iptaline' değil, 'takip tarihi ile harcı n ödendiği tarih arasındaki
işlemlerin ve bu arada icra emrinin iptaline' karar verilmesi gerekece ğini (noksan
harç alacaklı taraJindan tamamlanmadıkça, icra ınüdürlüğünce icra işlemlerine
devam edilmeyeceğini)"95
- "İlamda, alacaklı yararı na hükmedilen vekalet ücretinin 'net' olarak bei açı kça belirtilmedikçe, ücretin 'brüt' olarak hükmedilmi ş olduğunun
lirlendiğ
kabulü gerekeceğini"6
- Icra emrinin, borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekeceğini'
- "Vergi mahkemesince verilen ve 'fazla al ınan harç ya da verginin iadesine'
ilişkin ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını "8
- "İpotekli taşı nmaz malikine 'ihbar' (ihtar) yap ılmadığı sürece onun hakkında borcun muaccel olmayacağı nı ve icra takibi yapılamayacağını , 'hesap kat
ihtarı 'nın gönderilmesinin de 'ihtar' yerine geçece ğini"9'
- " 'Kira tespit ilam ı 'nda, tespit edilen kiranı n 'net' ya da 'brüt' olduğuna
dair bir açı klama bulunmaması halinde, kira paras ının 'brüt' olarak tespit edildiğinin kabulü gerekeceğini"°°
i bulunmayan Ankara Numune Hastanesi'nin 'pasifhusumet
- "Tüzel kişiliğ
ehliyeti' bulunmadığını "'0'
Bkz. 12. HD. 28.11.2002 T. 23567/25328; 29.3.2002 T. 5259/6499
BkZ. 12. HD. 26.11.2002 T. 23231/25088; 29.1.2001 T. 303/1268
BkZ. 12. HD. 21.11.2002 T. 23583/24382
'5 BkZ. 12. HD. 8.11.2002 T. 21099/22922
'Bkz. 12. HD. 7.11.2002 T. 21307/22794; 4.10.2002 T. 18351/20025
97 B1cz 12. HD. 7.11.2002 T. 21273/22696
Bkz. 12. HD. 5.10.2002 T. 20238/22528; 7.2.2002 T. 1225/2591
99 Bkz 12. HD. 4.11.2002 T. 21060/22232; 17.5.2001 T. 7781/8612; 11.5.2001 T. 7329/8340
vb.
1 BkZ. 12. HD. 25.10.2002 T. 20267/21864; 10.9.1999 T. 8799/9880
'°'Bkz. 12. HD. 22.10.2002 T. 19769/21574
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"Kira tespit ilamındaki 'vekalet ücreti ve yarg ılama giderleri'ne ili şkin bölümün -ilamm kesinleşmesinden sonra- ilaml ı takip konusu yap ılabileceğini"102
- "BK 104/1 maddede yer alan ftıiz' deyimiyle kasdedilen 'kapital faizi' olup
temerrütfaizlerinin buraya dahil olmad ığını "1
- "Üst sını r ipoteğinde, icra takibi için yap ılan 'giderler' ve 'icra vekalet
ücreti' için de, üst s ınır aşılmadan takip yap ılabileceğini"04
- "İİK. 45 uyannca, müteselsil kefil hakk ında, ipotek kapsam ı dışı nda kalan
borç için genel haciz yoluyla takip yap ılabileceğini"'"
- "liamda lehine hükmedilen tazminat ı, 'faiz isteme hakkını saklı tutmaksızı n' 'takipten önce' borçludan tahsil eden alacakl ının daha sonra faiz alakağı için
borçlu hakkı nda takip yapamayacağını "06
- "Sadece taksitlendirilmiş kamulaştı nna bedellerinin ödenmemesi halinde
değil, herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedelleri hakkında da, 'kamu
alacaklan için öngörülen en yüksek faiz oran ı 'nı n uygulanacağını "107
- "Geminin nzai satışını n, gemi alacaklısını n hakkını düşürıneyeceğini"106
- "Boşanma kararını n kesinleş mesinden sonra hükmedilen maddi / manevi
tazminatın, kesinleş mesi beklenmeden infaz edilebileceğini"°9
- "İcra müdürünün 'her iki dosyadan haciz konulan mallann ayn ı olup
olmadığı ' konusunda incelemede bulunup karar vere bÜece ğini"'1°
- "Mirası reddetmiş miras çılar hakkı nda, mirasbırakan için alınmış ilama
dayalı olarak takip yapılamayacağını "111
- "Tahsil harcını n takip masraflan çıkarıldı ktan sonra geri kalan miktar
üzerinden hesaplanmas ı gerektiğini"12
Bkz. 12. 1-ID. 15.10.2002 T. 19137/20916; HGK. 30.5.2001 T. 12-423/456; 12. HD.
4.5.1998 T. 4612/4904 vd.
Bkz. FIGK. 9.10.2002 T. 12-709/781
104 Bkz. 12. HD. 8.10.2002 T. 18963/20339
105 Bkz. 12.1-ID. 7.10.2002 T. 18613/20079
BIcz. 12. HD. 3.10.2002 T. 25957/26636
'°'I3Icz. 12. 1-iD. 30.9.2002 T. 17791/19081; 2.7.2002 T. 13175/14327; 2.7.2002 T. 13145/
14491 vb.
'Bkz. 12. 1-ID. 27.9.2002 T. 17208/18843
109 Bkz. 12. HD. 26.9.2002 T. 17598/18707; 16A.2002 T. 6670/7997; 4.3.2002 T. 3052/4392
vb.
110 Bkz. 12. 1-ID. 20.9.2002 T. 15720/17428
"Bkz. 12. 1-ID. 19.9.2002 T. 16011/17219
112 Ukz. 12. HD. 17.9.2002 T. 15898/17125
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"Üst sınır ipoteğinde alacaklının ancak -faiz ve eklentiler de dahil olmak
üzere- limitle sınırlı olarak takipte bulunabileceğini"113
-

- "Satışı (ihalesi) yapılan ara çla ilgili para cezalarının da alıcıya ödettirildikten sonra, aracın alıcı adına tescilinden sonra al ıcının 'para cezasının kendisine
iadesi' için icra müdürlüğünden talepte bulunabileceğini"114
- "Aile hukukuna ili şkin ilamlar kesinleşmediğinden, boşanma ilamında yer
alan ve onun eklentisi niteliğinde olan maddi / manevi tazminatların boşanma
ilamı kesinleştikten sonra icraya konulabileceğini, bu alacaklar için, ilain ın kesinleşmesinden itibaren faiz istenebileceğini"15
- "Tedbir karan ve olumsuz tespit davası nda taraf olmayan alacakl ının, bu
karardan etkilenmeyeceğini"116
- "Alacaklı hakkında 'sahtecilik suçundan dolay ı ' asliye (veya ağır) ceza
mahkemesinde açılan ceza davasında, HLIMK 317'deki ko şulların gerçekleşmesi
ve borçlunun müdahale talebinde bulunmu ş olması halinde, suç konusu senetle
ilgili taki bin durdurulması gerekeceğini"17
- "Takip dayanağı ilamda '...faiz alacağının davalıdan alınıp, davacı ya verilmesi...' şeklinde hüküm bulunması halinde, buradaki 'faiz alaca ğı ', 'ana para
(kapital) alacağı 'na dönüşmüş olduğundan, bu alacak için icra taki binde ayrıca
faiz istenebileceğini"118
- "Temyiz aşamasında yargılamaya borçlu vekÜinin katılmış olması halinde,
bu aşamadan sonra borçlu vekiline tebligat yap ılarak takibin sürdürülebileceğini"119
- 11K 83'te adı geçen 'ilama müstenit olmayan nafaka' tabirinden anla şılması
gerekenin '8K 507'de olduğu gibi sözleşmeye dayanan nafaka' olduğunu, 'ilama
bağlı birikmiş nafakalar'ın da haciz edilemeyeceğini"120
- "Ara karan' ile hükmedilen nafaka alaca ğına -yapılan genel haciz yoluyla
takipte- ara karar tarihinden itibaren faiz istenebilece ğini"1211
Bkz. 12. HD. 17.9.2002 T. 15869/17175; 23.1.2001 T. 2000-20726/836
8kz. 12. HD. 16.9.2002 T. 16234/16851
"5 Bkz. 12. HD. 16.9.2002T. 16226/16859; 28.22002 T. 3215/4062; 18.5.2001 T. 7810/8867
vb.
116 Bkz. 12. HD. 16.9.2002 T. 16284/16918; 1.6.2001 T. 8695/9838; 28.5.1998 T. 5564/6235
vb.
11 8kz. 12. HD. 12.9.2002 T. 15261/16409; 19.2.2001 T. 2318/3012
' 18 Bkz 12. HD. 10.9.2002 T. 14503/16271
'19 13kz 12. HD. 9.9.2002 T. 15527/15867
lr Bkz. 12. HD. 9.7.2002 T. 14311/15013
121
Bkz. 12. HD. 9.7.2002 T. 14462/14959; 20.6.2002 T. 12035/13312
"3
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"Arttırılan nafaka miktarı na hangi tarihten itibaren faiz yürütüleceği hakkı nda kararda bir hüküm bulunmamas ı halinde, karar (ilam) tarihinden itibaren
faiz yürütülmesi gerekece ğini"'
- "Haciz tehdidi ile dosya borcundan daha fazla para tahsil edildi ği' iddiasına
dayalı şikayet hakkı nda tetkik merciince 'görevsizlik karar ı ' verilemeyeceğini"124
- "Sayıştay ilamlarını n edayı içermesi ve kesinle ş mesi halinde, 'icra emri'
gönderilerek takip konusu yap ılabileceğini"tm
-- Idarece verilen 'men kararı ' için icra emri gönderilemeyeceğini ancak ayn ı
kararda yer alan 'sarf (masraf) karar ı ' için icra emri gönderilebilece ğini"1
- "Ara kararı ile kararlaştırılmış nafakanı n, her yerde takip konusu yap ılabileceğini'
- "Olumsuz tespit davas ını n reddi nedeniyle alacaklı lehine mahkemece tazminata hükmedilmiş olmasını n, icra veznesine yat ırı lan ve tedbir kararı nedeniyle
alacaklıya ödenmeyen alaca ğa -paranı n ödenebilir hale gelmesine (ihtiyati tedbirin
kalkması na) kadar-faiz yürütülmesine engel te şkil etmeyeceğini"
- "Elatmanın önlenmesine ili şkin ilama dayal ı takibin kesinle şmesinden
sonra taşı nmazı n el değiş tinnesinin takibin -yeni malik hakk ında- depam ını
engellemeyeceğini"1
ı nca, borçluya 'icra emri' gönderilebilmesi için, ipotek akit
- "İlK 15011 uyar
tablosunun kay ıtsız şartsız para borcu ikrann ı içennesinin gerekmedi ğini (borçluya daha önce 'hesap özeti'nin tebli ğ olıtnmuş ve onun 8 gün içinde buna itiraz
etmemiş olmasının yeterli olduğunu)"°
- "Takip konusu alacağı n rehin tutarı ile karşılanamayacağını n belirgin
olması halinde, tüm alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere -önce rehinli takip
yapmadan- genel haciz yoluyla takip yap ılabileceğini"131
- "Tenkise ili ş kin ilamlann takibe konulabilmeleri kesin le şmelerine bağlı
değilse de, mahkemece muns muvazaas ı nedeniyle açı lan tapu iptali ve tescil davas ı

-

1 }(arş 12. HD. 3.2.1997 T. 482/940
'"BkZ. 12. Ha 8.7.2002 T. 13791/14761
124 Bkz. 12. HD.5.7.2002T. 13014/14639
'Bkz. 12. HD. 27.6.2002 T. 13780/13830
lu Bkz. 12.1-ID. 27.6.2002 T. 13292/13763
Ir Bkz. 12. HD. 25.6.2002 T. 12301/13706
1 Bkz. 12. HD. 20.6.2002 T. 12251/13287; 12.11.1999 T. 14125/14088; 2.3.1998 T. 1964/
2391 vb.
1 "Bkz. 12. 1-ID. 13.6.2002 T. 11167/12645
13°Bkz. 12. HD. 10.6.2002 T. 11221/12332; 8.4.2002 T. 6047/ 7269
131 Bkz. 12. Ht). 9.6.2002 T. 10789/12227; 26.6.2001 T. 10442/11490
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sonucunda fiili imkansızlık nedeniyle bedelin tahsiline karar verilmişse bu kararın
takibe konulabilmesi için kesinleşmiş olmasının zorunlu o1duğunu"132
- "Teminat mektuplarının, başka bir ilişkiden doğan borç için -borçlunun
başka bir borcu için- haciz edilemeyeceğini"tm
- "Üst düzey yöneticilerinin -506 sayılı Kanun mad. 80 uyarınca- sorumlu
olabilmesi için, borcun sigorta prim alacağından kaynaklaması gerektiğini"
- "Arttırılan kira parasına dafaizin, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren
yürü tüleceğini"133
- "En yüksek işletme kredisi faiziııin, işletme kredisi veren Halk Bankas ı,
Sınai Kalkınma Bankas ı gibi bankalardan sorularak, bilirki şilere aşamalı olarak
hesaplattınlması gerekeceğini"
- "Tüzel kişiliği bulunan Adalet Bakanlığı muhatap gösterilerek, Adalet
Bakanlığı 'na icra emri gönderilebileceğini"137
- "İlamdafaizin başlangıcı hakkında hüküm bulunmamas ı halinde, birikmiş
nafaka farkları için, karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini"33
- "İpoteğin 'bir yıl süreyle faizsiz olarak' kurulmu ş olmasının, 'vade tarihine kadar ana para için faiz istenemeyeceğini' ifade ettiğini, temerrüdün olu şması
halinde, temerrüt faizi istenmesini engellemediğini"139
- "4389 sayılı Kanun (mad.261II) uyarınca 'izni kaldırılan banka aleyhine
yapılmakta olan takiplerin' duracağını, banka aleyhine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz
veya kesin haciz uygulanmayaca ğını "41
- "Damda, 'sigorta şirketinin teminat dahilinde sorumlu olduğunun belirtilmesinin, hükmedilen alacağın 'müteselsil sorumlu' durumunda bulunan borçludan
tahsiline engel teşkil etmeyeceğini""'
- "Kesinleşen bir merci kararının, aynı konudaki diğer bir merci kararına
karşı, takip hukuku açısından kesin hüküm teşkil edeceğini"42
m2 ükz. 12. HD. 7.6.2002 T. 10562/12198; 25.4.2002 T. 8207/8569
133
Bkz. 12. 1-10. 6.6.2002 T. 10783/12093; 5.4.1999 T. 3818/4155; 21.10.1997 T. 11089/
11219
1M Bkz. 12. HD. 4.6.2002 T. 10847/11788
'33 Bkz. 12. HD. 4.6.2002 T. 10901/11859
136
Bkz. 12. HD. 27.5.2002 T. 9987/11063; 4.4.2002 T. 6458/6964; 20.2.1997 T. 1126/1684
Vb.
137 Bkz. 12. 1-ID. 17.5.2002 T. 8938/10333
'33 Bkz. 12. HD. 14.5.2002 T. 8751/10131
139
Bkz. 12. HD. 6.5.2002 T. 8420/9545
'40 Bkz. 12. 1-ID. 30.4.2002 T. 8069/8995
141 Bkz. 12. HD. 15.4.2002 T. 6783/7755
'42 8kz 12. HD. 15.4.2002 T. 6661f7845
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-

Izni kaldırı lan banka aleyhine yapı lmakta olan icra - iflas takipleri durduğundan ihtiyati tedbir, ihtiyati ve kesin haciz uygulanamayaca ğırn"43
- "Kesinleş meden takibe konulabilecek ilamiarın eki entisi durumunda bulunan avukatlı k ücretlerinin de, ilam kesinle ş meden takibe konulabileceğini"1
- "iş sahibi (müvekkil) yararı na Avukatlık Asgari Ücret Tarıfesi'ne göre değil
de, taraflar aras ındaki sözleş meye göre belirlenen avukatl ık ücretinin, Av. Kanunu'nun 1641V maddesinde öngörülen korumadan ist ifade edemeyeceğini"45
- "Takip iptal edildikten sonra, alacakl ının aynı dosya üzerinden harç vermeden yeni bir takip ba şlatamayacağı nı "46
- "Verilen borç para karşılığında,.ayrıca ipotek alınmış olması halinde İlK
45 uyar
ı nca öncelikle ipotekli takip yapılması gerekeceğini147
- "Takip dayanağı Üamdafaizin başlangıcı hakkında bir hüküm bulunmamas ı
halinde, karar tarihinden itibaren faiz istenebilece ğini"48
- "'Kooperatif örtakl ığından çıkarma' kararını n -1163s. Koo peratifler K. 16
ve HLI]vfK 443/4 uyarınca- kesinleşmed.m infaz (icra) o1unamayacağını "49
- "ilamda yer alan 'muarazan ı n önlenmesi'ne dair hükmün ihtarat yapmak
suretiyle uygulanmas ı gerekeceğini, alacaklının 'tahliye' yönündeki infaz isteminin
reddi gerekeceğini""°
- "Nafaka ilamı na dayalı takiplerde, işlemiş faizin her bir aylı k nafaka için
-kademeli olarak- hesaplanmas ı gerekeceğini""
- "Bozma karar
ına uyulmuş olması halinde, bu kararın lehine bozulduğu
taraf için 'kazanılmış hak' oluşturacağını "52- "Olumsuz tespit davas ı 'nın -İlK 721Vi uyarınca- 'geri alma davas ı 'na
dönüşmüş olması halinde de, mahkemece verilen ilam ın kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini"
'°Bkz. 12. HC. 9.4.2002 T. 6098/7480
"Bİcz. 12. HC. 9.4.2002 T. 6581/7378
'45 BkZ. 12. HC. 4.4.2002 T. 5713/7024
' 6 BkZ 12. HC. 2.4.2002 T. 5754/6745
147 BkZ. 12. HC. 26.3.2002 T. 5233/6166
US Bkz 12. HC. 26.3.2002 T. 5044/6219; 24.4.2001 T. 6124/6896; 27.2.2001 T. 2857/3681
vb.
t49 Bkz. 12. HD. 21 .3.2002 T. 4638/5698; 5.32996 T. 2691/2870
Bkz. 12. HC. 7.3.2002 T. 3970/4601
" Bkz. 12. HD. 4.3.2002 T. 3062/4382
Bkz. 12. HC. 1.3.2002 T. 2844/4294
1 Bkz. 12. 1-113. 18.2.2002 T. 2391/3485
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- "Taşınmazı n ayni ile ilgili olmayan 'elatmamn önlenmesi' ilamlarının,
kesinleşmeden icraya konulabileceğini"5'

- "'Maddi tazminat'a ilişkin ilamları n icraya konulabilmeleri için kesin/eşmelerine gerek bulunmadığını "155
- "Ortaklığı n giderilmesi davas ı sonucunda verilen 'tescil karan'n ın, ilam
kesinleş me-den (HLLMK 443) infaz edilemeyeceğini"156
- "Hisseli taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesine ili şkin ilamıh, 'takip
yapan ın hissesine müdahale edilmemesi' şeklinde, borçlu ya ihtarda bulunularak
infaz edilmesi gerekeceğini"157
- "Yeniden harç verilmeden, mirasb ırakan hakkı nda takip tarihinde ölü olduğu için iptal edilen takip dosyas ı üzerinde, miras çılara ödeme emri çıkarılaraic
taki bin miras çı lara yöneltilemeyeceğini"158
- "Kişisel hak mahiyetinde olan satış vaadine dair hak tapu kaydına işlenmekle
ayni etkinlik ve aleniyet kazandığından, beş yıl süre ile üçüncü ki şilere karşı ileri
sürülebileceğini (satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh edilmesinden sonraki tarihi
taşıyan hacizlerin, şerh sahibi al ıcıyı bağlamayacağını, bu nedenle satış vaadinin
şerhinden sonra taşınmazı haciz ettiren alacaklıya, sıra cetvelinde, şerh sahibi
alıcı dan sonra yer verilmesi gerekeceğini - Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin
tapuya ş erh verilmesinden sonra konulan hacizlerin geçersiz oldu ğunu)"'16°
- "flas açıldıktan sonra, mü/lis borçlu hakk ında ,İİK 185 uyar
ınca; ipoteğin
paraya çevrilmesi yoluyla takip yap ılabileceğini"161
- "Boşanma ya da boşanmanın reddi ilamı nda, 'dava tarihinden ba şlamak
üzere' 'tedbir nafakas ı 'na hükmedilmiş olması ve dava tarihinden itibaren faiz
yürü tüleceğinin öngörülmemiş olmas ı halinde, karar tarihinden itibaren faiz
yürütülmesi gerekeceğini"162
- "Köy muhtarl ığı nca, 4081 s. Kanun'un 15. maddesine göre düzenlenen
'koruma tarıfesi'nden kaynaklanan koruma bedelinin tahsili için, örnek 53 icra
1M Bkz. 12. HD. 8.2.2002 T. 1519/2750
"Bkz. 12. HD. 7.2.2002 T. 226/2609
156 Bkz. 12. HD. 5.2.2002 T. 1190/2358
57 Bkz. 12. 1-ID. 5.2.2002 T. 1113/2310; 21.4.2000 T. 5689/6469; 8.12.1997 T. 13205/
13665
1 Bkz. 12. HO. 29.1.2002 T. 776/1624
'Bkz. 12. HD. 6.11.2001 T. 17103/18142; MGK. 18.10.2000 T. 12-1220/1285; 19. HD.
14.10.1996 T. 6511/10043 vb.
Kar5: 12. HD. 29.2.1988 T. 19874236/2276
161 Bh 12. HD. 9.7.2001 T. 11429/12519
162 Bkz. 12. HD. 12.6.2001 T. 9560/10476; MGK. 5.4.2000 T. 12-739/746
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emri gönderilerek İİK'na göre değil, 6181 sayılı Kanun'a göre icra takibi yap ılabileceğini"163
- "İpotekli taşınmazı n 'tamamlayıcı parçası ' ve 'eklentisi' durumunda
bulunan ve ipote ğin kapsamı nda yer alan menkullerin -ipotekli ta şınmaz satışa
c)"IM
çıkar
ı lmadan- müstakilen haciz edilip, sat ışa ç ıkanlamayacağını (IlK. 83
"Faize faiz yürütülmesinin kural olarak yasak oldu ğunu, fakat, tarı m kredi
kooperatiflerine ili şkin özel mevzuat ile istisnai uygulama öngörülebileceğini, Tarı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin kanundan doğan yetkisini kullanmak
suretiyle kooperatif ortaklan lehine yay ınladığı genelgelerdeki faiz hesaplama
yönteminin öncelikle uygulanması gerek?ceğini
- "icra taki binin, 'donatan'a yöneltilebilece ği gibi, donatan ı temsilen 'acenta 'ya da yöneltilebileceğini"
- "4081 sayılı Çiftçi Mallarını n Kqrunması Hakkındaki Kanun gere ğince,
koruma ve ihtiyar meclislerinin 'kesinle şmiş tazmin (ödetme) kararlan'n ı n -4081
say
ılı Kanun mad. 10, 26 uyarı nca- 'ilam' hükmünde olduğunu, buna karşı n ayn ı
meclislerin, 'koruma tanfeleri gereğince koruma bedelleri hakkı nda verdikleri tahsil
kararları ' ile 'para cezaları 'nın -4081 sayılı Kanun mad. 15 uyarınca- 6183 sayılı
yasa hükümlerine göre yerine getirilebilece ğini""
- "Zilyetliğe dayalı olarak taşınmazı n teslimini öngören ilam ın, kesinleşmeden infaz olunabileceğini'1
- "8K. 487 uyarınca alacaklını n asil borçluya müracaat etmeden, rehini gibi, ası l borçlu
leri paraya çevirmeden kefiller hakk ı nda icra takibi yapabileceğ
hakkı nda da 'tahsilde tekerrür olmamak üzere' -rehnin paraya çevrilmesi yolu
dışı nda- genel haciz yoluyla takip yapabileceğini"169
- "Takip dayanağı belge (kredi sözle ş mesi)nin, ödeme emri ekinde borçlu ya
tebliğinin yasal zorunluluk olduğunu"
- "Taşınmazı n borçlu adı na olan tapu kaydını n gabin nedeniyle iptal edilerek şikayetçiler adı na tesciline' iliş kin ilam hükmü, tapu sicil müdürlüğünce
'evvelce tesis edilmiş olan ipotek şerhiyle birlikte' şikayetçiler adı na tapuya tescil
ıe Bkz 12. HD. 9.6.2001 T. 8811/10000
'64 6kz 12. 1-10. 8.6.2001 T. 9299/10285
lm Bkz. MGK. 6.6.2001 T. 12-446/475
1 BICZ. 12.1-3D. 5.6.2001 T. 8462/10067
167 Bkz. 12. HD. 5.6.2001 T. 8811/10000; 22.5.2001 T. 7901/9107; 6.2.2001 T. 973/2036
vb.
166 Bkz. 12. HD. 4.6.2001 T. 8984/9885
'Bkz. 12. HO. 1.6.2001 T. 8685/9814
lm Bkz. MGK. 23.5.2001 T. 12-428/426
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edilerek yerine getirilmişse, ipoteğin -mahkeme karan ile-fark edilmediği sürece
geçerliliğini koruyacağı nı "7'
- "Gerek ilam ile gerek ara karar ile hükmedilen nafakan ın -kesinleşmesine
gerek olmadan- (başlangıç tarihi aynca açıklanmamış ise) karar tarihinden itibaren
istenebileceğini'172
- "Derneklerin 'kayıt ücretleri', 'yıllık aidat' ve 'itirazı kabil olmayan para
cezalar
ı ' ile ilgili kararlann ın ilam hükmünde olduğunu"7'
- "Takip borçlusu yüklenicinin borcundan dolay ı, henüz tapuda arsa sahipleri üzerinde kayıtlı bulunan taşınmazın -in şaat sözleşmesinin icras ına bağlı
olarak, ileride doğması kesin olarak belli olmayan muhtemel hakları için- haciz
edilemeyeceğini"174
- "Kamulaştır
ı lması yapılan taşınmazın boşaltılmasının istenebilmesi için
taşınmazın idare adına tapu siciline tescil edilmiş olması gerektiğini"tm
- "Takipsiz bırakılan icra dosyas ında alacaklı (vekili)n ın yenileme dilek çesinin, borçlunun dosyada vekaleti bulunan avukat ına tebliği gerektiğini"176
- Fazlaya ait haklarını sakIz tutınamış olan alacaklının, ilama dayalı olarak
yaptığı takipte istemiş olduğu faiz dışında 'evvelce eksik istediği'nden bahisle sonradan takip yaparak yeniden faiz isteminde bulunamayaca ğını "'
- "Taşınnıazın ayn ına ilişkin ilamların zamana şımına uğramayacağı- "Elatnıanın önlenmesine ilişkin ilamlann zamanaşımına uğramayacağını "1
- "Nafaka borçlusunun - hastane n ıasrafi, okul harcı gibi - alacaklı adına
yaptığı harcamaları -açıkça, harcamanın nafaka borcu na mahsuben yap ıldığı bildirilmedikçe- nafaka borcuna mahsup edemeyeceğini"193
- "Boşanma davasından sonra MK 197 uyarınca verilen tedbir nafakas ının,
"1 Bkz. 12. HD. 22.5.2001 T. 7917/9043
"Bkz. 12. HD. 18. 5.2001 T. 7805/8863; 18.5.1999 T. 6002/6554
"3 BkZ. 12. HD. 18.5.2001 T. 7796/8857
174 Bkz. 12. HD. 17.5.2001 T. 7816/8699; 23.10.2000 T. 14816/15694
'n Bkz. 12. HD. 11.5.2001 T. 7361/8287
176 Bkz. 12. 1-ID. 10.5,2001 T. 7246/8085
1"Bkz. 12. HD. 10.5.2001 T. 7210/8148
"Bkz. 16. LtD. 10.5.2001 T. 1353/2565; 12.1-ID. 6.10.1997 T. 9481/10052; 23.3.1989 T.
1988-8746/4107 vb.
"Bkz. 12. LtD. 14.1.1980 T. 10014/309
'Bkz. 12. HD. 30.4.2001 T. 5962/7299
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boşanmaya iliş kin kararın kesinleşmesi ile sona ermeyeceğini, mahkeme kararı
olmaksızı n tetkik merciince nafakamn kald ırılamayacağını "18'
- "'Alacaklını n adresi'nin takip talebinde ve ödeme emrinde gösterilmemi ş
olması halinde 'takip' iptal edilmeyip, tetkik merciince 'icra dairesi tarafIndan
verilecek süre içinde noksanl ığı n giderilerek, buna uygun ödeme emrinin tebli ğ
edilmesine ve önce gönderilmi ş olan ödeme emrinin iptaline' şeklinde karar verilmesi gerekeceğini"182
- "Takip konusu alacağı n rehin tutan ile karşılanamayacağını n belirgin
olması halinde, tüm alacak için 'tahsilde teken-ür olmamak kayd ıyla' haciz yoluyla
takip yapılabileceğini"
- "Fabrika binas ındaki makinelerin, ipoteğin tamamlayıcı parçası ve eklentisi
sayılacağını (MK 862) vefabrikadan ayrı haczedilemeyeceğini (İlK 83 c)"IM
"Takip tarihinde ergin olan alacakl ı yerine velisinin yaptığı takibin iptali
gerekeceginile
- "Taşınmazlarm 'istihkak davası 'na konu olamayacağını, uyu şmazlığın
ikayet'
yoluyla çözümlenmesi (ve bu konuda açılmış olan 'istihkak davası 'nın
'ş
yapılmış bir 'şikayet' olarak algılanması) gerekeceğini""
- "Takip tarihinde ergin olan çocuk için, annesinin velayeten 'birikmiş
nafaka'dan dolayı takip yapamayacagini 1
- "İştirak nafakas ının, çocuğun ergin olmasına kadar -velayet süresince- devam edecegini"Ill
- "Sona eren ve yenüenmemiş olan kira sözleş mesi nedeniyle 'fuzuli şagil'
durumuna düşen kiracının müdahalesinin menine ve ecrimisile ili şkin Üamın,
kesinleşmeden icraya konulabileceğini"1
- "t/K 721IV ve V uyarınca, olumsuz tespit davası sonucunda verilen ilamlar
kesinleşmeden infaz olunamayacağından, Üamın -tazminat, yargılama giderleri, ve-
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Bkz.

12. HD. 30.4.2001 T. 4322/51.15; 26.3.2001 T. 4322/5115; 30.3.1998 T. 3113/

4380
1 Bkz. 12. HD. 19.4.2001 T. 6031/6697
1 B1cz. HGK. 18.4.2001 T. 12-354/367
' 84 BkZ 12. HD. 13,4.2001 T. 5449/6424; 27.11.2000 T. 17815/18385; 24.10.1985 T. 2800/
8643 vb.
'Bkz. 12. Ff0. 29.3.2001 T. 4138/5352
1M Bkz. 12. HD. 27.3.2001 T. 4414/5207; 14.9.2000 T. 11504/12636; 16.3.1999 T. 2702/3225
vb.
187 Bkz 12. Ff0. 22.3.2001 T. 3928/4833
'Ukz. 12. HD. 22.3.2001 T. 3887/4799; 14.9.1998 T. 8264/8679
189 Bkz. 12.1-10.19.3.2001 T. 3821/4565
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kalet ücreti gibi- eklentilerinin de ilam ın kesinleşmesi ile muaccel hale geleceğini, bu
tarihten itibaren bunlar için faiz istenebileceğini ve icraya konulabileceğini"90
- "'Ölü kişi hakkında takip yapılamayacağı 'ndan, miras çılann takibe dahil
edilerek (taki bin onlara yöneltilerek) onlara ödeme (icra) emri gönderilerek takibe
devam edilemeyeceğini"19'
- "Alacaklının, 'asıl borçlu'ya müracaat etmeden ve rehinleri paraya çevirtmeden 'kefiller' hakkında takip yapabileceğinden, 'ipot ek veren malik' s ıfatı yanında
'kredi sözleşmesinin müşterek ve müteselsil borçlu, ve kefili' s ıfatını taşıyan borçlu
hakkında da 'genel haciz yolu ile' takipte bulunabileceğini"92
- "Pamda yer almayan alacak kalemlerinin yorum yoluyla artt ınlamayacağznı "
- "DSİ Genel Müdürlüğü'nün yargı harçlanndan muaf olmadığını "
- "Taşınmazın aynına ilişkin olup kesinleştikten sonra infaz edilecek ilamın
eklentileri içinde faizin, ilam ın kesinleşmesinden itibaren istenebileceğini"95
- "İlamda belediye başkanlığı lehine hapis hakkı tanınmış olmasının, alacağın
tahsiline (ve karar tarihinden itibaren faiz istenmesine) engel teşkil etmeyeceğini"196
- "icra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş ve vekilin esasla ilgili itirazlannı mercie bildirmiş olması halinde tetkik merciince 'icra emrinin iptaline'
karar verilemeyeceğini""
- "Satış isteme süresinin kesin haciz tarihinden itibaren ba şlayacağını,
ihtiyati haciz sahibi alacakl ılar için bu sürenin, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesinden itibaren işlemeye başlayacağını "
- "Mahkeme Üamında yer alan icra inkar tazminatının 'takip talebi' ile 'icra
emri'nde yabana para alaca ğı olarak istenmiş olmasının, 'taki bin iptali'ne neden
olacağını

"°Bkz. 12. HD. 19.3.2001 T. 3680/4608; 22.2.2001 T. 1751/3293
"'Bkz. 12. HD. 16.3.2001 T. 3550/4450; 5.5.1999 T. 5393/5838; 12.2.1998 T. 812/1397
'"Bkz. 12. HD. 16.3.2001 T. 3224/4520
'"BkZ. 12. 1-ID. 13.3.2001 T. 3353/4208
'94 flkz 12. 1-ID. 13.2.2001 T. 1582/2660
1' Ekz. 12. HD. 8.2.2001 T. 1402/2145; 15.9.2000 T. 11549/12756
"Bkz. HGK. 7.2.2001 T. 12-9/102.
''Bkz. 12. HiV. 23.1.2001 T. 107/803.
1 B1CZ. 19. HD. 20.1.2001 T. 1999-7747/187; 12.2.1998 T. 343/820; 29.5.1997 T. 3444/
5555.
'Ekz. 12. HD. 21.12.2000 T. 19582/20420.
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- "İlama dayanmayan takiplerle ilgili borcun iadesi' konusunu düzenleyen
Harçlar Kanunu'nun 291son hükmünün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu
ile takipleri de kapsadığını "2°°
- "MK 939 uyarı nca menkul rehninin kurulabümesi için 'rehin sözleşmesi'
yapılması ve 'rehin konusu menkul mal ın alacaklıya (veya üçüncü kiş iye) verilmesi
ve alacaklının bu mala doğrudan doğruya veya dolayısıyla zilyet olması' gerektiğini,
MK'nun 939. maddesine uygun düzenlenmeyen rehin sözle şmesinin (rehin konusu
aracın borçlunun elinde b ırakılmasının) alacaklıya öncelik tan ımaya ca ını "°1
- "İlamdafaize hü km edilmemi ş ve takip talebinde de as ıl alacak yan ında faiz
talep hakkı saklı tutulmam ışsa, alacaklının yeni bir takip ile faiz talep edemeyeini, buna karşın ilamdafaize hükmedilmişse önceki takipte faiz istenmemiş ve
ceğ
bu hususta talep hakkı saklı tutulmamış olsa bile ilamda yazılı faiz için yeni bir
takip yapılabileceğini"202'203
- "Taşını r mal, hacizle yükümlü olarak ihaleye ç ıkmadığı ve bu kayıtla
ihaleden alınmadığından alıcının borçlunun taşıt vergisinden sorumlu olmayacağını "
- "Tüzel kişilerin (anonim, limited şirket vb. gibi) temsil organ ını oluşturan
kişilerin, tüzel kişiden alınmayan vergi borçlarından -kendilerinin kasdı ya da
ihmali bulunmasa da- ki şisel olarak sorumlu olduklarını, bunun için vergi al'ıcağının temsil edilen şirketin malvarlığı ndan kısmen ya da tamamen al ınamamış
olması ve temsilciler aleyhine takip yapılarak, ödeme emri gönderilmesi ve onlar
hakkındaki taki bin kesinleşmiş olması gerekeceğini'
- "Haciz tarihinden itibaren taşınırlarda bir yıl, taşınmazlarda ise iki y ıl
içinde satış istenmemesi halinde haciz dü şeceğinden, bu süreler içinde haczettirdiği şeyin satışını istememiş olan alacaklıya sıra cetvelinde yer verilemeyeceğini
(alacaklının alacağına sıra ceivelinde yer verilebilmesi için haczinin dü şmemiş
olması gerektiğini) "

BIcz. 12. HD. 18.12.2000 T. 19254/20083.
201

Bkz. 19. J'ID, 12.12.2000 T. 8107/8611; 19.10.2000 T. 5961/6932; 1.6.2000 T. 2915/

4291.
m Bkz 12. HD. 11.12.2000 T. 19142/19602; 21,11.2000 T. 17448/17981.
a Karş : 12. HD. 1.2.2002 T. 924/2053; 20.4.2001 T. 924/2053.
BkZ. 12. HD. 4.12.2000 T. 18677/19050.
Bkz. 19. HD. 30.11.2000 T.7449/8251/23.1O.1997 T.6140/8880; 5.6.1997 T.3881/5833 vb.
Bkz. 19. 1-ID. 30.11.2000 T. 7452/8249; 6.7.2000 T. 3969/5442, 6.7.2000 T. 4180/5449 vb.
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KAMULAŞTIRMA YASASI'NIN
4650 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİ LEN
HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESINDE
MADD İ HATA DAVAS
T. Murat PULAK*

A. CİRİŞ
2942 sayılı Kanıulaştırma Yasası, 4650 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik, 08.11.1983 tarihli Resmi Gazete'de yayınılanarak aynı
tarihte yürürlüğe giren ve hiçbir değişikliğe uğramadan uygulanagelen bir
yasanın, günün koşullarma uygunlu ğurnm sağlanması amacıyla yapılan
basit bir değişiklik olmayıp, 4650 sayıli Yasanın gerekçesinde de açıklandığı
gibi, yargı mercilerinde önemli bir i ş yükü oluşturan ve özellikle kamulaştırılan taşmmaz malların sahipleri tarafmdan kamulaştırnia bedelinin
eksik tespit edildiği ileri sürülerek açilmakta olan bedel artınım davalarının
önüne geçilmesi veya en aza indirilmesi, bu suretle devlet ile vatanda şın
barışık hale getirilmesi amaçl ıdır.
Kamulaştırma Yasası'nda, 4650 sayılı Yasa'nın bu amacı doğrultusunda
yapılan değişikliklerden en önemlisi, kamula ştırma bedelini belirleme görev ve yetkisinin kıymet takdir komisyonlarmdan al ınmış olmasıdır. Yeni
dttzenlemede kamulaştırma bedeli, öncelikle idarenin mal sahibi ile anlaşması suretiyle belirlenecek, anla şma sağlanamayan veya anlaşma yapılmasına yasal olanak bulunmayan durumlarda ise mahkeme tarafından tespit
edilecektir.
Kamulaştırma Yasası'nın, kamulaştırma bedelini belirleme yetkisi ve
görevi ile ilgili hükümlerinde de ğişiklik yapılması sonucu ortaya çıkan
kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkemeye kimin başvuracağı sorunu, davanın kamulaştıran idare tarafından açılacağı hükme bağlanarak
çözümlenmiştir.
Kamulaştırma bedelinin tespiti görevini, anlaşabildikleri takdirde mal
sahibi ile idareye, aksi halde mahkemeye veren 4650 sayılı Yasa ile değişik
18. Hukuk Dairesi Tetkik EMkimi.
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ılması
Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre, kamula ştırma bedelinin art ır
ıştır.
na
da
gerek
ve
yer
kalmam
ılması
veya indirilmesi talebiyle dava aç
Kamulaştı rma bedelini tespit sistemini de ğiş tiren, bu tespit için dava
açılması
nı mal sahibi ile idarenin bu hususta anla ş ma yapmamas ı veya
yapamaması koşuluna ba ğ layan; zorunlu olması halinde açı lacak olan davada aktif dava ehliyetini özellikle düzenleyen ve tek bir dava ile kamula şn çözümlenmesini amaçlayan
tı rma bedeli hususundaki uyu şmazlıkları
4650 say ılı Yasa ile değiş ik Kamulaştı rma Yasası'nı n 14. maddesinde, -bu
amaç ve sistematik ile ba ğdaştığı söylenemeyecek olmakla birlikte- kamulaştırma bedelinin tespih davas ından ayrı olarak, gerek idare, gerekse mal
sahibi tarafından, Maddi Hatalar ın Düzeltilmesi davas ı da açılabileceği
öngörülmüştür.
Bu yazı da, Kamulaştırma Yasası'nın önceki ve 4650 say ılı Yasa ile de ğiştirilmiş hükümleri çerçevesinde ve karşılaştı rmalı olarak, "Maddi Hataların
Düzeltilmesi Davalar ı " irdelenmektedir.
Aşağıda, "Maddi Hata Davas ı Açılmasmın Gerekli Olmadığma Dair Düşünce" alt başlığı ile yapılan açıklamalar, tamamen yazar ın kişisel düşüncelerini
yansıtmaktadır.
B. GENEL OLARAK MADD İ HATA DAVASI

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasa ile de ğiştirilmesinn
nmaz malı
den önceki 14. maddesinin birinci fıkrasmda, kamulaştırılan ta şı
maliki ve diğer hak sahiplerinin açabilece ği davalarla ilgili dava süresi, ayni
maddenin beşinci f ıkrasında ise kamula ştıran idarenin açabileceği davalardaki dava süresi hükme ba ğlannııştı r. Bu düzenlemeye göre, ta şınmaz
malı n sahipleri için otuz gün olan dava süresi idare için altmış gün olarak
belirlenmiş ; bu sürelerin başlangıcı ise mal sahipleri için noter tebligat ı,
idare için tebliğ belgelerinin notere verildi ği gün olarak saptanmıştır.
4650 sayılı Yasa'yla yapılan değiş iklikten sonra da dava süreleri yine
14. maddede yer almakla birlikte, mal sahibinin dava süresi birinci f ıkrada,
idarenin dava süresi dördüncü f ıkrada düzenlenmiş tir. Dava süresi, mal
sahibi için mahkemece yap ılacak tebligatla, idare için kamula ştırma belgelerinin mahkemeye verildi ğ i günden itibaren başlayacaktır. 4650 sayılı Yasa
ile dava sürelerine getirilen önemli de ğişiklik ise, dava süresinin hem idare,
hem de mal sahibi için otuz gün olarak belirlenmi ş olmasıdır.
14. maddeye dayanilaralc açı lacak olan davalar, kamulaştırma i şleminin
iptali veya maddi hataların düzeltilmesi davalar ıdı r. Bunlardan iptal dava122 118 Dergisi, Say ı 50, 2004
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sının, ancak mal sahibi taraf ı
ndan açılabileceği şüphesizdir. Kamula ştırma
iş leniine devam etmek istemeyen idarenin iptal davas ı açmasırta gerek ve
yer yoktur. İdare, açmış olduğu kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti
ve taşınmaz malın idare adına tescili davası ndan feragat etmek veya mahkemenin ihtarma ra ğmen tespit edilen bedeli bankaya yat ırmamak suretiyle
istediği sonucu elde etmiş olacaktır. Yasada da bu sebeple kamula ştıran
idareye iptal davası açma hakkı tanınmamıştır.
Maddi hataların düzeltilmesi talebiyle dava açma hakk ı ise mal sahibiyle birlikte idareye de tan ınmıştı r. Bu davalann adli yarg ı merciinde
görüleceği de 14. maddede hükme ba ğlanmıştır.
Maddi hata davaları konusunun, bu genel aç ıklama ışığında ve birkaç
aitbaşlı k ile irdelenmesi gerekmektedir.
C. MADDİ HATA NEDİ R, NE DEĞİLDİR?
4650 sayılı Yasa ile de ğiştirilmesinden önceki haliyle Kamula ştırma
Yasası'nın uygulaması
nda maddi hata, kamula ştırma belgelerinde ve özellikle kı ymet takdir komisyonu raporunda, ta şı
nmaz malı n gerçek hukuki ve
fiili durunuma ve niteliklerine ayk ırı belirlemeler yapılmış olması halidir.
Taşmmazın yüzölçümü, niteliği, zemini üzerindeki a ğaç varlığı, bunları
n
sayısı, cinsi, yaşı, sıklığı, yapı varlığı, yapı türü, inşaat alan vb. hususlardaki
belirlemelerde hata yapılmış olması halinde, bu hataları
n düzeltilmesi için
maddi hata davaları açılmaktadır.
Maddi hata, ancak maddi hususlarda yap ılabilecek olan bir hatadır.
Ölçme, sayma, hesaplama gibi i ş ve iş lemlerde maddi hata yap ılabilir.
Kamulaştırılacak olan taşınmaz mal ı n zemini üzerinde bulunan yap ı
n ın
inşaat alanı hatali ölçülebilir; var olan a ğaçlar rapora hiç yaz ılmayabileceği
gibi, eksik veya fazla say ılabilir veya bu işler doğru yapılmakla birlikte
kuruşlandırmada aritmetik hesap hatalar ı yapılabilir. Bu tür hatalar maddi
hata olup, maddi hata davas ına konu edilebilirler.
Kamulaştırılacak olan taşınmaz malı n malilc, paydaş, zilyet ve diğer
ilgililerinin kimlikleri ve bunlar ı n adresleri ile ilgili saptamalar, yasanın 7.
maddesine (7. maddenin bu belirlemelerin yap ılmasıyla ilgili hükümleri
değişmemiş tir) uygun olarak idarece ara ştırılmak suretiyle yap ılacaktır.
Bu saptamalara göre yürütülecek olan kamula ştırma işlemleri sonrasında
açı lacak olan bir davada (bedel art ırımı, bedel indirimi, kanuılaştırma işleminin iptali), bu saptamalarda yap ılmış olabilecek olan bir hata, husumetin
hatalı yöneltilmesine sebep olacakt ır. Husumetirı hatalı yöneltilmiş olması,
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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şartları varsa, yasan ı n 13/son ve 14/6 maddelerine göre i şlem yapılarak
ndan dolay ı
düzeltilebilir veya dava, husumetin hatal ı yöneltilmi ş olması
nreddediir. Bu itibarla, kamula ştırma belgelerinde, kamula ştırılacak ta şı
n adreslerinin belirlenmesiyle ilgili
n sahiplerinin veya bunlar ı
maz mal ı
olarak bir maddi hata yap ıldığından; bunun dava yoluyla düzeltilmesinden
söz edilemez.
Taşınmaimahn arazi veya arsa niteli ğinde olduğu, arazi ise sulu veya
susuz olduğu, aç ık tarı m arazisi mi yoksa kapama ba ğ-bahçe mi oldu ğu,
uygulanacak kapitalizasyon faizi oran ını n ve objektif de ğer artırıcı unsurlara sahip olup olmad ığının belirlenmesinde oldu ğ u gibi, bu belirlemeleri
yapan ki ş inin bilgi ve tecrübesine ve bununla ba ğlantılı olarak yorumuna
dayalı olan belirlemelerde de hata yap ılması olasıdı r. Ancak bu tür hatalar ın
maddi hata olarak nitelendirilmeleri do ğru olmaz. Gündelik hayatta arsa ve
arazi kavramlarının birbirleri yerine kullanıldılcları, ço ğu kiş inin her toprak
parçasını arsa olarak isimlendirdiğ i, Kamulaştı rma Yasas ı uygulamasında
üzerinde titizlikle durulduğu halde, bu hususta s ıklılda hata yapıldığı (arazi
niteliğindeki ta şınmaz malları n arsa olarak de ğerlendirildiği), de ğer artıncı
objektif unsurlarla ilgili olarak kesin k ı staslar öngörülemeyeceği dü şünül'
düğünde, bu gibi belirlemelerde yap ılması olası hataların maddi hata olarak
nitelendirilemeyecekleri sonucuna ula şılır.
D. MADDİ HATA HANG İ BELGELERDE YAPILAB İLİR?
Maddi hata, kamulaştı rma belgelerinde olur. Kamula ştı rma belgeleri,
kamulaştırmaya haz ırlı kla ilgili olanlar ve kamula ştı rma bedelinin tespitiyle ilgili olanlar şeklinde basit bir ayrı ma tabi tutulabilir. Bunlardan kamulaştırmaya haz ırlı kla ilgili olan belgelerde yap ılabilecek bir hata, ister
maddi bir hata, ister de ğerlendirme-nitelendirme hatas ı olsun, maddi hata
davası na konu olamazlar. Zira, kamula ştırmaya haz ırlıkla ilgili belgeler,
kamulaştı ran idarenin kendi iç bünyesinde yap ılan çal ışmalarla ilgili belgeler olup, bunlarda yap ılmış olabilecek hatalar da yine idarenin kendi iç
bünyesinde yap ılacak bir çalış ma ile giderilebilir.
i şikliğinden önceki dönem
Kamulaştı rma bedelinin tespitiyle (yasa de ğ
için) ilgili olan belgeler ise, k ı ymet takdir komisyonu raporu ile (varsa) bu
nraporun ekleridir. Kı ymet takdir komisyonu, kamula ştıran idarenin dışı
z
olan
bir
koniisyondur.
nda idareden bağımsı
da oluş turulan ve çalışması
Kamulaştırmayı yapan idarenin ve kamulaştırılan ta şınmaz malın sahibinin, kı ymet takdir komisyonunun çal ışmasında, kamulaştırma bedelinin
belirlenmesine esas olacak bilgi ve belgelerin toplanıp değerlendirilmesiyle
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ilgileri ve bu komisyona herhangi bir etkileri olmaz. İdare, kıymet takdir
komisyonu raporu ve varsa eklerindeki belirlemelerden, bu belgelerin
komisyon tarafından yasada belirlenmiş süre sonunda kendisine ibrazı
ile haberdar olur. Mal sahibi ise bunlar ı ancak kendisine noter taraf ı
ndan
yapılan tebligat suretiyle öğrenebilir.
Kıymet takdir komisyonu raporu ve varsa eklerinin, 4650 say ılı Yasa
ile değiştirilmesinden önceki haliyle, Kamulaştırma Yasası uygulamasında özel bir önemi bulunmaktadır. Gerek kamulaştıran idare, gerekse mal
sahibi, kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan belirlemeler ve bu
belirlemelere göre hesaplanan kamula ştırma bedeli ile bağlidırlar. Kıymet
takdir komisyonu raporunun düzenlenip ilgili idareye verilmesinden sonra
idare, bu raporda belirlenen bedeli bankaya yatırmak ve hak sahibine tebliğ
edilmek üzere kamulaştırma evrakmı notere vermek zorundad ır. idarenin
kıymet takdir komisyonu raporunda belirlenmi ş olan bedeli azaltıp çoğaltma yetkisi yoktur. Bu yönüyle kıymet takdir komisyonu raporu, aksi iddia
ve ispat edilmedikçe geçerli olan belgelerdendir. Bu sebeple, gerek idare
gerekse mal sahibi, kamulaştırma bedelinin tespitiyle ilgili kamulaştırma
belgelerinde (özellikle kıymet takdir komisyonu raporunda) yap ılan belirlemelere ve saptanan kamulaştırma bedeline, maddi hatalann düzeltilmesi,
bedel artırımı veya bedel indirimi davası açarak karşı çıkmadıkları takdirde,
kabul etmiş sayılırlar ve kamulaştırnıa bedeli kesinle şir.
n, kamulaştırma belgeleBu açıldamalardan çıkan sonuç, maddi hataları
rinden yalnızca bedelin belirlenmesine ili şkin olanlarında yapılması halinde, bir davaya konu edilebilece ğidir.
E. YASANIN ÖNCEKİ HALİNDE MADD İ HATA DAVASI

Kamulaştırma bedeline yönelik olarak aç ılacak bir davada (bedel artınmı veya bedel indirimi) mahkemeler, kıymet takdir komisyonu raporundaki belirlemelere kısmen bağlıdır. Bu ısmi
k
bağlılığın ölçütü, sözü edilen
belirlemelerde hata yapılmış olup olmadığı değil, yapılmış olabilecek
hatanın maddi hata olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece ğidir. Daha
açık bir anlatımda ve basit birer örnekle mahkeme, arsa niteli ğinde olan
bir taşınmaz maim -kıymet takdir komisyonu raporunda arazi olarak
değerlendirilmi ş olması ile bağlı olmaksızın- değerlendirmesini arsa
niteliğine uygun olarak yapabilecekken, ta şınmaz malın zemini üzerinde
n varlığı veya sayısı hakkmdaki kıymet takdir komisyoyer alan ağaçları
nmaz malm arsa veya
nu raporundaki belirlemelerle bağlıdır. Zira, taşı
arazi niteliğinde olması, onun maddi veya fiili durumuyla de ğil, hukuki
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durumuyla ilgilidir ve hukuki durumla ilgili olan belirlemelerde yap ılmış
olabilecek olan bir hatanın maddi hata olarak nitelendirilmesi mümkün
değ ildir. Hukuki belirlemeleri yapmak, mahkemelerir ı görevlerindendir.
Kıymet takdir komisyonlar ını n hukuki belirlemelerinin yerindeli ğinin
denetlenmesi ve hata tespit edildiğinde giderilmesi, mahkemelerin resen
yapacakları görevler arasındadı r. Bu itibarla, bu gibi hatalann giderilmesi
için aynca bir maddi hata davas ı açılmasına gerek yoktur. Arsanın zemini
ı n kı ymet takdir komisyonunca eksik
üzerinde yer alan ağaçlann sayısın
belirlenmiş veya hiç belirlenmemiş olması halinde ise, mahkemenin gerçek
ağaç sayısı üzerinden değerlendirme yapabilmesi bu hususta maddi hata
davası açılması şartına bağlıdır. Zira ağaç varlığı veya sayısının belirlenmesindeki hatalar, hukuki değil, maddi hatalardır.
Kıymet takdir komisyonu raporuna etki etme ve onu de ğiştirme hak
ve yetkisi olmayan idare ve mal sahibi, maddi hatalar ın düzeltilmesi için
dava açmak zorunda olmaları açısından aynı durumdadır.
F. YASANIN DEĞİŞİK HALİNDE MADDİ HATA DAVASJ
4650 sayılı Yasa'yla değişik haliyle 2942 say ılı Kamulaştırma Yasası
sistematiğine göre kamulaştırma bedeli; mal sahibi ile idarenin anla şması
ve mahkeme tarafından olmak üzere iki şekilde tespit edilebilir. Taraflann anlaşması yolunun sadece tapuda kay ıtlı taşınmaz mallar hakkında ve
taşınmazın mülkiyetinde uyuşmazlık olmaması halinde uygulanabilece ği
nda kalan hallerde (de ğişik 18. ve 19. mad.) ve
(değişik 8. mad.), bunun dışı
taraflann anlaşamadıkları durumlarda kamulaştırma bedelinin mahkemece
tespit edilmesinin tek yol oldu ğu düşünüldüğünde, çoğu kamulaştırma
işleminde bedelin mahicemelerce tespit edilece ği sonucuna ulaşılacaktır.
Yasanı
n değişik 8. maddesinin yedinci fıkrası gereğince, anlaşma yoluyla bedelin belirlendi ği hallerde idarenin ve mal sahibinin kamulaştırma
bedeline karşı itiraz hakları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, maddi hata davası açılmasından da söz edilemez.
Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespit edilece ği kamulaştırma
işlemlerinde, bedelin tespiti için aç ılacak olan davanın davacı tarafı kamulaştıran idare, dayalı tarafı ise taşınmaz malın maliki, paydaşları veya
zilyedidir. Aç ılacak olan dava, "Kamula ştırma Bedelinin Mahkemece
Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adı
na Tescili" davasıdır. Şayet açılır ise,
maddi hata davası ikinci dava olacaktır. Yasa değişikliğinden önce, kamulaştıran idare veya ta şınmaz mahn malikinin, kıymet takdir komisyonunun
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belirlediğ i bedele esas itibariyle karşı çı kmadan, sadece rapordaki maddi
bir hataya karşı dava açmaları (diğer tüm hususlarm kabul edilmesi ancak
zemin üzerinde bulunan birkaç a ğaç veya yap ı için bedel takdir edilmedi ği
iddiasıyla dava açılması gibi) mümkün oldu ğundan, açılacak olan maddi
hata davası , birinci ve tek dava olabilecektir. Yeni durumda ise maddi hata
davası açılması ancak bedel tespiti ve tescil davası açıldıktan sonra mümkün olacağından, açılması halinde maddi hata davas ı her koşulda ikinci
dava olacaktır. Bu durum, maddi hata davasm ı usul hükümleri açısından
etkileyecektir.
Yasanın 14. maddesinde hükme bağlanan süreler içinde idare ve mal
sahibi tarafından açılacak olan maddi hata davaları , asıl dava olan bedel
tespiti ve tescil davası ile eşzamanlı olacaktır. Her iki davanın konuları
ve tarafları da aynıdır. Dolayısıyla bu davalardan birinde verilecek olan
karar, diğerini doğrudan etkileyecek niteliktedir. Bu itibarla HUMK'un 45.
ve devamı maddeleri gereğince, davalarm birleş tirilmesi uygun olacaktır.
Her ne kadar sözü edilen maddelerde davalar ın birleştirilmesi mahkemenin
takdirine bırakılmış ise de açılması halinde maddi hata davası sonuçlanmadan bedel tespiti ve tescil davasmda karar verilmesi mümkün olmayacak,
yasada hükme bağlanmış olan süreler dolayısı yla da maddi hata davas ının sonuçlanması beklenemeyecek oldu ğundan, mahkemelerin davalarm
birleştirilip birleş tirilmemesi hususundaki takdir haklar ını, birleştirmeden
yana kullanmaları bir nevi zorunluluk olacaktır.
Maddi hata davalarıyla ilgili olarak bu genel aç ıklamalardan sonra,
yasanın yeni düzenlemesihde maddi hata davas ı açılması
na gerek olup
olmadığı konusu üzerinde durulması gerekmektedir.
a. Maddi Hata Davası Açılması
n ın Gerekli Olduğuna Dair Görüş
Yasanrı değiştirilmesinden önceki uygulaman
ın aynen sürmesi gerektiği şeklinde olan bu görüş, yeni düzerılemede de kı ymet takdir komisyonu
raporundaki belirlemelerden, ölçme, sayma gibi eylemlerle ilgili olanlardaki hataların düzeltilebilmesinin maddi hata davas ı açılması koşuluna
bağlı olacağı, ancak kıymet takdir komisyonu raporundaki nitelendirme
hatalarmın maddi hata davası açılmEtsma gerek olmaksızın resen dikkate
alın
ıp düzeltilebileceği doğrultusundadır.
Buna göre mahkemeler, kamulaştırı lan taşınmaz malın kıymet takdir
komisyonu raporunda arazi olarak nitelendirilmi ş olması ile bağlı olmaksızın, onu arsa olarak nitelendirebilecek ve bu niteliğ ine göre değerlendiTBB Dergisi, Suyu 50, 2004
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n zemini üzerinde var olan yap ılardan yalrebilecek, ancak ta şınmaz mal ı
nızca kı ymet takdir komisyonu raporunda yaz ılı olanı için de ğerlendirme
yapı p, örneğ in fiilen mevcut olduğu halde k ıymet takdir komisyonu
raporuna yaz ılmamış olan ikinci yapıyı değerlendirebilmek için maddi
hata davası açılmış olması koşulunu arayacaktı r. Benzeri biçimde, yap ının cinsi, smıfı ve yıpranma payı hususundaki k ıymet takdir komisyonu
raporundaki belirlemeler ile ba ğlı kalııımayacak iken, yapını n yüzölçümü
ile ilgili belirlemeler ba ğlayıcı olacaktır. Kı ymet takdir komisyonunun,
taşınmaz malı n zemini üzerinde bulunan a ğ açlarm cinsleri, türleri ve
taşınmaz mala kapama bahçe niteli ği verip vermedilderi hususlar ındaki
belirlemeleri ile ba ğlı kalınmaksızın ta şınmaz mal açık tarım arazisi veya
kapama bahçe olarak de ğerlendirilebilecek, ancak k ıymet takdir komisyonu
raporunda ağaç sayısı ile ilgili belirlemeler bağlayıcı olacaktı r. Bu sebeple,
bu belirlemelerde yap ılması olası hatalar nedeniyle bedel tespiti ve tescil
davasmdan ayr ı olarak maddi hata davas ı açılması gereklidir. Aksi halde
mahkeme, k ı ymet takdir komisyonu raporundaki hatalar ı kendiliğinden
dikkate alamayacak ve kamula ştırılan ta şınmaz malın değerini belirlerken
yalnızca kı ymet takdir komisyonu raporunda yaz ılı olan unsurları ve bu
unsurların sayı ve ölçülerini dikkate alarak sonuca ula şacaktır.
Yargı tay uygulamaları bu görüş doğrultusundadır.
b. Maddi Hata Davası Açılmasının
Gerekli Olmadığına Dair Düşünce
4650 sayılı Yasa ile değiş ik Kamulaştırma Yasası'nın sistemati ği içinde,
ası l dava olan "Kamulaştı nna Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Ta şı nmaz Malın
na çoğu
İdare Adı na Tescili" davalanndan ayrı bir maddi hata davas ı açılması
kez gerek olmayacaktır. Zira;
1. Yasanın değiş ik halinde kıymet takdir komisyonları ve bu komisyonların raporlan, de ğiş ildikten önceki komisyonlar ve raporlardan tamamen farklıdır.
Kamulaştırma Yasası değişik haliyle, kı ymet takdir komisyonlarına
kamulaştı rma bedelini takdir etme hak ve yetkisini vermemi ş, aksine, değiş ildikten önce 11. maddede mevcut olan bu hak ve yetkiyi kald ırmış ve
bu komisyonlara sadece tahmin etme görevi yüklemi ştir.
Kıymet takdir komisyonlar ı, yasanı n yeni düzenlemesinde de aynı
isimle (bu komisyonları n kuruluşlari, çalışma usulleri, hak ve yetkileri yeni
düzenleme ile tamamen değişmiş olduğundan, isimlerinin de değiştirilmesi
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-kı ymet tahmin komisyonu gibi- daha yerinde olurdu) yer almakla birlikte,
bu komisyonların raporlarının ve belirledikleri bedellerin Kamula ştırma
Yasası'run yeni halinde bağlayıcılıkları bulunmamaktad ır.
Yasanın yeni düzenlemesinde, k ıymet takdir komisyonlar ı kamulaştiran idarenin kendi iç bünyesinde olu şturulacaktı r (mad. 8/2). Eski
kıymet takdir komisyonları nm -idareden ba ğımsız ve yeminli oldukları
halde- 4650 say ılı Yasa'nın gerekçesinde "çoğunluğu idare eleınanlanndan
oluşan kıymet takdir komisyonları taraJlndan, kamulaştı rmaya konu taşı nmaz mal,
kaynak ve irtifak hakkın ın değerinin objektif esaslardan uzaklaşı larak, idarelerin
o iş için ayı rdıkları ödeneğe göre değer takdir edildiği" şeklinde ifade edilen

hatalı uygulamaları düşünüldüğünde, idarenin hiyerarşisine tabi olan yeni
komisyonlann düzenleyecekleri raporlar ın ve belirleyecekleri bedellerin
bağlayıcı olacağı değil, aksine hiçbir yönüyle ba ğlayıcı olamayacağı kabul
edilmelidir.
Unutulmamas ı gereken bir diğer husus, bu komisyonların raporlannda
belirlenen tahmini bedellerin, idare için dahi ba ğlayıcı olmayıp yalnızca
smırlayıcı olduklarıdır.
Yeni düzenlemedeki kıymet takdir komisyonlarını n bu hukuki niteliklerinden başka, konunun bir de fiili yönü bulunmaktad ır. Kamulaştırma
yapma hak ve yetkisi olan kurum ve kurulu şların, Bakanlar Kurulu'ndan
köy tüzel kişiliğine kadar geni ş bir yelpazede olduğu ve bunlardan bazılarında yasanın öngördüğü komisyonları kurmaya yetecek sayı da eleman
dahi olmayabileceği, bazılarında kıymet takdiri yap ılacak olan taşmmazın
nitelik ve unsurlarını tayin ve değerlendirme yapmaya yetecek bilgi ve tecrübeye sahip eleman bulurımayabileceğ i; sonuçta arsaları n arazi, arazilerin
arsa olarak değerlendirildi ği kı ymet takdir raporlarının ortaya ç ıkacağı,
yeni filizlenmekte olan bu ğday ürününün arpa ile karışabileceği, yüksek
sistem bağ ile normal bağ arasında ayrım yapılmayabileceği, yap ıların
ölçümlenmesinde ve nitelendirilmesinde yanl ışlıklar yapılabileceği, çoğu
kez komisyon üyelerinin hayatlan boyunca hiç görmedilcleri makine ve
teçhizatları tanımlamak ve bunlara değer biçmek durumunda kalacaklar ı
düşünüldüğünde, bu komisyonların raporlarınm bağlayıcı sayılamayacağı
bir kez daha ortaya ç ıkmaktadır.
Kamulaştıran idare için dahi ba ğlayıcı değil sınırlayıcı olan, kamulaş tırma bedelini takdir değil tahmin eden, uyuşmazlığı n taraflarmdan birinin
iç bünyesinde olu şturulmuş bir komisyon raporunun, uyu şmazlığın diğer
tarafı olan mal sahibini bağlayıcılığı bir yana, zorlaması veya sınırlandırması
dahi kabul edilemez. Dolayısıyla, uyuşmazliğın tarafların bağlayıcı nitelikte
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olmayan bir raporun, kamulaştırma bedelini yasa hükümleri çerçevesinde
tespit edecek olan mahkemeleri ba ğlaması da düşünülemez.
Derdest bir bedel tespiti ve tescil davas ı varken, ne idarenin ne de mal
sahibinin kıymet takdir komisyonu raporundaki belirlemelere kar şı ayrı
bir maddi hata davası açmalarına gerek olmamalıdır.
2.Yeni düzenlemede, idarelerin kamula ştırma evrakına karşı olan durumları eski durumdan tamamen farkl ıdır.
İdareler, kendi iç bünyelerinde oluşturulan komisyonlar ın düzenledikleri kıymet takdir raporlarmdaki belirlemelerde hata tespit ettiklerinde,
bu rapordaki belirlemeleri ve hafta tahmini bedeli hiyerar şik bir şekilde değiştirtmek, yeni bir komisyon oluşturup yeniden bedel tahmin ettirmek ve
ondan sonra kamulaştırma işlemine devam etmek hak ve yetkisine sahiptir.
Hatanın, bedel tespiti ve tescil davası açılması aşamasında fark edilmesi
halinde idare, dava dilekçesinde bu durumu da belirtebilece ğinden aynca
bir maddi hata davas ı açmasma gerek kalmayacaktır. Hatanın dava! aç ıldıktan sonra tespit edilmesi halinde ise, mahkemeler ta şınmaz malın mevcut
durumunu dikkate alarak de ğerlendirme yapacak olduğundan idare, taşınmazda fiilen olmayan ancak her nas ılsa kıymet takdir raporuna yazılmış
olan bir şey (ağaç, bina vs.) için bedel ödemek durumunda b ırakılmayacaktır. Öte yandan, idarenin kendi olu şturduğu komisyonun hatas ından
faydalanması ve taşınmaz malda var oldu ğu halde komisyon raporuna her
nasılsa yazılmmış olan bir şeye -bu hususta mal sahibi taraf ından ayrıca bir
dava açılmadığı için- bedel ödememesi, 4650 say ılı Yasa'nın gerekçesinde
açıklanan amacına tamamen ters bir uygulama olacakt ır.
3.Yeni düzenlemede, taşınmaz mal sahiplerinin kamulaştırma evralcına
karşı olan durumları, eski durumdan tamamen farklıdır.
Yasanın değişilclilcten sonraki hükümleri gözönünde bulundurularak
mal sahibi açısndan duruma bakıldığında onun, kendisine teklif edilen bedeli
kabul etmeyerek (anlaşma çağrısına rağmen anlaşma yapmaya gitmemesi
veya gidip anlaşmaya yanaşmaması veya anlaşma yaptığı halde taşınmaz
malının ferağını vermemesi) kıymet takdir komisyonunun raporunu
reddettiği, aleyhine açılmış olan davanın sonucunu beklediği, bu davada
bedel tespitinin uzman bilirki şiler aracılığıyla ve bağımsız yargı tarafından
yapılacağını ve hakkmın ziyan edilmeyeceğini düşündüğü görülecektir.
4650 sayılı Yasa ile Kamulaştırma Yasası'na getirilen yeni düzenleme,
mal sahibini davada aktif durumdan pasif duruma getirmi ştir. 0, artık
kamulaştınlan malının karşılığını almak için dava açmak, çaba ve para sarf
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etmek zorunda olmadığı gibi, -değiş ik 10. maddenin dokuzuncu f ıkrası
hükmü gereğ i- aleyhinde açılan "kamulaştırnı a bedelinin mahkemece tespiti ve
taşınmaz malın idare adına tescili" davasını takip edip, kendisini savunmak
zorunda da kalmayacaktı r. Kamulaştırma işlemlerini onun taşınmaz malına ihtiyaç duyan idare yapacak, de ğeri mahkeme belirleyecek ve deyim
yerindeyse, "kanuna karşı boynu kıldan ince olacaktır." Onu, hakkım almak
için açıLm
ış bir davayı takip edip kendisini savunmak zorunda b ırakmayan
yasa hükmune karşm, ayrı ca bir dava açmaya zorlamak, 4650 sayılı Yasa'run
amacına aykırı olacaktır.
4. Yeni düzenlemede, mahkemelerin kamula ştırma evrakına karşı olan
durumdan eski durumdan tamamen farklıdır.
Yasa değişikliğ inden önce, kamulaştı ran idarenin veya ta şınmaz mal
sahibinin kı ymet takdir komisyonu raporundaki baz ı belirlemeleri kabul
etmekle birlikte, di ğer bazı belirlemelere itiraz etmesi mümkündü. Bu
bağlamda, kıymet takdir komisyonu raporunda belirlenen say ıda ağacm,
aslında taşınmaz malın zemini veya kanıulaştırılan kısım üzerinde bulunmadığı veya belirlenenden dal-ta çok say ıda ağ aç bulunduğu; taşınmazın
zemini üzerinde hiç a ğaç bulunmadığı halde komisyon raporunda a ğaç
varmış gibi değerlendirme yapıldığı veya var olan a ğaçların rapora hiç yazılmadığı ; belirlenen yapının inşaat alanını
n raporda yazılı olandan az veya
çok olduğ u gibi itirazlar ileri surulebilirdi. Bu gibi itirazlarm ileri sürülü ş
yolu ise, bedel artınm veya bedel indirim davas ı açılırken bu gibi maddi
hatalarm da düzeltilmesinin istenilmesi veya aynca bir maddi hata davas ı
açılması idi. Esas itibariyle, kamulaştı rma bedelinin artı
rılması veya indirilmesi davasmdaki talep, k ıymet takdir komisyonu tarafından taşınmaz mala
ve raporda belirlenmiş unsurlanna biçilmiş olan bedelin artırılması veya
indirilmesi olup, gerçekte var oldu ğu halde raporda yer almayan unsurlar
için de değerlendirme yapılması veya gerçekte var olmad ığı halde rapora
yazılan ve değer verilen unsurlar için belirlenen bedelin kamula ştırma
bedelinden dü şülmesi ayrıca talep edilmedikçe mahkemeler, HUMK'ninı
74. maddesi hükmü gere ği, taleple bağlı kalarak yargı lama yapmakta ve
kı ymet takdir komisyonu tarafından belirlenmiş olan kamulaştırma bedelinin artırı lmasma veya indirilmesine karar vermekte idiler.
Yeni düzenlemede ise, kamula ştıran idare ve taşınmaz mal malikinirı
kamulaştırma bedelinde anla şamamaları veya böyle bir anlaş ma yapılmasınm yasaya göre mümkün olmad ığı durumlarda, kamulaştı rma bedeli
doğ rudan mahkemece tespit edilecektir. K ıymet takdir komisyonu raporunda belirlenen de ğer, kamulaştı rma bedeli olmadığı ndan, bu rapora
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veya içeri ğirı e itiraz edilmesine veya bu rapora kar şı dava aç ılmasına da
gerek olmamalıdır.
5. Yeni düzenlemede, mahkemelerin yapacaklar ı iş ve i şlemler eski
durumdan tamamen farkl ıdır.
Yasa de ğişikliğinden önce mahkemeler, az veya çok oldu ğu iddiasıyla
dava açılması koşuluna ba ğlı olarak kı ymet takdir komisyonunun belirlemi ş
olduğu kamulaştırma bedelinin yerinde olup olmad ığını incelemekte ve
sonuçta kı ymet takdir komisyonunca belirlenmi ş olan bedelin art ırılmasına
ın de ğiş ik hükümlerine göre,
veya indirilmesine karar vermekteydi. Yasan
rudan
mahkemelerin görevi hağ
kamulaştı rma bedelini tespit etmek, do
line gelmiş tir. Her ne kadar dava sonunda kamula ştırılan ta şınmaz mal ın
idare adı na tesciline de karar verilmekte ise de mahkemenin yapt ığı iş,
esas itibariyle kamula ştı rma bedelinin tespitidir. Bu tespit i şlemi, bilirkişi
kurulu vasıtasıyla ve yasanm 10. maddesinin yedinci f ıkrası gereğince il.
maddedeki esaslar do ğrultusunda yap ılacaktır. Bedel tespitinin esaslar ını
gösteren bu hükümlerde, k ı ymet takdir komisyonu raporunun ba ğlayıcı
u yolunda bir ifade olmad ığı gibi, bilirkiş i kurulunun belirleyece ği
olduğ
nda ili şki kuran
bedel ile kıymet takdir komisyonunun belirledi ği bedel arası
gibi)
bir
ifade
de yoktur.
(yasanı n eski 15. maddesinin onbirinci f ıkrası
Yasanı n 11. maddesinde say ı lan ve bedelin tespitinde esas al ınacağı
ı neredeyse olanaks ız k ılacak niteemredilen hususlar, maddi hata davas ın
liktedir. Zira bedel tespiti, ta şınmazı n cins ve nevi, yüzölçümü, vergi beyaı , di ğer kı ymet takdirleri; araziler için net geliri, arsalar için sat ış değeri;
n
yapı lar için maliyet hesapları ve yıpranma pay ı ile bedelin tespitinde etkili
olacak diğ er objektif ölçüleri esas tutularak yap ılacaktır. 11. maddenin "a,
b, d, e,f, g, ii ve t " bentlerinde diizenlenmi ş olan bu hususlardan başka, "c"
bendindeki "K ı ymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar ını ve her unsurun ayrı ayrı değerini" hükmünde yer alan "her unsurun ayrı ayrı değerini"
ifadesi de maddi hata davas ı açılması gereğini ortadan kald ı racak niteliktedir. Ortada, kamulaştı rma bedelinin mahkemece tespit edilmesi talebiyle
açılmış olan bir dava vard ır ve mahkeme, bedeli tespit ederken ta şınmaz
malı
n değerine etki edebilecek olan her unsuru resen dikkate almak ve
değerlendirmekle görevlendirilmi ştir.
Yasan
ı n 11. maddesinde, bedel tespitinde esas al ınacağı emredilmiş
olan hususlarm hiçbiri için ayr ı ca maddi hata davas ı açılması na gerek
olmamalıdır. Mahkemeler, ta şınmaz mal ı n cinsini arazi olarak belirlemi ş
olan kı ymet takdir komisyonu raporu ile ba ğlı olmaksızın, nas ıl arsa değerı şekilde kı ymet takdir komisyonu raporulendirmesi yapabilecek ise, ayn
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na yazılmadığı halde gerçekte var olan a ğaçlar veya yapılar için de bedel
belirleyebilmelidir.
Kıymet takdir komisyonu tarafmdan zemin üzerindeki ba ğ omcalarinui veya meyve a ğaçların
ı n sayıları, cirısleri veya yaşları ile ilgili olarak
herhangi bir saptamada bulunulmadan, kapama ba ğ veya kapama meyve
bahçesi olarak nitelendirilen taşınmaz mal, mahkeme tarafı
ndan -maddi
hata davası açılması şartına bağlı olmaksızın- arsa niteliğinde kabul edilerek
bu niteliğe göre değerlendirilebilecek iken, maddi hata davas ı açılmadığı
gerekçesiyle zemin üzerinde mevcut olan bağ omcaları veya meyve ağaçlan için değerlendirme yapılamayacağı ve bunlara bedel verilemeyeceği
kabul edilemez.
Kamulaştırılan arazi niteliğindeki taşınmaz malın sulu veya susuz
tarım arazisi olduğu yolundaki kıymet takdir komisyonu raporundaki
belirlemeler nasıl ki mahkeme için bağlayıcı olmayacaksa, kıymet takdir
komisyonu raporunda taşı
nmaz malm sit alanında bulunduğunun belirlenmemiş olması da değerlendirmede bu hususun dikkate al ı
nmasını davacı
idare tarafından maddi hata davası açılması koşuluna bağlı kılmamalıdır.
Aynı şekilde, taşınmaz malın bilirkişi kurulu tarafından belirlenecek olan
bedelinden, düzenleme ortakl ık payına karşılık gelecek oranda indirim
yapılması veya imar düzenlemesi görmü ş olmasından dolayı somut emsalle yapılan karşılaştırma sonucu bulunan değerine, uğramış olduğu imar
zayiatı oranında ekleme yapılması da maddi hata davas ı açılması koşuluna
bağlı olmamalıdır.
6. Yasanın 27. ve yürürlükten kald ırılan 16. maddelerine dayal ı tespit
işlemleri ile kamula ştırma bedelinin mahkemece tespiti i şlemi aras ında
ilginç benzerlikler vardır.
Kamulaştırma Kanunu'nun de ğişik 27. maddesi hükümlerinin uygulanacağı hallerde, taşınmaz malın mahkemece tespit edilecek de ğerinin
bankaya yatınlmasmı takiben, taşınmaz mala idare tarafından el konulabilecektir. Bu maddeye göre, mahkeme, ta şınmaz malın değerini yasanın
10. maddesi esasları dairesinde ve 15. madde uyarmca seçilecek bilirki şiler
vasıtasıyla tespit edecektir. Burada sözü edilen 10. maddenin, değer tespiti
esaslanyla ilgili olarak, yasan ın 11. maddesine göndermede bulundu ğ
u
dikkate almdığında mahkemenin, tespit işlemini taşınmaz malın her unsurunu ayrı ayn değerlendirmek suretiyle yapacağı sonucuna ulaşılmalctadır.
Maddede yer alan "kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak
üzere" ifadesi, bu maddenin uygulanabilmesi için k ıymet takdirinin de
yapılmış olması gerektiğini belirtmekte ise de maddede kıymet takdir
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komisyonu raporu ile mahkemece yap ı lacak olan değ er tespiti i şlemi arasında bağlantı kuran ve sadece k ı ymet takdir komisyonu raporunda belirnı öngören bir hüküm
lenmiş olan urısurlar için de ğer tespiti yap ılacağı
bulunmamaktad ır.
27. maddede hükme ba ğlanan tespit i ş lemi özel bir uygulama biçimi
olup, mahkemece yap ı lacak olan tespit sonucu bulunacak olan de ğer kamulaştı rma bedeli olmayacak ve as ıl kamulaştı rma bedeli, yürütülecek olan
kamulaşhrma i şlemleri sonrasmda taraflar aras ında varılacak anla şmada
veya anlaşma sa ğlanamadığında aç ı lacak dava sonucunda belirlenecek
ise de bu maddeye dayal ı olarak yap ılacak olan tespit i şlemi sırasında
taşı nmaz mal sahibinin henüz kamula ştı rmadan haberdar olmadığı , ona
kı ymet takdir komisyonu raporuna kar şı itirazda bulunmak veya maddi
hata davası açmak olanağı tanınmamış olduğu hususları dikkate al ındığmda, yapı lacak olan tespit i şleminin kı ymet takdir komisyonu raporu ile
bağlantılı olmaması gerektiği görülecektir.
i şik 10. madde
Yasanm yürürlükten kald ırı lan 16. maddesinde de değ
çok
benzeyen
hükümler
şlemine
uyarınca mahkemece yapılacak olan tespit i
yer almaktaydı. 16. madde uyarınca yap ılacak olan tespit i şleminde, mahkeme, kamula ştırılan taşınmaz malı n, 11. maddede yaz ılı olduğu şekilde
kı ymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit etmekte idi. 16.
maddeye dayal ı olarak mahkemeden bir talepte bulunulması ise, daha
önce kı ymet takdirinin yapılmış ve takdir edilen kamulaştı rma bedelinin
bankaya yatırılmış olması koşuluna bağlıydı. Bu koş ulun konumuz açısmdan önemli tarafı, kı ymet takdiri işlemi yapılmış ve takdir edilen bedel
bankaya yat ınlmış olduğu halde, mahkemenin bunlarla ba ğlı olmaksızın
u gibi, 16. maddede
tespit iş lemini yapacak olmasıdı r. 27. maddede olduğ
de mahkemece yapı lacak tespit i şlemini kı ymet takdir komisyonu raporu
ile irtibatlandıran bir hüküm bulunmamaktad ır.
Yasanın değiş ik 10. maddesi uyar ınca yapı lacak olan tespit işlemi,
27. maddeye dayal ı olarak yapı lacak olan tespit i şlemi ile neredeyse aynı
nitelikte olup, yürürlükten kald ırılmış olan 16. madde uyar ınca yapılacak
olan tespit işleminden tek farkı , 16. maddeye dayalı tespitte kuruşlandırma
işlemi yap ılmayacak iken, 10. maddeye dayal ı olarak yapılacak olan tespitte saptanacak tüm unsurlar için kuru şlandırma i şleminin de yap ılacak
olmasıdır.
Birbirine bu ölçüde yakın olan hükümler içeren maddelerden 16. ve
27, maddelere dayal ı olan tespit i şlemlerinde, mahkemenin k ıymet takdir
komisyonu raporu ile bağlı olmayacağı, buna karşın değişik 10. maddeye
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dayalı tespit işleminde ba ğlı olacağının kabulü, açıklanması zor bir çelişki
olacaktır.
7. Yasanın yeni dü.zenlemesinde, kamula ştıran idareyi, mal sahibini ve
mahkemeleri bağlayacak olan tek belge, ölçekli kamula ştırma planıdır.
Kamulaştıran idare, bu plan kapsamı nda olan taşınmazı veya taşı
nmazm bu planda belirlenen k ısmını kamulaştırmaktadır. Taşı
nmaz malı
n
maliki açısı
ndan duruma bakıldığında da aynı husus geçerlidir. Onun,
taşınmaz malı
nın ölçekli kamulaştırma planı kapsamında kalan kısmı kamulaştırılmaktadır. Taşınnıazı
n arsa veya arazi niteliğinde olması, zemin
üzerinde ağaç veya bina bulunması, kamulaştırma işlemini değil bedelini
ilgilendirir ve bedeli mahkeme tespit edecektir. Dolay ısıyla mahkeme de
-yasa hükamlerinden baş ka- yalnız kamulaştırma planıyla bağlı olup,
yapacağı iş, bu plan
ın kapsamında kalan taşınmaz malı belirlemek ve her
yönüyle bedelini tespit etmekten ibarettir.
Bu bağlamda, kı ymet takdir komisyonu raporunda veya di ğer kamulaştırn-ıa belgelerinde, kamulaştırılacak taşınmazın yüzölçümünün, ölçekli
plana göre gerçekte olmas ı gerekenden az veya çok belirlenmiş olması dahi
ayrıca dava açılmasını gerektiren maddi bir hata olarak yorumlanamaz. Tamam
ı kamulaştırılan bir taşı
nmaz malı n, tapuda kayıtlı olan yüzölçümünden az veya çok; bir miktar veya k ısmen kamula ştırılan bir taşı
nmaz mal
için ölçekli kamulaştırma planına göre olması gerekenden daha az veya çok
bir yüzölçüm miktar ına yönelik olarak dava açılması durumunda idarenin
yapacağı işlem, bu hatan ı n giderilmesi için maddi hata davas ı açmak değil,
davası
nı -Anayasa Mahkemesi'nin ıslah yoluyla müddeabihin artırılabileceğine dair kararma da dayanarak- ıslah etmek olmalıdır. Kald ı ki, böyle
bir durumda davanın ıslahı
na dahi gerek yoktur. Yap ılmış olan hata, ayrı
bir dava açılmasını veya açılm
ış olan davanın ıslah edilmesini gerektiren
maddi bir hata değil, her zaman düzeltilebilecek bir hatad ır. İdare, ölçekli
kamulaştırma planında belirlenmi ş olan taşı
nmaz malı kamulaştırmakta
ve o taşınmaz malı
n adına tescilini istemekte olup, o ta şı
nmaz malın her
unsurunun karşılığın
ı ödemelidir.
Bu yorum biçimi, mahkemelerin talepten fazlas ına hükmedemeyeceği
kuralına da aykırı olmayacaktır. Zira, kamulaştırma bedelinin mahkemece
tespiti ve taşmmaz malın idare adı
na tescili davası
nda, davacı idarenin talebi, tespit edilecek bedelin kı ymet takdir komisyonu raporunda belirlenen
bedeli aşmaması olmadığı gibi, gerçekte var olan ama kendi bünyesinde
oluşturduğu kı ymet takdir komisyonunun raporunda belirtilmeyen unsurlara bedel ödenmemesi şeklinde de yorumlanamaz. Da yalı durumda
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olan mal sahibinin ise, malını n gerçek değ erini atmaktan başka bir talebi
zaten yoktur ve bu talep de uyulmas ı veya aşılması söz konusu olacak bir
talep değildir.

G. SONUÇ
2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın, kı ymet takdir komisyonu raporundaki tespitlerin dışına ç ıkılabilmesini maddi hata davas ı açılması
koşuluna bağlayan düzenlemesi, 4650 sayılı Yasa ile de ğiştirilmiştir. Yeni
düzenlemede, yasanın 11. maddesinde yaz ılı değerlendirme unsurları kapsamında kalan hususlarda yapılacak hatalara karşı ayrıca bir dava (Maddi
Hataların Düzeltilmesi) açılması na gerek olmayacak, ancak bunlar dışında
kalan bir hususta yapılması olası hatalara karşı dava açılması gerekecektir.
Yasanın 11. maddesindeki unsurlar ın kapsamı dikkate alındığında, değişik
14. maddede aç ılabileceği öngörülen maddi hatalar ın düzeltimi davas ına
konu oluşturacak bir hatanı n gerçekleşmesinin de uzak bir olas ılık olduğu
görülecektir. Ancak, böyle bir hatanı n hiç gerçekleşmeyeceği de söylenemez. Bu sebeple uygulama birli ğinin sağlanması için yapılması gereken iş,
hangi hatalar ın maddi hata davası açılmasını gerektiren hatalar olduğunu
belirlemeye çalışmak yerine, ayrıca dava açılmasını gerektirmeyen hatalar ı
belirlemek veya belirlemeye çal ışmak olmalıd ır. Bu tarz bir çal ışmanın,
yasanm yeni düzenlemesi de dikkate almd ığında, sonuç alınması açısmdan
ısındayım.
daha kolay ve isabetli olacağı kan
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLiĞİ DERGISI,
güncel konularda dosyalar düzenlemeyi sürdürüyor.
Bu sayımızda DOSYA'n ın konusu
AdJÜ Tıp" olarak seçildi.
Ekle, bölümünde son değişiklikleri ile birlikte 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu
Kanunu'nun tam metnini bulacaksınız. Bütün Dosya'larırnızda olduğu gibi
gelecek sayılarımızda da bu konuda yay ına devam edeceğiz.
GELECEK SAYIDA:

ÇOCUK HAKLARI
ADLİ TIP
TÜRKIYE BAROLAR BİRLIĞI DERGISI, bu sayısmda hukuk ile tıp bilimlerinin kesiştiği "Adli Tıp" olgusunu, örgütlenmesi, çalışması, olanaklan,
aksaklıkları, eksiklikleri ile masaya yatırmak istemektedir.
Hem hukuk hem de ceza yargılamasmda, kısaca "adalet işlerinde bilirkişÜik görevi yapmak üzere" 2659 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş bulunan Adli
Tıp Kurumu, bilimsel ve teknik konularda görü ş bildiren bir kamu kuruluşudur. Kurum yanında üniversitelerimizin tıp fakültelerinde bulunan
Adli Tıp Ana Bilim Dalları da özellikle eğitim alanında, zaman zaman da
hukuk alan
ında hizmet vermektedirler.
CMUK'nun 66/3 maddesi gere ğince özel sebepler olmadıkça, adalet
işerinde Adli Tıp Kurumu'ndan başka bilirkişi tayin edilememektedir.
HUMK m. 276/2'de de buna yak ın bir hüküm bulunmaktad ır.
Ancak Adli Tıp Kurumu tekel olmasma kar şın Adalet Bakanl ığı'na
bağlı bulunması dolayısıyla bağımsız değildir. Bu bakımdan yeni CMUK
tasansmda (m. 67) bu tekelin kald ırılmasına yönelik esnek düzenleme
isabetli olmuştur.
Adli Tıp Kurumu'nda istenilen sayıda eğitim ve uzmanlık düzeyi olan
personel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu gerçek 8. Beş Yıllik Kalkınma
Planı Adalet Özel ihtisas Komisyonu raporunda, toplam 170 adli t ıp uzmanından 70'inin üniversitelerde görevli iken sadece 13'ünün Adli T ıp
Kurumunda görevli oldu ğunun tespiti suretiyle tescil olunmuştur. (Ankara
2000) Rakamsal gerçeğe karşm adalet işlerinde Tıp Fakülteleri ana bilim
dallarından yararlanılmaması, hatta dışlanınası mahkemelerde binlerce
dosyanın yıllarca beklemesi sonucu do ğurmaktadır.
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Ayrıca, Adli Tı p Kurumu'nun Istanbul'da bulunmas ı sakıncalar içermektedir.
Kurum başkanlarının siyasi iktidarlar taraf ından atanması yansızlından seçilebilmesi,eğ itim vermekle görevlendirilen
ğma; uzmanlar arası
kurumun bilimsel otoritesine gölge dü şürmektedir.
Adli Tıp Kurumu'nun kurumsalla ş masmda ciddi eksiklikler görülmektedir. Adli Tı p Kurum ba şkanları kendi anlayışları na göre kurumu
yönetmişlerdir. Bunun do ğal sonucu olarak her Başkan yakınlı k duydu ğu
anabilim dallarını ön plana ç ıkarmışlardır.
En önemlisi adli tı p kurumlarında yapı lan analizlerin ve çalış an kişilerin kalitesinin bağımsı z bir organ tarafından denetlenmemesidir. Bu
kurumların uluslar arası düzeyde akredite olamarnış olmalan zaman zaman
verilen raporları n tartışılmasına neden olmaktadı r. Tartışılan raporlar ne
kadar az olursa olsun adli tı p ile ilgili bütün birimlerin y ıpranmasına neden
olmaktadır.
ÖLÜM ORUCU MAHKUMUNA ADLI rı P'TAN SKANDAL RAPOR
Adli Tı p Kurumu, 176 günlük ölüm orucu sonunda sürekli hastal ı k raporu verdi ğ i ve
bu raporla CMUK'un 399. maddesi kapsam ı nda tahliyesi sağlanan, Bekir Balyemez hakkı nda fikrini de ğ iştirdi. Daha önce Balyemez için 5 defa 'Iyileşemez, Wemioke Koı sakor
tan ı s ı koyan Adli Tı p, son raporunda ise Balyemez'in 'iyileşmiş olduğunu" bu nedenler
CMUK'un 399. maddesinden yararlanamayaca ğı n ı belirtti. örgüt üyeliği suçuyla 1993
yı lı nda cezaevine giren Balyemez, g y ı l 6 ayl ı k cezas ı n ı n tamamlanmas ı na 11 ay kala.
Ocak 2002'de Adli Tı p Kurumu'ndan gelen raporla tahliye edilmi şti.
176 gün ölüm orucunu sürdüren Bekir Balyemez hakk ında Adli Tıp Kurumu "Wemicke
Korsakofr tan ıs ı koydu. Balyemez, Adli Tı p' ı n raporu doğrultusunda, CUMIJICun 399.
maddesi kapsamı nda tahliye edildi. CMUK'un söz konusu maddesi. "Hüniyeti bağlayıcı
cezanın infaz ı, mahkumun hayatı için tehlike otu şturııyorsa, cezanın infazının hastalığın
iyileşmesinden sonraya b ırakılması" hükmünü içeriyor.
Bekir Balyemez'in tahliyesinden sonra da cezan ı n ertelenmesi yönünde raporlar veren
Adli Tı p, 9 Aralık 2002'-de verdi ğ i "süresiz" raporda, Anayasa'n ı n 10412-b maddesine
göre Balyemez'in kalan cezas ı n ı n ortadan kald ırı lmas ı için Cumhurbaşkanlığı na sevk
edilmesi gerektiğ ini belirtti. Adli Tı p Kurumu, 8 Ekim 2003 tarihinde düzenledi ğ i son raporda tam tersi bir kararla, Balyemez'in durumunun CMUK'un 399. maddesi kapsam ında
değerlendirilemeyece ğini ifade etti. Farkl ı içerikteki bu raporlar ı n altı nda ise ayn ı kişilerin
imzaları bulunuyor.
Adli Tıp' ı n son raporu üzerine tekrar cezaevine girmesi gündeme gelen Bekir Balyemez, Meclis Insan Haklar ın ı inceleme Komisyonu, Istanbul Tabip Odas ı , Türk Tabipler
Birliği'ne baş vurdu. Balyemez, konuyu iletmek üzere tüm milletvekillerine de mektup gönderdi. Balyemez, Wemicke-Korsakoff hastal ığı n ı n tıbben tedavisinin mümkün olmad ığı n ı
belirterek, 21 ayd ı r bir yandan tedavisini sürdürdü ğ ünü, diğer yandan da kalan 11 ayl ık
cezası n ı n kald ı rı lmas ı için uğraştığı n ı söyledi. Balyemez, yeniden hapse at ı ld ığı nda ya
hayatın ı yitireceğ ini ya da daha ağı r sakatl ı klara maruz kalacağı n ı dile getirdi.
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ADLİ TIP KURUMU *
Adalet sisteminin işleyişinde yargılamanm hatas ız bir şekilde yapılmasının önemi tartışılmaz. "Adli Tıp" yasal makamların karşılaştıkları tıbbi
sorunların aydınlatılması ile uğraşan bir bilim dalıdır. Adli Tıbbm konuları
arasında Tıp ve Hukuk bilimlerinin birçok alan ı yer alır.
Osmanlı imparatorluğu döneminde 2. Sultan Mahmut tarafından 1839
yılında Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin eğitim programı içinde Tıbbi Kanuni
(Adli Tıp) ismi altında yer almıştır. Bu dersin ilk hocas ı Avusturyalı Dr. C. A.
nda bu hoca tarafından yapılmıştır.
Bernard olmuş ve ilk otopsi 1841 y ılı
n
da,
Sultan
Abdülmecit
sivil halk ın sağlık işlerini ayırarak,
1857 yılı
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane nezaretine bağlı Umuru Tıbbiyye-i Mülkiye'ye
vemiştir. Bu kuruluş içinde bir de Adli Komisyon bulunuyordu.
1879 yılinda, Istanbul'da Polis Müdürlü ğüne bağlı Zabıta Tababeti
Adliye Şubesi kurulmuş ve başına da Adli Tıp hocası Ali Rüştü Paşa
getirilmiştir. 1908 yılı
nda, Umura Tıbbiyye-i Mülkiye ve S ıhhiyeyi Umumiye içinde ilk defa bir Morg idaresi kurulmuş ve başına Ali Rüştü Paşa
ek görevle getirilmiştir. 1917 yılında.. Adli Tıp örgütü Sağlık İşleri Genel
Müdürlüğü'nden ayrılarak Adalet Bakanlığı'na bağlanmıştır ve 225 sayılı
Kanun'la Adli Tıp Müessesi ve Meclisi kurularak bu tarihte Adli Tıp hocası
olan Dr. Vasfi Bey Morg Müdürlüğü'ne getirilmiş ve bir süre sonra da Adli
Tıp Müessesi Müdürlüğü'ne ek görevle atanmıştır. İş hacmi artan ve yetersiz kalan Adli Tıp Müessesesi 1926 yılında 813 sayılı Adli Tıp Müessesi
Kanunu'nun kabulüyle Reislik haline getirilmi ştir. Zaman içinde 813 sayılı
nda 6119 sayılı Kanun kabul
Yasa da ihtiyacı karşılamadığından 1953 yılı
edilerek teşkilat daha da geni şletilmiş ve bu sırada Grafoloji ve Balistik
konularını araştıran Fizik Şubesi kurulmuştur. 1973 yılı
nda Prof. Dr. Şemsi Gök tarafmdan Adli Tıp Müessesesi ve Adli Tıp Enstitüsü biııalarırun
inşaatı
na başlanmıştır.
20 Nisan 1982 tarihinde kabul edilen ve 1 May ıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanun ve bu kanunda de ğişiklik
yapan 4810 sayılı kanun ile Kurum bugünkü şeklini almıştır.
Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere iki ana yap ıdan
oluşmaktadır. Merkez teşkilatı, 25 Ekim 1982 tarihinde aç ılışı gerçekleştirilmiş olan, Istanbul ili Kocamustafapaşa semtinde, Istanbul Üniversitesi,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yanmdaki ana binas ında hizmet vermektedir.
Merkez teşkilatında, adli tıp ihtisas kurulları, ihtisas daireleri, grup
başkanlıldan, döner sermaye saymanh ğı, hukuk müşavirliği, personel, idari
* Bu yan Adli Tıp Kurumu Başkanı Uz. Dr. Keramettin KURT'un 02.12.2003 gün ve
2003/592 sayılı yazısı ile TBB Ba şkanlığı'na gönderilmiştir.
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mali iş ler, evrak, arş iv müdürlükleri ile emanet ve kütüphane memurluklar ı
bulunmaktadır.
Tı pta uzmanlık öğrencilerinin e ğitim programları ve rotasyon sürelerinin saptamak, Adli T ıp Kurumu'nda bilimsel ara ştırma ve tez çal ışmalarmı yürütmek için yap ılacak ba şvurulan de ğerlendirmek ve bu çal ışmalara
gerekli izni vermek amac ıyla Eğ itim ve Bilimsel Araştı rma Komisyonu ve
Adli Tıp Kurumu'nda gerçekle ş tirilecek bilimsel ara ştırmaların ve uzmanlık
tez çalışmalarının t ıbbi etik açısı ndan yeterliliğini sağlamak amac ıyla Etik
Kurul oluşturulmuştur.
4810 sayılı kanunla değişik 2659 sayılı Adli Tı p Kurumu Kanunu kapsamına giren işlerde, bilirkiş ilerce, fizik ve trafik ihtisas dairelerinin t ıpla ilgili olmayan raporlan hariç olmak üzere adli t ı p ihtisas dairelerince,
adli tabip veya adli t ıp uzmanları nca, verilip de mahkemeler, hakimlikler
ve savcılı klar tarafmdan yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve
aralarmda çeliş ki olduğu belirlenen raporlan inceleyip bilimsel ve teknik
görüş lerini bildirmek üzere altı adet ihtisas kurulu görev alan ına uygun,
ı yla
ilgili dal uzmanlarının çeş itli üniversitelerden ikinci görev ila kat ılım
oluşmaktadı r. Bunlar:
Birinci ihtisas Kurulu: Bir baş kan ve adli tı p uzmanı iki üye ile birer,
Tıbbi Patoloji, Iç Hastal ıkları , Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir
Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kad ın Hastalıkları ve Doğum,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan, uzmanlarından olu şur. Ölümle ilgili i şler ile
diğ er kurullarm görevlerine girmeyen i şler hakkı nda bilimsel ve teknik
görüşlerini bildirmekle görevlidir.
İkinci ihtisas Kurulu: Bir ba şkan ve adli tı p uzmanı iki üye ile birer,
Radyoloji, Göz, Kulak Burun Bo ğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs
Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, uzmanlarmdan olu şur. Müessir fiiller
hakkı nda bilimsel ve teknik görüş lerini bildirmekle görevlidir.
Üçüncü ihtisas Kurulu: Bir ba şkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile birer,
Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Iç Hastal ıkları, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları , Enfeksiyon Hastal ıkları, uzmanlarından oluşur. Ikinci Adli Tı p ihtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal
Sigortalar ve Jş Kanunları ile ilgili olaylar, maluliyetler, meslekte kazanma
gücü kaybı , meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti ba ğlayıcı cezan infazmın ertelenmesi, sürekli hastal ık, sakatlık ve kocama sebepleri ile
ları
belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kald ırılmasına ilişkin işlemler
hakkında bilimsel ve teknik görüş lerini bildirmekle görevlidir.
Dördüncü ihtisas Kurulu: Bir baş kan ve adli tıp uzmanı iki üye, ikişer
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları , ile birer Çocuk Psikiyatrisi ve Nöroloji, uzmanlarından oluş ur. Türk Ceza Kanunu'nun 53., 54., 55. ve 57. maddeleri ile
58. maddesinin bir, iki, dört, be ş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai
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ehliyet veya bunu kaldı ran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin
tespiti, Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404. maddelerinde yazd ı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin al ışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin
belirlenmesine ili şkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini
bildirmekle görevlidir.
Beşinci ihtisas Kurulu: Bir başkan ve adli tıp uzman iki üye ile birer,
Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyokimya, Analitik Kimya,
Alerji Hastahldan, Immünoloji, Tıbbi Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları, Halk
Sağlığı, uzmanlarından oluşur. Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye,
ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin
cürümler, uyutucu ve uyu şturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler
hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmekle görevlidir.
Altıncı ihtisas Kurulu: Bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile birer,
Kadm Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, Üroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıklan, Çocuk Psilciyatrisi, Adli Antropoloji, Çocuk Cerrahisi uzmanları ndan
oluşur. Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine i şlenen ctirümler, nesep cürümleri, çocuk dü şürme veya düşürtme curunıleri, Türk Ceza Kanunu'nun
53., 54., 55. ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin üçüncü f ıkrasının dışı
ndaki
hususlar ve cinsel iktidar tespih ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve
teknik görüşlerini bildirmekle görevlidir.
Adli Tıp Genel Kurulu: Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu
Başkan
ı'nın başkanlığında, adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden
oluşur. Genel kurulda görü şülen konu, daha önce kurum merkezinde veya
taşradaki adli tıp ihtisas dairelerinde karara bağlanmış ise, Adli Tıp Genel
Kurulu'na kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi ba şkan, yokluğunda
vekili iştirak eder ve oylamaya kat ılır.
Görevleri
a. Adli Tıp ihtisas Kurulları ve ihtisas Daireleri taraf mdan verilip de
mahkemeler, hakimlikler ve savc ılılclarca kapsamı itibariyle yeterince kanaat
verici nitelikte bulunmadığı , sebebi de belirtilerek bildirilen i şleri,
b. Adli Tıp ihtisas Kurullar ınca oy birliğiyle karara bağlanamamış
olan işleri,
c. Adli Tıp ihtisas Kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında
ortaya çıkan çelişkileri,
d. Adli Tıp ihtisas Kuralları ile ihtisas Dairelerinin rapor ve görü şleri
arasında ortaya çıkan çelişkileri,
e. Adli Tıp ihtisas Kurulları ile Adli Tıp ihtisas Dairelerinin ve Adli
Tıp Şube Müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
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f. Adli Tıp ihtisas Kurulları ile Adli Tı p Kurumu dışındaki sa ğlık kurunda ortaya çıkan çelişkileri ve
luşlannın verdikleri rapor ve görü şler aras ı
yla
inceler
ve kesin karara ba ğlar.
konu ile ilgili uzman üyelerin kat ılımı
ihtisas Daireleri
Morg ihtisas Dairesi; mahkemeler ile hakimlikler ve savcrhklar taraf ından gönderilen cesetler ve ceset k ısımları ile carılı lara ait doku ve biyolojik
materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile
tespit eder.
Gözlem ihtisas Dairesi; mahkemeler ve hakimliklerce gözleme tabi
na karar verilenleri gözleme tabi tutar ve gözlem sonuçunu bir
tutulması
raporla tespit eder.
Kimya ihtisas Dairesi; Mahkemeler ile hakimlikler ve savc ılıklar tarafından gönderilen toksilcolojik, gıdai, sı nal, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli
maddeler ile alkolometrik analizler yapar ve sonucunu bir raporla tespit
eder.
Biyoloji ihtisas Dairesi; mahkemeler ile hakimlikler ve savc ılıklar
tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek ta şıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve genetik
yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.
Fizik ihtisas Dairesi; mahkemeler ile hakimlikler ve savc ıhklar tarafmdan gönderilen silah, mermi, yaz ı (grafolojik-daktiloskopik), foto ğraf,
resim, imza, imza niteli ğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop,
klimatolojiic, diğ er fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler
yaparak sonucunu bir raporla tespit eder.
Trafik ihtisas Dairesi; mahkemeler ile hakimlikler ve savc ılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler
yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.
Aynca İ stanbul'da bulunan 16 adet şube müdürlüğünde adli tıp uzmanlan adli tı p hizmetlerini yürtitmektedir.
Taşra Teşkilatı
Adli Tı p Kurumu bünyesinde 12 ilde grup ba şkanlığı, 16 ilde ve bir
ilçede ş ube müdürlüğü bulunmakta ve buralarda adli t ıp hizmetleri, kadroları kurumda olan veya üniversitelerin adli t ıp ana bilim dal ında görevli
olup ikinci görevli olarak çalış an adli tı p uzmanlannca yürütülmektedir.
Grup başkanlıklarmda toksikoloji laboratuan ve histopatolojik inceleme
laboratuarı bulunmaktadir. Üniversitelerle anla şılarak öğrencilerin eğitimi
amacıyla grup başkanlıkları ve şubelerden yararlanılabildiği gibi üniversite
olanaklanndan da bu kurumlar ın yararlanmas ı sağlanmaktadır.
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Tablo 1 *

* Ekim 2003 itibariyle personel durumu. ihtisas kurulları nda ikinci görevli bran ş uzmanları
tabloya dahil edilmemi ştir.

Tablo 2

2002 yı lı nda değerlendiıilen adli olgu say ı sı ve birimlere dağı l ı mı

Tablo 3

2003 yılı ilk 8 ay ında değeıiendirilen adli olgu say ı sı ve birimlere da ğıl ı m ı
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Bİ Lİ RKİŞİ Lİ K VE ADLİ TIP KURUMU
Prof. Dr. Sermet KOÇ *

Adli Tı p Kurumu(ATK) mahkemeler, hakimlikler ve Cumhuriyet Sa y
ını n istemi üzerine adli tı pla ilgili konularda resmi bilirki şilik yapan,-cilar
Adalet Bakarılığı'na ba ğlı bir kurumdur. ATK verdi ği raporlar ile kuşkusuz
ülkemizdeki adalet ve yargı sisteminüzi önemli ölçüde etkilemektedir. Her
ne kadar CMUK'a göre yarg ı makamlan, ATK d ışında üniversiteler, diğer
kurum ve kişilere de bilirkiş i olarak baş vurabilir denilse de; uygulamada ATK
başlıca resmi bilirkiş ilik kurumu durumundad ı r. Mahkemelerin ve Yargıtay'm bir çok kararmda ATK'y ı üst biirkiş ilik kurumu olarak kabul etmeleri
ATK'run raporlarını daha da etkili k ılmakta,özellikle ATK Genel Kurulu'nu
son bilirkiş ilik rapor mercii durumuna getirmektedir. Bu nedenle, bu yaz ıda
ele alınan bilirkişiilc sorunları a ğırlıklı olarak ATK ile ilgilidir.
Geçmişe Kısa Bir Bakış
Kurtuluş Savaşı döneminin ilk kanunlar ı ndan biri olan, 1920'de
TBMM'nin kurulmas ından kı sa bir süre sonra kabul edilen Tababeti
Adliye Kanunu'nu; 1926'da yeni bir Adli T ıp Müessesesi'nin kurulmas ı
izlemiş tir. Tüm bunlar devletin kurulu ş undan itibaren adli tıp konusuna
ne kadar önem verdiğini göstermektedir. ATK'nı n bu tarz merkeziyetçi
örgütlenme ve çalışma modeli, hiç kuşkusuz ba şlangıçta bir zorunluluk idi.
Yıllarca üniversitelerin büyük yard ımı ile yürütülen adli tı p hizmetlerinin
kapsamının giderek geniş lemesi ve yetersiz kalması üzerine, 1982 tarihinde
kurum yapısı nda önemli değişiklikler gerçekleşmiş tir. Ancak, son yıllarda
ATK'nın artan iş hacmiyle birlikte; özellikle bilirki şilik kavramına ters düşen tek başlı , merkezi idari yap ısı tartışılmaya başlanmış ; yeni çağdaş bir
model arayışı na girilmiştir.
* istanbul Ün,versitesi, Cerrahpa şa Tı p Fakültesi, Adli Tı p Anabilim Dal ı Öğretim Üyesi.
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ATK'nın Bilirkişilik Yapısı
ve Sorunlar
- ATK'n ın, yarg ı kararlar ı
ve adaletin olu ş mas ındaki rolü
bilinmektedir. Bununla birlikte,
ATK'nın ideal bir bilirkişilik yapı lanmasına sahip oldu ğunu söylemek güçtür. Dünyada ba şka hiçbir
yerde nerdeyse tüm bilirki şilik hizmetlerinin tek elden yürütüldü ğü,
bu derece merkeziyetçi bir bilirki şilik kurumu bulunmamaktad ır. Her
yıl 100 .000'e yakın adli dosya tek
merkezde, az sayıdaki ayın kişiler
tarafından karara bağlanmaktadır.
Bu, "bilirkişilik" kavramına esastan
aykırı ve mahsurlu bir durumdur.
- ATK idari bakımdan; en az
üniversiteler, Yargı tay ve benzeri
u kadar bağımsız
kurumlarda oldu ğ
veya özerk bir yap ıya sahip olmas ı
gerekirken; başkan, başkan yardımcıları , kurul üyeleri siyasi iktidarlann kararına göre üçlü kararname ile
atanmaktadır. Bilirki şilik yapanlar ı
atayanlar da, maa şını verip, sicil
amirli ğini yapanlar da aynı kişiler olmaktadır. Bu ise, bilirki şinin
bağımsı z olma temel prensibine tamamen aykırı düşmektedir. Bu tarz
bir bilirki şilik sistemi; demokratik,
uygar toplumlarda hiçbir şekilde
rastlanmayacak, kabul edilmeyecek
bir durumdur.
- ATK akademik, bilimsel bir
yapılanma modeline sahip değildir. Örneğin, asistan yetiştirmekle
birlikte; e ğitim ve sınav ve sistemi,
tıpta eğ itim veren herhangi bir
kurumun taşıması gerekli asgari

Sermet KOÇ

ADLİ TIPLA İ LG İ Lİ
YARGITAY KARARLARI
Bilirkişi raporları hakimi ba ğ lamaz.
Kalitiye i şçinin sağ lanan koruyucu araçları kullanmayarakyaralanmas ı halinde
hareketle sonuç aras ı nda nedensellik
ba ğı bulunmad ığı ndan i ş yerindeki
atölye teknik sorumlusu ve ustaba şı
olan san ı klar sonuçtan cezai yönden
sorumlu tutulamazlar.
(Yg. CGK, 14. 1. 1985-9-21311)
CYUY 76. maddesi hükmü uyarı nca bilirki şi incelemesine karar veren
hakim, verilen raporu yeterli görmedi ğ i
takdirde ayn ı bilirkişi ya da tayin edeceğ i
başka bilirkiş iden yeni bir rapor alabilir.
Bu hüküm uyarı nca verilen raporlar ı n
mahkemeleri ba ğ lamayacağı da dolayl ı
olarak belirtilmi ştir.
Al ı nan ilk rapor ile sonraki aras ı nda
çok yak ı n benzerlik bulunmas ı na karşın
sorulan soruya cevap olu şturmad ığı görülmektedir.
San ığı n hukuki konumunun tayin ve
tespiti için zararl ı sonuç ile fıil aras ı ndaki yak ı n ve uygun sebebiyet ba ğı n ı n
açı kl ığa ç ı karı lmas ı gerekir. Ancak bu
aç ı kl ığ a ç ı kar ı ld ı ktan sonra kusurun
ağı rl ığı üzerinde durulabilir.
(Yg. CGK. B. 10. 1984, 9-4561301)
Ma ğ dur A. M. hakk ı nda Izmir
Devlet Hastanesi Baş Hekimli ğ i'nce
düzenlenen 2. 11. 1992 tarihli raporda ad ı geçenin batı na nafız yaralama
nedeniyle ameliyat edildi ğ i ve hayati
tehlike geçirdi ğ i bildirilmiş olmas ı na
karşı n Adli Tı p 2. Uzmanl ı k Kurulu'nun
10. 3.1993 tarihli raporunda, eksioratris
laporatomiye yol açan kesici bat ı cı alet
yaras ı arı zas ı n ı n ma ğdurun hayat ı n ı
tehlikeye uğratmad ığı ve 15 gün i şine
engel olacağı bildirilmiştir.
Bu durumda Adli T ı p 2. Uzmanl ı k
Kurulunun raporu, bu kurulun emsal
kararları karşıs ı nda kanaat verici nitelikte görülmediğ inden, 2659 say ı l ı Adli
Tı p Yasası 'n ı n 1 5/a maddesi gereğ ince
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mağdurun söz konusu yaralama nedeniyle kaç gün iş ve gücünden kalacağı
ve hayati tehlike geçirip geçirnıediğiAdli
Tı p Genel Kurulu'ndan sorularak sonucuna göre hüküm kurulmas ı gerektiğ inin
gözetilmemesi yolsuzdur.
(Yg. 4. CO. 6. 7. 1994- 293616130)
• ihtisas daireleri tarafından verilip
de mahiyetleri itibariyle kanaat verici
nitelikte bulunmayan i şlerin Adli T ı p
Genel Kurulu'nca incelenebilnıesi için
Genel Kurula yazilacak müzekkerelerde
incelettiıilmek istenilen işe neden kanaat
getirilmediğinin gerekçe ve sebeplerinin
açı klanmas ı gerekir.
Yerel Mahkeme, Adli Tı p 3. ihtisas
Kurulu tarafı ndan verilen raporu neden
kanaat verici bulunmad ığı n ı gerekçe ve
nedenleriyle aç ı klanmadan doğ rudan
Genel Kurula göndermi ştir.
Mahkemenin bu aç ı klamalara uygun
olarak mağdurdaki yaralar ı n iş ve güce
mani olma süresini ve hayati tehlike
tevlit edip etmedi ğ ini Adli Tı p Genel
Kurulu'ndan raporlarda çeli şkili gördüğü hususları ve kanat verici bulmay ış
nedenlerini belirterek yeniden sorup
al ı nacak rapora göre karar vermesi
gerekir.
(Yg. CGK. 23. 10. 1989- 226/294)
• Adli Tı p 3. ihtisas Kurulu tarafı ndan düzenlenen 2. 8. 1982 gün ve
13396/2433 sayı l ı raporun ( ... ) olu şan
dört kişilik bir kurul taraf ı ndan verildi ğ i
ve böylece kurulun sözü edilen yasan ı n
23/B maddesinin emredici hükmüne aykin olarak ve bir üye noksan ı ile toplan ı p
karar verdiğ i ( ... ) anlaşı lmaktadı r.
(Yg. CGK. 24. 9. 1984- 63/279)
• Adli T ı p 2. ihtisas Kurulu'nun
15.7.1987 günlü raporunda müdahilin
gözündeki yaralaman ı n kesici ve delici
bir aletle husule geldi ğ i ve yine Adli
Tı p 2. ihtisas Kurulu'nun 28. 12. 1988
tarihli raporunda sol gözdeki ar ı za ve
hemotomun sert ve künt bir cismin direkt
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nitelikleri taşımamaktadır. Herkes
bilir, asistan al ım sınavlarında yalnızca bilimsel kriterler değ il, öznel
kriterler de sıkça işin içine girmektedir. Uzmanlık smavlarında başta
jürilerirt oluşma biçimi olmak üzere, bir çok tartışmaya açık husus
bulunmaktadır. Eğitici nitelikleri
olmayan kişilerin eğitici görevlerde ve jürilerde yer almas ı, Tababet
Uzmanlık Tüzüğü ile çelişen ciddi
bir sorundur. Yeni de ği ş tirilen
ATK Kanunu'na göre, her hangi
bir liyakat ve bilimsel ölçme kriteri
olmaksızın, uzmanlığıru yeni almış
dahi olsa, her hangi bir uzman kurul üyesi olabilmekte, yüksek yarg ı
organlarmın son mercii olarak kabul ettikleri genel kurul raporlarına
imza atabilmektedir.
— Adli tıbbın ilgi alanına giren ölüm, yaralanma, zehirlenme,
akıl hastalıklan, yaş tayini, cinsel
suçlar, cumhurba ş kanl ığı affı
kapsamındaki olaylar gibi önemli
konularda; Cumhuriyet Savc ıl ığı
veya mahkemelerin istemi üzerine, ATK'nm ilgili ihtisas kurulları
ve ihtisas dairelerinde incelemeler
yapılmakta, raporlar düzenlenmektedir. Buralardan ç ıkan raporlar,
doğal olarak yargı karannm olu şmasmı önemli ölçüde etkilemektedir. Mahkemeler, gereği halinde;
özellikle mevcut bilirki şi raporları
arasmda bir çelişki bulundu ğunda,
ihtisas kurulu üyelerinin tamamından oluşan ATK Genel Kurulu'na
başvurmaktad ır.
Verdiği raporların sonuçları bu

dosya
denli etkili olmas ına karşın, ATK
Ihtisas Kurulları ve Genel Kurulu'nun yap ısı son derece tartışmalıdır. Adli Tıp Kurumu, bugünkü
yapısıyla, bir insan için yaşamsal
öneme sahip ve nihai nitelikte olan
bilirkişi raporlarının konusu ile ilgili olmayan kişilerce hazırlandığı
bir ortam yaratmaktadır. Bilirkişilik
kavramına tamamen zıt böyle bir
durumun dünyanın hiçbir ülkesinde kabul görmesi imkans ızdır.
Örneğin, Genel Kurul'a gelen bir
akıl hastalığı ile ilgili dosyada üçdört uzman psikiyatr istisna, kalan
51 üyenin tamamı bu alanın dışı
nda
olup; genel kurul kararlarmı belirlernektedir. Bir psikiyatri raporuna;
bir kadın-doğum, mikrobiyoloji, ortopedi azmanııun; eczacı, kimyacı
gibi diğer mesleklerden kişilerin
imza atması
nı hangi bilimsel kriterler ile açıklayabiliriz? Her halde
dünyanı
n hiç bir yerinde, bu kadar
mantıksız, garabet bir duruma rastlanamaz.
- Adli tıp uzmanlığı, doğal
olarak tüm dünyada patoloji- otopsi ağırlıldı bir eğitim ve uzmanlık
yapısına sahiptir. Ama bizde ne
tuhaft ır ki, akademisyenler de
dahil, adli tıp uzmanlarmm büyük
çoğunluğunun uygulamada otopsilerle fazla bir ili şkisi yoktur. Bu
durumu, yalnızca poliklinik yapan
cerrahlara benzetebiliriz. Özellikle,
ATK'da asistanlık eğitiminin büyük
bir kısmı, kurullarda, en az belli
sayıdaÇ) olmak üzere, dosya yapmakla geçmektedir. Gerçekte, adli
tıp uzmanlığı ile ancak kısmi bir
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havalesi ile husule geldi ğ i belirtilmiş ve
bu suretle ayn ı kurulun iki ayrı raporu
çelişkili bulunmas ı na göre dosya Adli
Tı p Kanunu'nun 15. maddesi uyar ı nca
Adli Tı p Genel Kuruluna gönderilerek
( ... ) mütalaa al ı narak (...) kararverilmei
gerekir.
(Yg. 4. CD. 6. 11. 1989— 650511038)
• Ege Ü. Adli Tı p Ana Bilim Dal ı
Doç. Dr. S. E. tarafı ndan düzenlenen
raporda mağdurdaki araz ı n uzuv zaafı
niteliğ inde olduğ u belirtilmesine karşı n,
Adli Tı p Kurumu 2. ihtisas Kurulu'nca
düzenlenen raporda ise "mağdurdaki
arazın şahsın hayatını tehlikeye maruz
kılmadığı on gün mutad işligaline engel
teşkil edeceği uzuv zaafı veya uzuv tatili niteliğinde bulunmadığı " açı klanm ış
bulunmaktad ı r.
Öte yandan mahkemenin raporlar
aras ı ndaki çeliş kinin hal ve telifi cihetine
gitmeksizin aleyhte bulunan TCK 'n ı n
45612. maddesi uyar ı nca hükümlülük
kararı tesis ettiğ i görülmüştür. Iki rapor
aras ı ndaki çelişki giderilmeden eyleme nitelik verilmesi usul ve yasaya
ayk ı rıd ı r.
Bu durum muvacehesinde yukar ıda
sözü edilen raporlarAdli T ıp Genel Kuruluna gönderilerek, mağdurdaki arazı n
uzuv zaafı niteliğ inde olup olmad ığı n ı n
ve kaç gün mutad i ştigaline engel te şkil
edeceğ i hususları nda rapor al ı nmas ı nda yasal zorunluluk bulunmaktad ı r.
(Yg. CGK. 2. 12. 1985- 1361606)
• Maktul Mehmet'in cesedi üzerinde
otopsi işlemi, ilmi kariyeri tartışı larnayan... Tıp Fakültesi Adli T ı p Kürsüsü
profesörlerinden 1. T. ve yine kürsü uzman hekimi C. Z. tarafı ndan yap ı lm ışt ı r.
Ad ı geçen uzmanlar, parikart içerisinde
mayi birikmesi sonucu meydana gelen
temponattan ölümün meydana geldiğini
belirlemiş ve tespit edilen bu bulguları n
travmayla herhangi rab ıtas ı olmad ığı n ı
ileri sürrnelerine karşın, Adli Tıp Kurumu
Birinci Ihtisas Kurulu'nun 30. 3. 1984
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günlü mütalaas ı nda ise "şahsın maruz
kaldığı travma neticesi gelişen stres
sonucu kardiyojenik şok nedeniyle ölmüş olduğu dolayısıyla travma ile ölüm
arasında illiyet rabıtası bulunduğunu"
belirtmiştir.
Ilmi yetenekleri tart ışılmayan Prof.
Dr. t. T., ve uzman hekim C. Z.'nin
düşünceleri karşı sı nda tereddüt edilmiş ve Adli Tı p Kurumu Birinci ihtisas
Kurulu'nun mütalaas ı ile bu düş ünce
aras ı ndaki aykı rı l ığı n san ığı n hukuki
durumunu çok yak ı ndan ilgilendirmesi
bakı m ı ndan giderilmesine zorunluluk
olduğ u kanaatı na varı lm ıştı r.
(Yg. 1. C. D. 25. 9. 1985— 269213273)
• Ruh Sağ lığı ve Hastal ıkları Hastahanesi'nin dosyada mevcut 25.2.
1983 günlü raporunda san ı k Ahmet'in
TCK'n ı n 46. maddesi anlamı nda cezai
sorumlulu ğ unun bulunmad ığı bildirilmişken Adli T ıp 4. ihtisas Kurulu'nun
14.12.1983 günlü raporunda ise cezai
sorumluluğ unun tam oldu ğ u ifade edilmektedir.
Adam öldürmek gibi önemli bir
suçtan yarg ı lanan san ığı n akli haletinin tahkiki s ı rası nda husule gelen
bu aykırıl ı k Adli Tı p Genel Kurulu'nda
görü şülmesini gerektiren vemahiyeti
itibariyle kanaat verici nitelikte bulunmadığı yolundaki düşüncenin açı k bir
gerekçesidir. (...
Adli T ı p Kurumuna yükümlü oldukları yasal görevleri hat ı rlat ı larak
san ığı n cezai sorumluluğ u hususundaki şüphe ve tereddütlerin giderilmesi
bakı mı ndan Adli Tıp Genel Kurulunun
dü şüncesinin al ı nması lüzumu bozmayı
gerektirmi ştir,
(Yg. lCD. 4. 2. 1985- 931341)
(Kararıarvarg ıtay4. C. D. Üyesi sayı n Osman
YAŞAR ın katkııarıyta derıenm ışıir. )
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ilişkisi bulundu ğu söylenilebilecek
bu tür işleri yapabilmek için öyle
adli tıp uzmanı olmaya da gerek
yoktur. Y ıllardır doktor olmayan
kişilere de bu tür görevler(raportörlük) yaptırıldığı na göre.. Birkaç
büyük il dışmda çal ışan uzmanların
koşulları ve periferdeki üniversite
asistanlann eğitimi açısından ise,
durumun daha da kötü oldu ğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu konularda her ne olursa olsun ivedilikle yap ılması gereken;
yeni Tababet Uzmanl ık Tüzüğü'ne
göre, süresi 2 yıldan 4 yıla çıkan Adli
Tıp uzmanlık eğitiminde, Adli T ıp
Uzmanları Derneği'nin çalışmaları
doğrultusunda rıiteliksel değiş imini
sağlamaktır. Eğitimle ilgili standart
n oluşturulması için, doğal
koşulları
olarak Adli Tı p Kurumu'na büyük
görev düşmektedir.
— "Adli Tı p" dalı , mesleki
ve çalış ma mekanı açısından tüm
dünyada sa ğlık kurumları içinde
yer almakta iken; bizde esas olarak
adliyelere bağlı bir çalışma sistemi
ağı rlı k kazanmış tı r. Bu durum,
hem mesleki hem de etik açıdan
son derece önemli sorunlara yol
açmaktadır. örneğin, adli tıp şube
müdürlüklerine ölüm, yaralanma,
ı , akıl hastalığı, zehircinsel saldır
lennıe gibi olaylar sonucunda gelen
olguların çoğu acil tıbbi girişime ihtiyaç göstermekte; diğ er uzmanlarla
ortak değerlendirme(consültasyon),
laboratuar hemşirelik gibi hizmetler
gerektirmektedir. Bu ise, adliye ortamrnda hiç bir şekilde mümkün ol-
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mamakta; bazen önemli hayati sonuçlara yol açabilmektedir. Yine, elbetteki
otopsi salonlarmm da bulunmas ı gereken yer, hastanelerdir.
- ATK'nın üniversiteler ba şta olmak üzere, ilgili kurum ve kurulu şlar (hastanelerin ilgili birimleri, meslek odaları, Baro, Adli Tıp Uzmanları
Derneği...) ile olan ilişkileri sağlam, kalıcı esaslara bağlı değildir. Kurumlar
arasmda ortak çalışma prensipleri oluşturulmamıştır, bilgi ve materyalden ihtiyaca göre yararlanılamamaktadır. Çalışan kişi ve iş dağıhnıında
önemli bir dengesizlik; buna bağlı büyük bir kayıp vardır. Orneğin, Adli
Tıp Uzmanlan Derne ği'nin tespitine göre; Türkiye'deki adli t ıp uzmanı ve
n %45'i üniversitelerde, %40'1 ATK'nda iken; üniversitelerin
asistanlarmı
adli tıp hizmetlerine katkısı adli raporlarda %15, otopsilerde ise %5'dir.
ızca iddia makamın
- ATK yalnızca resmi başvurulara bakmakta, yaln
bilirkişiliğini yapmaktadır. ATK Yargıtay kararlarına göre üst bilirkişilik
kurumu olarak tanımlandığından; özellikle suçlanan taraf bu a şırı merkeziyetçi, nerede ise tek tüfek(tekelci) yap ı nedeni ile ma ğdur olmaktadır.
Vatandaşın mağduriyetini giderecek, hakemlik yapacak, ba şka yetkin
bir bilirkişilik yapısma daha başmdan hayat hakkı tanınmamaktadır. Son
yıllarda, bilirkişilik sistemi ile ilgili olarak var olan benzer nedenlerden
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne şikayetler yapıldığı dikkati çekmektedir. Konu, (bu şekilde dile getirmesi onur kırıcıdır ama) "bilirkişilik" ve bu
bağlamda ATK'nın yapılanmasırun, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmesi çerçevesinde de bir sorun olarak ortada durmaktad ır. Başka bir ifade
ile sorarsak: Ülkemizde iflas etmiş bu "bilirkişilik" yapılanrnasmda köklü
bir değişikliğe gidilmesi için, bizim toplumumuzun buna ihtiyac ı olması
değil de, illA AB'nin buyur etmesi mi önemlidir?
- ATK'da adli tıp uzmanlığı dışında kullanılan uzmanlık ünvanları;
gerçek, bilimsel bir uzmanl ık olmayıp, bir çok devlet dairesinde oldu ğu
türden "kadro" uzmarılıklandır. Adli bilin-derin değişik konulannda en kısa
zamanda gerçek üniversiter bir tarzda(yüksek lisans, doktora, üst uzmanhk)
uzmanlaşmaya gidilmesi şarttır.
- Adalet Bakanı'mız sık sık Türkiye'deki "bilirkişi kirlenmesi" olduundan yakınmakta olup; bu ciddiye al ınması gereken; özellikle icraat
ğ
makamına büyük sorumluluklar yükleyen bir iddiad ır. Bununla birlikte;
"bilirkişilik" konusunda yap ılması gereken işlere öncelikle ATK'dan başlanılması daha isabetli olacaktır. Bunun sonrasında, bilirkişi kirlenmesi
açısından kanayan bir yara durumundaki "özel bilirki şilik" alanında dilzenlemeler yapılması da gerekmektedir.

TBB Dergisi, Suy ı 50, 2004

149

Sermet KOÇ

dosya

"ATK'nın Yeniden Yapı landırılmasına Dair Kanun Değişiklikleri"
Yeni Bir Şey Getirdi mi?
ATK'nın Yeniden Yap ıland ırılmasına Dair Kanun De ğişiklikleri
19.02.2003 tarihinde TBMM'de kabul edildi. Kanunda yap ılan bu değişiklikler öncesinde yap ılan çalışmalar ve tartışmalar başlangıçta bir ümit
vermiş olsa da, maalesef boşa çıktı. ATK Kanunu'nda yap ılması gereken
değişiklikler görüşülürken, ATK'nın çağdaş, saygm bir kimli ğe kavuşabilmesi için; akademik, özerk bir yap ılanma modeli kazanmasının gerektiği,
konunun en önemli ve belirleyici noktas ı olmuştu.
Aslı
nda bu tespit, yalnızca akademisyenlere ait olmay ıp, toplumun
geniş bir kesimi ile payla şılmaktadır. Hafta iktidar partisinin seçim beyannamesinde, ana muhalefet partisinin görü şü olarak meclis tutanaklannda
da mevcuttur. Ancak verilen vaatler ne yazık ki yalnızca orada kalmıştır.
ATK'nın verdiği kararların bilimselliği ve güvenilirli ği için, en azından
kurumun ihtisas daireleri, ihtisas kurullar
ı ve dolayısı ile genel kurulun
oluşumunun objektif ve bilimsel ölçütlere dayanması (akademik tarzda
bir yapılanma modeli veya hiç değilse eğitim veren hastanelerdeki şef-şef
muavinliği modeline benzer bir modelin olu şturulması) zorunlu idi.
ATK Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve onun ilk uygulamalar ı dikkatli bir şekilde incelendiğ inde görülecektir ki; ne idari, ne bilimsel, ne de
çalışanların özlük hakları bakımından herhangi bir kazan ım getirmediği
gibi; bu kurumu daha da geriye götürmü ş, bu modeli daha tartışmalı hale
getirmiştir. ATK Kanunu'nda yap ılan bu değişikleri takiben; gerçekleşen
tek dikkati çeken gelişme,(!) ne yazık ki yapılan bir dizi atama ve görev yeri
değiştirme olmuştur. Bu atamalarda yine bilimsel, objektif ölçütler yerine;
siyasi, kişisel tercihlerin rol oynad ığı görülmüştür.
Sonuç
Dünyada Adli Tıp alanındaki eğitim ve bilirkişilik görevleri, Adalet ve
İçişleri Bakanhkları dışında, esas olarak üniversiteler bünyesinde yürütülmektedir. Bizde ise, Adalet Bakanl ığı, ATK'yı hiçbir zaman üniversitelere
devretmeyi düşünmediğ i gibi; bu kurumu kendinden özerk, akademik bir
yapıya kavuşturmak gibi bir amacı da olmamıştır.
Öte yandan, üniversitelerin de bilirkiş ilik sorunlanna yeterince sahip
çıktığı ve çözüm projeleri üretti ğ i söylenemez. Üniversiteler genel olarak
"bÜirkişilik" görevlerini ATIC'na havale etmiş görünümdedirler. Sorun, baz ı
üniversitelerde adli tıp anabilim dalları nm adli muayeneler yapmas ı
nı,
rapor düzenlenmesini kısı tlayan, yasaklayan trajik bir noktaya kadar uzan150 TOB Dergisi, Sayı 50, 2004
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mıştır. Üniversitelerin konuya ilgisiz kalıcı tutumlar
ı ve ilgili birinılerinde
bilirkişilik yapılmasını kısıtlayıcı-yasaklayıcı kararları, çözüm yollarını
önemli ölçüde tıkamaktadır.
ATK'nın yapısı ve geleceği, konu ile ilgili olan tüm ki şi ve kurumların da görüşü alı
narak, tekrar gecikmeden gündeme al ınmalıdır. Sorun,
"adalet" gibi hassas bir konuyu ilgilendiriyor. En az, "yargının bağımsızlığı "
sorunu kadar can alıcı bir öneme sahiptir. ATK akademik, özerk bir üst
yapıya kavuşmadıkça verilen kararlar ve raporlar, daha çok tart ışılmaya
devam edecektir.
Bir çözüm önerisi olarak; ülkemizdeki mevcut üniversitelerin, TÜB İTAK, İleri Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlar ın hukuki, idari yapısı göz
önünde bulundurulabilir. Bu değişim ATK bünyesinde gerçekleştirilemeyecek ise, her halde en akılcı çözüm; bu aşırı merkeziyetçi yap ının görev
ve sorumluluklarının sınırlanması; belirli rutin hizmetler d ışı
nda kalan,
eğitim ve biirkişilik görevlerini tüm dünyada oldu ğu gibi üniversitelere
bırakması olacaktır.
Yaln
ızca, Adalet Bakanlığı ve üniversiteler değil; konunun doğal olarak muhatapları durumundaki yüksek yarg ı organları, meslek odalar ı ve
barolann da artık "bilirkişilik" konusunu, günden-derine önemli bir sorun
olarak alma zamanı gelmiş; hatta çoktan geçmektedir.
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ADLİ BELGE İ NCELENMES İ NDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ
Ahmet ÖZTEL

SAHTECİLİK SUÇLARINA BAKI Ş
1. GENEL OLARAK
Suç konusu olan, hukuken hüküm ifade eden ve bir hakk ın doğmasına
veya kanıtlanmasma yarayan yazılar adli belgelerdir. Bu belgelerin suç konusu olarak yargılama zinciri içerisinde yer almasmın özü, sahtecililctir.
Sahtecilik öncesi, bir yaz ırun, belge niteliğini taşıması için; belgenin
taşınır şeyler üzerinde yaz ılmış bulunması, yazıdaki irade açıklamasınm
belli bir kişi ve kuruma ait olması, içeriği yanında, hukuksal bir olgu ve
olayı veya bir hakkı kanıtlamaya elverişli, hukuksal değere sahip olması
gerekir.
Il. BELCELERDE SAHTEC İLİK TÜRLERİ
Genel-özel-dar-geniş anlamda, resmi belgede-özel belgede sahtecilik,
fikri sahtecilik gibi smıflandınlabilir.
A. Resmi Belgelerde Sahtecilik
Resmi belgenin aslında (TCK mad. 339/1); resmi belgenin özünde
(TCK mad. 340); resmi belgenin onayl ı suretinde (TCK mad. 341/1); resmi
belgenin içeriğine ilişkin onayl ı özetinde (TCK mad. 341/2) memurlarm
işleyebilecekleri "resmi belge"de sahtecilik suçlarıdır.
Özel kişilerin, belgenin aslında sahteciliği (TCK mad. 342/1); resmi
belgenin onaylı suretinde sahteciliği (TCK mad. 342/3) ayrı bir düzenlemeye tabi utulmuştur.
Yargıtay 6.Ceza Dairesi Üyesi
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TCK Mad. 349'da say ılan kambiyo senetleri (ada ve emre yaz ılı poliçe,
emre yazılı senet (bono) emre yada riama veya hamile (ta şıyana) yazılı çek);
emtiayı temsil senetler (kon şimento, ta şı ma senedi, makbuz senedi); ortakl ık
ve alacakjilık sağlayan belli bir tutar ı temsil eden hisse senetleri, tahviller,
hazine bonoları; kıymetli evrak ve mali de ğeri temsil eden veya çıkarının
mali yükümlülüklerini içeren belgeler resmi belgeye e ş kabul edilmiştir.
a. Kimlik ve benzeri Belgelerde Sahtecilik
Hüviyet cüzdam, nüfus cüzdart ı/tezkeresi, pasaport ve ruhsatnamelerde sahtecilik (TCK mad. 350)
Hüviyet cüzdanı , kişinin kimliğini veya medeni halini gösteren resmi
dairelerce verilmiş fotoğraflı belgelerdir öğretmen, öğrenci memur kimlik
belgesi, yabancı lara verilen ikamet tezkereleri, evlenme cüzdanlar ı gibi.
Nüfus cüzdanı/tezkeresi, nüfus kay ıtlarına uygun olarak bütün bilgileri içeren nüfus müdürlüklerince verilen belgedir.
Pasaport, Türkiye'den d ış ülkelere d ış ülkelerden Türkiye'ye girmek
için Türk ve yabancı resmi makamlarca verilen ta şıyanın kimliğini, gideceği
ve geçeceğ i ülkeleri, gösteren buna ili şkin vizeleri ta şıyan belgedir.
Ruhsatname, bireylerin etkinliklerine yasayla konulmu ş sınırlamaları
sürekli veya geçici olarak kald ı ran yönetsel izin belgeleridir -silah bulundurma, taşıma, avlanma, ticarethane veya genel yerler açma, ta şıt veya
diğer araçlan kullanma izin belgesi-.
Bu belgelerde sahtecilik, gerçeğin taklidi suretiyle an
ılan belgenin düzenlenmesi, gerçek belge üzerinde silinti-kazmtı-ekleme çı karma fotoğraf
değişikliği gibi işlemler yanmda, ba şkalarınca sahte olarak hazırlanmış
belgelerin bilerek kullan
ılması şekilde olmaktadır.
b. Özel Yarar Sağlayan Belgelerde Sahtecilik
1. Memurun veya yetkilinin sahtecili ği (355)
aa. Yoksulluk belgesi
bb. Iyi hal kağıdı-vergi levhası, iş bitirme belgesi,
cc. Iyi tan
ıtma tavsiye niteliğinde belgeler,
dd. Bazı ödemelerden bağışıklığı sağlayan belgeler
ee. Bir memuriyet veya kamu görevinden veya ödevinden kurtulmay ı,
bağışıklığı sağlayan belgeler
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2. Bireyin (memur veya hukuken yetkili olmayamn özel yarar sa ğlayacak beigede sahtecili ği (356)
Öğ e: taklit-tabrif/ta ğyir-bilerek kullanma biçimindedir.
c. Sa ğlık Raporlarında Sahtecilik (TCK mad. 354)
Özel nitelikteki raporlardı r. Memur/kamu görevlisi olmayan yetkili
ve görevli olmayan, hekim-eczacı, sağlı k memuru veya di ğer sağlık meslek
mensubu tarafı ndan düzenlenen raporlardır.
Sağlık raporu: bir kiş inin bedensel-ruhsal veya akli durumunu saptayan, belirten belgedir. Özel sağlık raponmurı resmi makamlara sunulmak
üzere verilmiş olması gerekir.
Suç, sağlık mesleğ i mensubunun, resmi makamlara sunulmak üzere,
sahte rapor düzenleyip vermesi veya bir kimsenin sahte raporu resmi makamlara sunarak kullanmas ıdır.
B. Özel Belgede Sahtecilik

Memurun görevi nedeniyle düzenledikleri d ışına kalan, resmi bir işlem
nedeniyle düzenlenmiş olmayan ve doğrudan hukuken hüküm, sonuç,
doğuran bir hakkın doğmasma veya karutlanmas ına yarayan yazılardır.
Kı smen veya tamamen sahte belge düzenlemek veya gerçek belgede
değişiklik yapmak suretiyle gerçekleş en belgenin kullanılması gerekir.
Aldatma yeteneği yannda, zarar olas ılığı yeterlidir.
Yukanda sayı lan belge ve sahtecilik türlerinde suçun maddi ö ğesine
göre aldatma yeteneğini mutlaka hakim belirlemelidir. Bu konuda bilirkişiye başvurulmamalıdır.
Suç ve suçlularla etkin mücadele için ör ıleyici hizmetlerin yanında,
işlenmiş suçlann aydmlatılabilmesi amacı yla olay yerinden itibaren bilimsel tekniklerin kullanirru ön plana ç ıkmıştır. Teknik birimlerden gelen
sağlıklı bilgilerin mahkeme kararlan üzerindeki olumlu etkileri her geçen
gün artmaktadır. Olay yeri uzmanları modem teknikleri kullanarak olay
yerini (her türlü belge, doküman vs.) incelediklerinde, ço ğu kere suçluya/
suçlulara ulaşacalciarı ipuçlanm bulabiimektedirler. Olay yeri incelemesinin
insan haklan aç ısmdan önemi oldukça büyüktür. AIHM'de aç ılan bir çok
dava eksik delillendirme gibi nedenlerle kaybedilmekte, buda uluslararası ortamda ülkemizin maddi ve manevi yönden zarar görmesine neden
olmaktadır.
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Kriminalistlik, bilimsel yöntem ve araçlar ı kullanarak suçu ayd ınlatma
ve suçluyu bulma tekniğidir, failin/faillerin kimliklerinin tespiti yan ında
bir diğ er hedefte, suçla ilgili olmayanlarm olayla ili şkilendirilmesinin önlenmesidir.
Olay yerinde aranacak delil bir hukuki problen ıi çözmeye veya suç
filmi ispata yarayan ve kullanılması hukuki olarak yasaklanmam ış her
şey (canlı-cansız-yazılı -özlü) delildir. Konumuza giren deliller belge-vesika
delilleri; yazıh nitelikte olanlar, şekil tespit eden belgeler (planiar-Krokilerresimler) adli tabip raporları , bilirkişi raporları vs. 'dir.
Maddi delillerin konumuna ili şkin olanları parmak izinin belgeler üzerinde araşüniması yoluyla fail/ faillerin araştırılmasına gidilerek ve delil
toplama iş i mutlaka bulunduklan yerden (mektup, zarf, ka ğıt ve belgeler)
Cımbız veya perıs'le alınarak sıkış mayacak ve katlanmayacak şekilde uygun
kutular içine konulmal ıdır.
Maddi delillerden yola ç ıkarak, elyazıları ve kağı tlar üzerindeki izlerin
suç soruşturması açısından önemi büyüktür. Tehdit-Hakaret içeren yaz ı ve
mektuplar, ş üpheli ölüm olaylarmda maktulun üzerinden ç ıkan ve intihar
süsü verilen mektuplar, sahte evrak düzenlemesi çek-senet vs. k ıymetli evraklarda yapılan tahrifatlar, Laboratuar incelemelSiyle tespit edilebilmekte,
yazıları nda laboratuar incelemesi sonucu tespiti yap ılabilmektedir.
Herhangi bir belge düzenlenirken veya yaz ı yazılırken kaleme verilen
basınç neticesinde kağı t altındaki diğer kağı tlar üzerinde ve yazı yazılan
kağıdın arka yüzünde izler meydana gelir bu izlere fulaj izi ad ı verilir, bu
izler genellikle kurş un kalem ve tükenmez kalemle olu şur, bu fulaj izleri
ESDA adı verilen cihazla Laboratuar incelemesinde tespit edilmektedir.
İn. BELGEDE SAHTEC İLİK ŞEKİLLERİ
Belgelerde, yazı da, sahtecilikten söz edebilmek için, gerçe ğin tahriftağyir veya taklit edilmi ş olması gerekir.
Tahrif-tağyir (değiştirme-başkalaştırma-bozma) suretiyle sahtecilik-ç ıkarma veya ekleme yöntemleriyle, taklit (sahte metin düzerilemek) suretiyle
sahtedilikte, imza veya metin taklidi biçiminde yap ılabilmektedir.
Buna göre sahtecilik; Bir hakkı n veya hukuksal sonuç do ğuran bir
eylemin kanı tlanmasma özgü bir yazı da, zarar verme bilinciyle gerçe ğin
taklit veya tahrifidir.
Ortak öğ eleri; aldatma yeteneği, ve zarar olanak ve olas ılığıdır.
Sahteciliğin ilk baluşta anlaşılmaması başkalarıru aldatabilecek biçim ve
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içerikte, kamu güvenini bozacak nitelikte olmas ıdı r. Aldatma yetene ğinin
bulunmadığı , kaba taklit veya tahrif halinde, kamu güveni sars ılmayacağmdan, "i şlenmez sahtecilik suçu" vardır.
Belgenin doğruluğuna inarniması nda kamu yaran vardır. Bu nedenledir ki sahtecilik "kamu düzenine karşı " suçlardandı r. Toplumun irıanma
ve bireyin aldatılmama hakkı kamu güvenini oluşturur.
Belgede "kandırıcılı k yeteneği" taşıyan sahtecilikte inanç sars ılacağmdan
zarar olasılığı her zaman vardı r, bireysel zarar genellikle ve kamusal zarar
mutlak vard ır.
Kullanı lan metodlar genellikle dört çe şittir.
1. Silme-Kazı ma: Asil evrak üzerinde bulunması istenmeyen bilgilerin
(yazı veya rakam) silinerek yerine amaca uygun bilgilerin yaz ılmasıdır.
a. Mekanik silme: Bu tür silme i şlemlerinde genellikle lastik silgiler,
jilet, kesici alet uçlan gibi araçlar kullanılı r. Bu tür tahrifatta silme ve kaz ıma
iş lemine tabi tutulan bölge parlaklığmı kaybederek matla şmaktadır.
b. Kimyasal silme: Aseton yada çama şır suyu kullanılmaktadır. Bu tür
silmede yazı -imza vs. tamamen okunmayacak durumda olup, laboratuar
incelemesiyle belge incelenmelidir.
2. Karalama (Lekeleme): As ıl olan belge üzerinde ve şabsm evrakta yer
almasını istemediği yazı ve rakamların okunmayacak derecede mürekkepli
kalem yada de ğişik yollarla karalanmas ıdır ki, Jaboratuar incelemesinden
geçirilerek sonuca ula şılır.
3. Sürş arj, metodu: As ı l belge üzerinde bulunan harf veya rakamlarm
amaca uygun olarak bir baş ka harf ve rakama dönü ştürülmesidir, laboratuar incelemesi gerekir.
4. Ekleme metodu: As ı l belge üzerindeki bilgilere, yine duruma göre
daktilo bilgisayar veya el yazısı ile amaca uygun bilgilerin eklenmesidir.
Bu tür belgelerde; asil belgenin düzenlendi ği araç, yazıları , karşılaştırılarak eklenmelerin aynı daktilo, bilgisayar ile yazılı p yazılmadığı tespitle,
ekleme olup olmad ığı anlaşılabilir.
Yine aynı satırda bulunan harflerin yatay ve dikey şekilde ölçümlerinin
yapılarak aynı hizada olup olmadı klan veya harf arahklarından ekleme yapılıp yapılmadığı anlaşı labilir. Renk ve mürekkep ton farkl ılıklan, hizalama
için vurulan deneme vuru şları da ekleme yapıldığırun işaretleri olabilir.
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W. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE SAHTECİLİK
a. Bütün ile yap ılan (külli) sahtecilik: Yasal olarak geçerli olan bir
belgenin tamamının sahte olarak olu şturulmasıdır.
b. Kısmi sahtecilik: Yasal olarak geçerli bir belgenin fotoğraf, yazı gibi
bölümlerinde istenilen tahrifat ve de ğişikliğin yapılmasıdır.
Belgede sahtecilik: Kamu güvenine kar şı işlenen suçlardan olup,
aldatma yetene ği (ilk bakışta sahteciliğin anlaşılmaması, başkalarım aldatabilecek biçim ve içerikte olmasıdır. ) yarunda, zarar olanak ve olasılığı
da belgenin do ğruluğuna inanılmasında kamu yararı olmasıdır. İnanç
ı doğurur.
sarsılması zarar olasılığın
GRAFOLOJ İ VE SAHTECİLİK YÖNÜNDEN
OLAY YERİ İNCELEMESİ
Olayla ilgili olan/olabilecek veya suç unsuru taşı yan belgeler, dokümanlar, notlar ve bildirileri aramak, bulmak usulüne uygun olarak
ambalajianmandır.
Olay yerinde bulunan ve olayda kullanılmasmdan şüphe duyulan
daktilo makineleri, elektronik yazı makineleri, mühür ve ka şeler, basım
makineleri, benzer aletleri el konulmasını müteakip bu aletlerden mukaınarak, incelenmek üzere laboratuara
yese için yazı, mühür ve kaşe izleri al
gönderilmesi sağlanmalıdır.
Olay yerinde bulunan veya şüpheli olan banknotların ilk incelemesini
yapmak gerekir.
Şüpheli banknotları ambalajlamak ve tetkik için laboratuara gönderilmelidir.
Olay özelli ğine göre fulaj izi ta şıyabilecek (ka ğıt, defter, kitap, karton,
mukavva vs. maddeleri tespit edilmeli; ambalajlannialı; incelenmek üzere
laboratuara gönderilmesi sa ğlanmalıdır.
Olay yerinde üzerinde tahrifat yapılan yada şüpheli, hüviyet kartı;
pasaport; sunicü belgesi vs. kimlik belirtici belgeler tespit edilerek ambalajlanıp laboratuara gönderilmelidir...
BİLGİSAYARLA BAĞLANTI KURULAN SUÇLARDA
Olay yeri inceleme ekipleri, olaya ilk el koyan (polis, jandarma C.
Savcılığı) bilgisayar konusunda eğitimli, uzman ki şilerden yararlanarak
delilleri elde etmeli. E ğitimsiz, uzman olmayan kiş ilerin görevlendirilmesi
önemli delil kaybına, pahalı sonuçlara yol açabilir.
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Aramalarda zanlı ya da sanıkların bilgisayar sistemine dokunmas ına,
teknik ekibe yardımcı olmasına izin verilmemelidir, yapacağı bir işlem,
delillerin yok olmasına neden olabilir.
Konusu suç teşkil eden bilgisayar, bilgisayar cihazları olay yerinde
uzman kişilere inceletilerek gerekli işlemler yapılmalıdır.
ADLİ TIP, POLİS VE JANDARMA KRİMİNAL RAPORLARJNA
GÖRE ADLİ YARGILAMA SÜREC İNDE
BELGE İNCELEMELERİNDE KARŞILAŞILAN BA ŞLICA
PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

1.Yargı yerlerinden gönderilen istem yazılarında açıklık ve netlik olmadığmdan ikinci yazışma, iade gibi nedenlerle yarg ılaman
ın geciktirildiği
gözlenmektedir.
2. incelenecek her türlü belge (makine yaz ısı, el yazısı tahrifatlı belge,
irnza vb.) için inceleme konusu belge asl ı yerine fotokopi sureti ve faks
çıktısının gönderildi ği, bu belgeler yazı ve imza kaligrafisi, kalibresi ve karaicteristik özelliklerinin orijinallerindekini tam yansıtmadığından sağlıklı
sonuç alınamamaktadır.
3. Yazı ve imzalar ile karşılaştırma, yapılması istenildiğinde, kişilerin
bolca karşı laştırma yazı ve imzalarmın temin edilerek gönderilmedi ği, şüpheli şahıslardan karşılaştırma yazı ve imzaları
n alınmasında uygulanmas ı
gereken kurallar;
a. incelemeye konu belgedeki çelişki yazı veya imza ise, örnek al ınması aynı boyut ve içerikte, yaklaşık 10-15 adet belge aslı (karbon nüsha
olmamalı) ile sağlanmalı,
b. incelenecek belge, mektup ve benzerleri gibi daha uzun metinlerden oluşuyorsa, bunların karşılaştınlabilmesi için gerekli olan örnekler,
genellikle aynı tipteki kağıda, söz konusu metnin farklı sayfalar
ından 2 ile
5 adet yazdırılmalıdır.
c. Örnek yazılar alınırken, üzerinde örnek yazı almacak olan ka ğıdın
yapısı ve ebadı, yazım aracı ve kalem mürekkebi, mümkün olduğunda
"incelenen belgenin" yapısı, ebadı, yazı n aracı ve kalem mürekkebi ile aynı
olmalı. Alman örneğin kime ait oldu ğu, almış pozisyonu, yazılıp yazan ve
yazdıran tarih ve imza koymal ı.
d. Ş üpheliden istenilen örnekleri almadan önce ara ştı
rmacı ve inceleyici
asıl belgeyi incelemeli ve göz önünde tutmand ır.
e. Örnek almırken şüpheli mümkün olduğunca rahat ettirilmeli, sıra
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veya masaya oturtulmal ı , heceleme, noktalama, büyük harf kullan
ımı ve
benzeri hiçbir husus da uyar ılmamalıdır. Diktenin bizi, kişinin yazım
hızına göre değiştirilebilmelidir. Bir defa ki şinin istediği hızda ikaz edilmeden yazd ırıldı ktan sonra, ayni metin ikinci kez ikaz edilerek daha h ızlı
yazdırılmalıdır.
f. Karşılaştırma örnekleri alınana kadar şüpheliye incelemeye konu
belgeler asla gösterilmemelidir.
g. Yazısını ve imzasıru değiştirme düş ünce ve gayreti ile hareket etme
ihtimali, huzurda alman yaz ı ve imzalarda sık sık görülür. Bu yüzden şahsı
n
değişik zamanlarda yazıp imzaladığı belgelerden temin edilmesi gereklidir,
(dilekçe, form, beyanname, not defteri, adres defteri, mektup vb.)
4. Belgeler üzerindeki yaz ılar
ın ve imzaların hangi tarihlerde yazıldığı
sıkça sorulmakta olup (yazı , yaşı, tayini) günümüz teknolojisi ile bilimsel
teknik ve analizlere dayal ı olarak yapılamamaktadır.
5. Makine yazılannı n incelenmesinde, makinelerden temin edilen karşılaştırma yazıları yeterli ve istenilen nitehiklerde gönderilmemektedir.
Makine yazilarının karşılaştınlması için örnek yazıların almmasında
dikkat edilecek hususlar;
a. Makine çalışı r durumdaysa öncelikle makinenin marka, model, seri
numarası ve kime ait olduğu yazılır. Daha sonra inceleme konusu belgedeki benzer rakam, harf ve kelime gruplar ırun en az iki defa yazılması
gereklidir.
1,. Makinenin özellikleri kullanıma bağlı olarak değişeceğinden, ispata
elverişli ve inceleme konusu metinle aşağı yukan aym tarihte yaz ılmış
örnelclerin elde edilmesi gereklidir.
c. incelenen belge tu şlara yumuşak veya sert basılaraic yanIma durumuna bakılarak, örneklerde, aym parmak basıncı ile alınmalıdır.
d. Gerekirse örnek alma işlemi şerit değiştirmek suretiyle tekrarlanmalıdır.
e. Eğer yazı makinesi plastik bir şeritle tespit edilmişse, üzerinde inceleme konusu metnin baskısmm bulunabileceği şekilde laboratuara teslimi
gereklidir. Dokuma şeritte ise, şerit yeni kullanımlara tabi tutulmam ış ve
üzerinden bir defadan fazla gidilmemi ş ise, baskı okunabilir.
6. Fulaj izi (kalemin ka ğıt üzerinde bıraktığı iz) taşıyan belgeler özenle
saklanıp, üst yazıya mutlaka belirtilmelidir. Örnek yaz ılarda kullanılacak
kalem orijinaline uygun olmal ı aynca tükenmez kalemle de örnek alı
nmalı.
Bu kalem yazıların kaligrafik ve karakteristik özellikleri en iyi yans ıtır.
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7. Bir belge üzerinde farkl ı incelemeler gerekli olabilir ve talep edilebilir.
Örneğ in bunlar; DNA, parmak izi ve yaz ı incelemesi olabilir. Bunlardan
parmak izi ve DNA'nın zarar görme ve te şhis özelliğini yetirme durumları
olabileceğinden, bu tür şahsın tespit unsurlarm ı taşıyan veya taşıyabilecek
belgelere çok özenle davranmal ı, belgelerin gönderildi ği ilgili makam ve
inceleme laboratuarlarma bu durum bildirilmeli veya dikkat çekecek şekilde
istem yazısı nda, belirtilmelidir.
8. Hiçbir suretle belgelerin, yap ılacak olan incelemede zorluk ç ıkarmasma neden olacak tarzda i şleme tabi tutulmamas ı gerekir. Mümkün
olduğu kadar incelemeye en elverişli şekilde laboratuarlara intikal ettirilmesi gerekir.
Bu hususları şöyle sıralayabiliriz;
- Gereksiz açıp katlanmamalı,
- Yeni katlamalar yap ılmamalı,
- Rutubete açık bulundurulmaınalı,
- Kesme, iğneleme veya herhangi bur surette zedeleme yap ılmamalı,
- Herhangi bir şekilde işaret konulmamalı (kimlik teşhisi amaçlan
hariç),
- Eğ er sürekli bakmak gerekiyorsa belge saydam bir zarf içerisine
konulmalı,
- Fulaj izi taşıyan belgelerdeki bu izler zaman geçtikçe özelli ğini
yitireceğinden en kı sa zamanda laboratuara gönderilmeli,
9. Kaş e ve damgalarm laboratuara gönderilmesi imkanı yoksa, en az
dört sayfa dolusu mühür ve kaş e izlerinin "içeriği okunacak" şekilde karşı laştırma örnekleri almalıdır.
10.incelenecek belgeler mutlaka mühürlü paketler/ zarflar/ torbalar ile
ntılı bir biçimde incelegönderilmeli, üzerlerine belge ile ilgili bilgiler ayr ı
ılmalıdır.
nceleme konusu
İ
necek belgeler içerisine konulmadan önce yaz
belgeler mutlaka dosyas ıyla beraber gönderilmelidir.
SUÇ ÖNLEYİCİ ÖNERILER
Çağın gereğ i teknolojinin araç ve gereçlerini kullanarak, her türlü
belgede sahtecilik yapan, ekonomiyi her geçen gün toplumun sefalet seviyesinde fakirleşmesine neden olan, hırsızlık şebekelerine karşı korumak
ülke yöneticilerinin asli görevidir.
Dünyada gelişen ekonomi ve teknoloji, artan seyahatler, para yerine
kullanılan kredi kartlar ı, bilgisayar programcılığındaki yaygın kullanım
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gibi sebeple sahtecilik suçlannı n artması, özelikle kredi kartlan ve banka
iş lemlerinde, pasaportlarda oturum belgelerinde, her türlü kimlik tanıtan kartlarda, her türlü resmi belgelerde yap ılan sahtecilikleri önleyecek
çareler uluslararası boyutlarda düşünülmeli. Özel mürekkep ve kağıtları
kullanmak, kredi kartlar ında taşıyanın fotoğrafı, parmak izi gibi kimlik
belirleyidiler konularak kamusal güven (belgelerde) sağlanmalıdır.

İSTİNAF MAHI<EMELER İ
ULUSLARARASI TOPLANTI
7-8 MART 2003
TBMM Genel Kurulu'nda
yürütme ve yürürlük maddeleri
dışında kabul edilmiş
YASA TASARILARI

TÜRKİYE BAROLAR BIRLİĞi YAYINLARI
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ADLİ TIP ANAL İZİ
Prof. Dr.!. Hamit HANCI *

1. Adli Tıp Uzmanı Kimdir?
Adli Tıp Uzmanı, Adli Tıp Kurumu'ndan ya da tı p fakültelerinin adli
tıp anabilim dalları ndan uzmanl ık alan "tıp doktorlan"dır.
2. Adli Tıp Uzmanın-in Çalış ma Alam Nelerdir?
"Adli Tıp", tıp bilimindeki genel prensip ve geli şmeleri adli olayların
çözümü için kullanan bilim dalıdır. Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte
ana çalışma konulan olarak;
- Kimliklendirme
—Ölüm ve ölümden sonraki de ğişikliklerin incelenmesi
—Otopsi
—Travmaya uğramış kişilerin değerlendirilmesi
ının değerlendirilmesi
- Malüliyet olgular
- Cinsel saldırı olgulannın değerlendirilmesi
—Yaş tayinleri
- Insan haklan ihlallerinin araştırılması
- Farik-i mümeizlik değerlendirmeleri sayılabilir.
3. Adli Bilimler Nedir?
Tı p, fen ve sosyal bilimler alamndaki bilgilerin adaletin hizmetine
ı n tümüdür. Bu alanda adli tı p uzmanından
sunulması ile ilgilenen dallar
a,
serologdan
hukukçuya,
polis akademisi mezunlar ından
toksikoloğ
mühendislere, bilgisayar programcıları ndan psikologlara kadar geniş bir
yelpazede meslek grubundan çal ışanlara ihtiyaç vardır.
* Ankara Üniversitesi, Tip Fakültesi Adli T ıp Anabilim Dal ı Başkanı .
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4. Adli Bilimlerin Çalışma Alanları Nedir?
"Adli Bilimler" tıp, fen ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin adalet
hizmetinde kullanılabileceği tüm alanlarda çalışır. Başlıca çalışma alanı
olarak sayılabilecelder ise;

-Adli Patoloji
-Adli Psikiyatri
-Adli Toksikoloji
-Adli Seroloji
-Adli Travmatoloji
-Adli Hemogenetik
-Adli Otomotiv
-Balistik
-Adli belge incelenmesi
-Adli Entomoloji ve adli mikrobiyoloji
-Adli Meteoroloji
-Adli Diş Hekimliği
-Adli Hemşirelik
-Adli arkeoloji ve adli antropolojidir.
5.Ülkemizde Adli Hekimlik Hizmetlerin 'Yurutülmesindeki Sorunlar
Nelerdir?
EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim: Bilindiği gibi ülkemizde adli tıpla ilgili
görevler mevcut yasalara göre adli tıp uzmanlarına ve bunların bulunmadığı yerlerde pratisyen hekimlere verilmi ştir. Ancak tıp fakültelerinin
bir çoğunda "Adli Tıp Anabilim Dalı " bukmmaması, olanlarda da ö ğretim
üyesi sayısındaki yetersizliği, eğitim programlarmın standart olmayışı,
farklı dönemlerde uygulanmas ı eğitimde karşımıza çıkan sorunlardır.
Farklı fakültelerden mezun olmuş farklı adli tıp nosyonu almış pratisyen
hekimlerin adli t ıp hizmetlerini yurutürken yaptıkları hatalarda sistemin
kaçınılmaz sonucudur.
Üniversitelerin adli tıp anabilim dallannm ö ğretim üyesi sayılarının
arttınlarak desteklenmesi, eğitimin adli tıp uzman
ı olan kişiler tarafı
ndan
verilmesi sağlanmalıdır.
Uzmanlık Eğitimi: Bu konuda da mezuniyet öncesi e ğitimde olduğu
gibi bir standart yoktur. Adli tıp ana bilim dalları dışı
nda Adli Tıp Kurumu
Başkanlığı'nca da uzmanl ık eğitimi verilmektedir. Çok zengin olan kurum
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materyalinin ana bilim dallar ı tarafından eğ itime yönelik kullan ımı, Adli
Tıp Kurumu'nun da e ğitim faaliyetlerinde adli tı p arta bilim dal ı öğretim
üyelerinden yararlaıımasını konusunda i şbirliği sağlanmalıdır.
Üst Uzmanlık Eğitimi: Adli tı p alanında uzmanlık sonrası üst uzmanl ık
eğitimi veren sadece Toksikoloji program ı vardır. Adli tıp enstitülerince
verilen doktora programları da özel üst dallara yönelik de ğildir. Ülkemizde
adli bilimler alanmda üst uzmanl ık eğ itimi gören ve bu konularda aç ılacak
programlarla yeni yetiş ecek uzmanlara eğitim verecek e ğitici kadrolara
ihtiyaç vard ı r. Öncelikler adli psikiyatri yan dal ının "Tababet Uzmanl ık
Tüzüğü"nde yer alması gerekmektedir. Üst dallarda verilecek e ğitimle
sağlanacak uzmanla şma ile bazı yetki karmaşaları nm da önüne geçmek
de mümkün olacaktır.
Pratisyen Hekimlerin Mezuniyet Sonras ı Eğitimi: Her şehirdeki adli
tıp anabilim dallarmın şehirlerinde belli periyotlarla Tabip Odaları ve Sağlık
Müdürlülderi ile ortaklaşa eğitim toplantılan yapmaları ve bu toplantılarda
daha önceden "Adli Tıp Uzman/an Derneği" tarafından belirlenmiş konulara
yönelik eğitim verilmesi sa ğlanmalıd ır.
Bir uzmanl ık alan olan adli tı pta yeterli uzman sayısına ulaşılan yerlerde bu hizmetler pratisyen hekimlerin üzerinden al ınmalı, yeterli uzman
sayısı olmayan yerlerde sağlı k müdürlükleri ve adli makamlarla irtibat
ı p anabilim dalı ve kurum tarafından belli bir süre eğitim
sağlanarak adli t
verilmiş pratisyen hekimlerin bu görevleri üstlenmesi şeklinde kısa süreli
çözümlere gidilmesi mümkündür. Mezuniyet sonras ı eğ itimlerin mutlaka
devamlılığı sağlanmalıdir.
Hizmetin Standardizasyonu: Ülkemizde yürütülen adli t ı p hizmetleri
konusunda genel kabul görmü ş uygulamalar dışı nda herhangi bir şekilde
düzenlenmiş bir standart yoktur ve hizmetlerin çok farkl ı imkan ve eğitime sahip ki ş ilerce (uzman, pratisyen, vb.) yürütülmesine devam edilmesi
halinde sağlanabilmesi pek mümkün görülmemektedir.
Hizmetlerin Denetlenmesi: Yürütülen adli t ıp hizmetlerinin gerek
sayısal gerekse bilimsel açı dan denetlenmesini sa ğlayacak her hangi
bir yapılanma yoktur. Verilen raporları n adli makamlara iletilmesi ve
değerlendirmeye alınması hatta itirazlar halinde; birbirinden tamamen
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farklı raporlann bulunduğu göz önüne aimd ığında, bilimsel denetleme
bu şartlarda mümkün olmad ığı görülmektedir. Çeli şkili raporların mevcut olduğu olgularda denetleme yapabilecek bir yap ılanma sağlanmaya
çalişılmalıdır.
Kapasite Kullanımı: Yetişmiş eleman azlığı nedeniyle ülkemizde bu
alanda çalışan her birey özveri ile kapasitesinin üzerinde çalışmaktadır.
Özlük haklarında bir takım özendirme ve iyile ştirme sağlanarak halen ülke
ihtiyaçlarının çok altında olan personel kapasitesi artt ırılabilir.
Adli bilimlerde de diğer bilim dallarmdaki geli şmelere paralel olarak
ihtiyaç duyulan teknik malzeme her geçen gün artmakta ve maddi imkansızlık nedeniyle teminleri zorla şmaktadır. Adli tıp hizmetleri ile ilgili olarak
bölgelerde faaliyet gösterecek referans ve inceleme merkezleri kurulmal ı
ve üniversitelerle işbirliği sağlanmalıdır.
Adli Tıp Uzmaıılarıııın Özlük Hakları ile ilgili Sorunlar ve Çözüm
Önerileri: Uzmanl ık eğitimini bitirerek "adli tıp uzman ı " olanları
n özellikle
üniversitelerdeki adli tıp anabilim dallarından ihtisas alanların ciddi bir iş
bulma sorunları vardır. Akademik yap ılanmaya sahip anabilim dallar ının
yetiştirdikleri tüm uzmanlara kadro verememesi serbest çal ışma ve muayenehane açma gibi alternatifleri olmayan adli t ıp uzmanlarına adli tıp
kurumu ve adli tıp anabilim dalı olmayan tıp fakültelerinde kadro arama
seçeneklerini bırakmakta ancak herkesin bu şekilde istihdamı mümkün
olamamaktadır. Bu durum adli tıp alanına olan talebi de azaltmaktad ır.
Adli olgular ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere Sa ğlık Bakanlığı'nca
devlet hastanelerine kadro açılması gibi alternatif iş imkanları yaratılması
gereklidir.
Özlük hakları olarak zor şartlarda çalışan uzmanlann başta çalışma
şartlar
ı, ücretlendirme, yasal korunma ve dokunulmazl ık gibi konularda
özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan adli tıp uzmanlarına adalet
mensuplarının yararlandıkları tazminatlar gibi eklemelerin yap ılarak
ücretlerinde iyile ştirme yapılamasına çalışılmalı, bilirkişilik ücretlerinde
iyileştirme ve takdir yerine her yerde ayni olacak şekilde uygulanacak
ücretlendirme için çalışmalar yapılmalıdır.
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Ulusal Bazda Adli Tı p Yapılanması Nasıl Olmalıdır?

Adalet işlerinde bilirki ş ilik yapmak üzere Adalet Bakanlığı'na bağlı bir
ı sayısındaki yetersizlik
"Adli Tıp Kurumu" kurulmuş tur. Adli tıp uzman

sebebiyle tüm illerde örgütlenmesini tamamlayamayan bu kuruma ba ğlı
birimler tüm ülke ihtiyac ım karşılamakta zorlanmakta ve kurum üzerine
aşırı iş yükü binmektedir. Kurumun Adalet Bakanhi ğı'na bağl ı olması da
bir takım zorluklar getirmektedir. Kurumun TUBITAK benzeri özerk bir
yapılanma, teknik ve personel deste ği sağ lanarak belli bölgelerde referans
merkezleri haline getirilmesinin yanısıra "Adli Tıp" uzmanı barındıran adli

tıp ana bilim dallarının bulundukları illerde tüm adli hizmetler konusunda
yetkili kılmması ve buradaki personelin rutin, vakalar ında eğitim amaçl ı
kullanımına imkan sağlayacaktı r. Adli bilimler konusunda üniversitelerce
belli konulara yönelik merkezlerin kurulmas ı artırılmalıdır.

ADLİ TIP'A FBI MODEL İ
Birçok suçun ayd ı nlatı lması ve faillerinin yakalanmas ı nda temel rol
oynayan Adli T ı p Kurumu, ABD'nin Federal Soru şturma Bürosunun
(FBI) arkas ı nda delil b ı rakmayan katilleri bile yakalamas ı n ı sağ layan
'Kan Lekesi

Model Analiz Yöntem? ni uygulamaya ba şlad ı . Bu yöntem,

olay yerindeki kan lekelerinin şekillerinden yola ç ı karak, birçok bilgiye
ulaşı lmas ı n ı sağ l ı yor. FBI' ı n 1983'ten beri uygulad ığı yöntemi Türkiye'ye
Adli Tı p Kurumu Biyoloji Ihtisas Dai ı esi Başkan ı Faruk Aşı cıoğ lu getirdi.
Aşıcı oğ lu, kan lekelerinin olayla ilgili pek çok bilgiyi verdiğ ini belirterek,
ş unları söyledi: 'Kan lekeler/nin dili var. Yeter ki anlayan olsun' dedi. Aşıcı oğ lu, adli vakalarda bir devrim yaratacak yöntemi şöyle anlatt ı : 'Olay

yerindeki kan lekeleri tek tek tespit edilerek işaretleniyor. Ardından her
lekenin boyutu, birbirine olan mesafeler4 olay yerindeki çeşitli noktalara
olan uzaklıkları ölçülerek kaydediliyor. Kan ın dam/ama açısı, yüksekliği
ve yoğunluğ u belirleniyor. Kan in aldığı şekillere göre suç aletinin ne olduğu, kaç defa kullanıldığı, çarpma açısı, suçlunun fiziki yap ısı, olaydaki
eylemlerin kronolojik sıralaması tespit edilebiliyor. Lekenin görünümünden
kanın atardamardan mı yoksa toplardarnardan m ı çıktığı dolayısıyla Öldürücü darbenin önce mi sonra m ı yapıldığı gibi ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Mağdurun ve sanığın birbirlerine karşı pozisyon/arı da belirlenerek olayın
senaryosu tüm detaylarıyla çıkarılabiliyor.' (14 Kas ı m, Akşam)
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ATEŞLİ S İ LAHLARLA OLU ŞAN
YARALAN MALAR
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ *

GİRİŞ
Barutun icadı ve ateşli silahların gelişmesi, insanlık için tekerleğin bulunuşu kadar önemli bir gelişmedir. Ateşli silahlar insanoğluna dünyanın
bilinmeyen yörelerirıi araştırma sürecinde cesaret ve güç kaynağı olmuştur.
En üst geliş im düzeyine askeri kullanım alanmda ulaşan ateşli silahlar,
nırların korunmasına aracılık ederken öte
bu yönüyle bir yandan ulusal sı
yandan -bazen dünya çapmda- en y ıkıcı ve acımasız kıyımlara alet olabilmektedir. Ateşli silahlar, avcılık ve "savunma" amaçlı sivil bir kullanım
alanına da sahiptir. Gerek askeri gerek sivil alandaki bu yayg ın kullamm,
kaçınılmaz bir şekilde, ateşli silahlarla oluş an kazaların, intiharların ve
cinayetlerin rastlanma s ıklığını arttırmaktadır. Ülkemizde, ateşli silah yaralanmaları sonucunda her yıl beş bin kadar insanımı z ölmektedir.
Ateş li silah yaralanmalan ile karşılaşma olasılığı bulanan bütün meslek
gunıplarmın, bu yaraların özellikleri konusunda bilgili olmas ı gerekir. Olay
yeri inceleme ekibinde yer alacak adli yetkililerin, polisin, jandarman ın,
hekimin ateşli silah yaralarını tanıyabilmesi, karakteristik özelliklerini
bilmesi gereklidir. Çünkü, gerek canlı da gerekse cesette yapılacak "yara
tanunlamalan", çoğu kez yaramn orijinal haline ili şkin "ilk ve son" kayıtlar
olacaktır. Bu bilgiler, adli makamlar ın hareket tarzın belirleyecek ve yönlendirecek önemdedir.
BALİSTİK
Bir yaralanmaya yol açan silahı ve materyali bilmeden o yaray ı tanımlamak olanaksızdı r. Balistik bilimi, ate şli silahları ve mermilerin hareketini
* Trakya Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı.
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inceleyen bilimdir. "İç balistik" mermilerin namlu ve silah içindeki hareketini, "dış balistik" mermilerin namludan ç ıktıktan sonraki seyrini, "terminal
balistik" (yara balistiği) ise mermilerirı hedefe çarpmalarını, girmelerini ve
doku içindeki seyrini inceler.
Ateşli silahlar, düz namlulu ve yivli-setli olmak üzere iki ana guruba
ayrılır:
a) Düz Namlulu Ateş li Silahlar: Av tüfekleridir. Av tüfeklerinin namlu
içi düzgün yüzeylidir. Av tüfekleri, hedefe "saçma taneleri" denilen, Kurşun
(Pb) metalinden imal edilmiş , çapları, yapılacak ayın cinsine göre değişen
küçük metal kürecikler atar. Her fi şek amaçlanan a yın türüne göre saçma
ile doldurulmu ştur. Bir fişeğin içerdiği saçma tanesi say ısı, ayı, domuz vb.
büyük hayvan avı için kullanılan tek küresel bilye şeklindeki saçmadan
(bunun, üzeri yivli türü de vard ır); "dokuzlu" olarak adlandırı lan dokuz adet
saçmaya, kuş ayında kullanılan yakla şık 2300 adet saçma tanesine kadar
değişebilir. Atış sırasında namludan çı kan saçma taneleri ilk bir metrede
topluca gider. E ğer hedef bu mesafe içindeyse giriş deliği büyükçe tek bir
delik şeklindedir. Saçma taneleri namludan uzakla ştıkça konik bir açılım
göstererek da ğılır. Bu açılım miktarı, narnlu uzunluğu, saçma boyutu, barut
miktarı ve cinsi, fişek ve tapa cinsi, namlu ucunun darl ık (şok) oranı gibi
değişkerılerle doğrudan ilgilidir.
b) Yivli-Setli Silahlar: Tabancalar, askeri tüfekler ve yivli av tüfekleri,
hava basıncı ile çalışan bazı silahlar bu guruptandır. Namlularımn iç yüzünde, mermi yatağı
nı n bitiminden namlu sonuna dek uzayan, birbirine
paralel ve spiral gibi kı vnlarak uzayan, mermiye kendi ekseni etraf ında
dönme hareketi (jiroskopik momentum) vererek düzgün bir seyir izlemesini sağ layan girinti-çıkıntılar (yiv ve setler) vardı r. Yivli silahlarda, hedefe
gönderilen mermi çekirde ğinin hızı 450 m/saniye ile 1800 m/saniye arasında değişir.
Ateşli silahlarda itici güç kaynağı olarak Nitrosellüloz ve Nitrogliserinin değiş ik oranlarda karışımından oluşan "dumansız barut" kullanılır.
"Kara barut" artık üretilmemektedir. Barut ate şlendiğinde, ilk hacmine
kıyasla 1300 kat kadar genleş en bir gaz kitlesi oluşturur, namlu içindeki
sıcaklık birkaç milisaniye süreyle 1000 dereceyi a şabilir. Bu kısa sürede
namlu içinde oluş an, santimetrekarede 2-3 tona varabilen basmcm büyük
kısmı kinetik enerjiye dönüşüp mermi çekirdeğ ini (ya da saçma tanelerini)
hedefe doğru itmekte kullanılır. Enerjinin bir kısmı "geri tepme" şeklinde
silahı kullanan kiş iye aktanlırken, bir kısmı da otomatik-yan otomatik silahlarda silahın bir sonraki atış için kurulması ve namluya yeni bir mermi
sürülmesinde harcanır.
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"Havalı silahlar" olarak adlandı nlan ve itici güç olarak s ıkıştırılntş hava
(ya da Karbondioksit gazı ) kullanan silahlann ço ğu yivli-setli nanıluludur.
AtIŞ eğ itimi veya sportif amaçla üretilmi ş olmalarma karş m, ruhsatsız olarak satılmaları ve ucuz olmaları nedeniyle çocuklar ve gençler aras ında
yaygm bir kullanı ma sahiptir. Haval ı silahların attıkları 4,5 veya 5,5 mm.
çapı nda tek saçma taneciklerin (pellet) namludan ç ıkış hızı 230 m/sn'ye
varabilmekte, bu nedenle ciddi yaralanmalara hatta çocuklarda ölüme bile
neden olabilmektedir.
Caz tabancalan, gerçek tabancalar ı n çok iyi birer taklidi olup "kurusıkı " barut kapsülleri patlatarak gerçek bir at ış sırasmdaki kadar ses çıkarırlar. Bu sırada açığa çı kan önemli miktardaki bas ınçlı gaz, bitişik ve
yakı
n mesafeden atış larda ciddi yaralanmalara, gaz embolisi ile ölüme yol
açabilmektedir.
"Çivi tabancalar" ise sanayide betona, çeli ğe ve ahş ap malzemeye özel
çiviler çakmaya yarayan; itici güç olarak özel üretilmi ş barut kapsülleri kullanan aletlerdir. Emniyet aç ısndan, ateş lenebilmesi için, çivinin çakılacağı
yüzeye sıkıca dayanmaları gereklidir. Bu aletle gerçekleş en birkaç intihar
olgusunda kiş ilerin bu aleti kullanmakta görevli personel oldu ğ
u bildirilmiştir. Çivinirı, çak
ıldığı yüzeyi delip geçerek arkası nda bulunan kişilerin
yaralanmasına ya da ölmesine neden oldu ğ u durumlar da bildirilmi ştir.
Bir ateşli silah yarasmı n üç önemli bile şeni vardır. Bunlar: "giriş deliği",
"tnenni yolu" ve "çıkış deliği"dir.
1. GİRİŞ DELİKLERİ
Bir yaran ın ateşli silah mermi çekirdeği (asmç) giriş deliği olduğunun
belirlenmesi ve bunun çevresindeki bulgular ın doğru değerlendirilmesi,
olayı n aydınlatılmasmda çok önemlidir. Buna kar şı
n, rastlanan baz ı atipik
lezyonlann mermi giri ş deliği olduğunu söylemek her zaman kolay olmayabilir. Örneğ in: Yuvarlak kesitli herhangi bir alet, mermi giri ş deliği benzeri
bir yara oluş turabilir; bir camdan geçerek, veya bir yüzeyden sekerek gelen
mermi, çarpma yüzeyi geni şlemiş olduğundan yırtıic tarzında büyükçe yara
oluş turabilir. Havadaki geli şi sırası
nda yan dönen ya da talda atarak arkası
ile çarpan mermi, atipik giri ş deliğ
i oluşturabilir.
Kulak delikleri, kulak arkas ı, burun delikleri, ağı z boşluğu, koltukaltları, meme altları, meme uçları ve perine bölgesi hatta saçlı deri içi, mermi
giriş delilderinin kolayca gözden kaçabilece ği yerlerdir. Bu nedenle dikkatle
incelenmelidir. Vücutta saptanan ateş li silah yaralan öncelikle bir vücut
şeması üzerinde de iş aretlenerek numaralanır ve sayılır. Çapları ölçülür.
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

169

AIımetYİ LMAZ

dosya

Bu arada, bir merminin vücudu birden fazla yerinden delebilece ği (örneğin, koldan geçip göğüs yan duvarı ndan tekrar girebilir); aynı delikten iki
merminin girebilece ğ i (bir yere dayanmış olan vücuda veya baş a yapılan
bitişik atışlarda olduğu gibi) daima göz önünde tutulmal ıdır.
Giriş deliklerinin en karakteristik bulgusu merminin cilde çarpmas ı
ve cildin direncini a şarak yırtması (delmesi) sırası ndaki doku hasan ile
oluşan vurma halkasıdı r. Kontüzyon halkas ı ya da "zon ekimotik" olarak da
adlandırilabilen bu lezyon, cilde dik aç ıyla çarparak girmi ş mermi delikleri
çevresinde "çember" (ya da halka) şeklinde; eğik açıyla gelen atışlarda, atışm
yapıldığı silah yönünde uzayan elips ş eklindedir. Bu genelleme, vücudu
"düz" kabul ederek yap ılmıştı r, oysa vücudun belirgin kavisler içerdi ği ve
üç boyutlu olduğu dü şünülürse, örneğin omuz kenarma tam önden gelmi ş
bir merminin bile eliptik bir vurma halkas ı oluşturacağı anlaşılabilir. Bu
nedenle mermi trajesi otopsi ile belirlcnmeden at ışın yapıldığı yön ile ilgili
görüş belirtilmemelidir. Taze yaralarda vurma halkası ıslak, kırmızı-kahverengi bir görürı ümdedir. Zamanla kuruyarak daha belirgin ve karakteristik
hal alır. Ayak topuğıına ve el ayasına isabet eden mermilerin giri ş delikleri
çevresinde vurma halkas ı oluşmayabileceği belirtilmiştir. Giriş deliği çevresindeki cilt katmanlarında oluş an hasar ve yakın atış mesafesinde yara
içine kadar giren "atış artıklan" mikroskobik incelemeyle saptanabilir.
Cilt, mermi geçtikten sonra, gerilime u ğramadan önceki haline dönme
eğilimi gösterir ve büzüşür. Bu nedenle cilde düzgün olarak burnuyla çarpiniş mermilerin olu şturdukları giriş deliklerinin çap ı, merminin çapı kadar
ya da biraz daha küçük olarak ölçülür. Baz ı olgularda ciltte ve giysilerde
u görülebilir.
giriş deliği kenarlanrun yara içine dönük oldu ğ
i çevresinde, vurma halkas ına ek olarak mermi çekirdeğinin
Giriş deliğ
üzerinde bulanan kaydırıcı madde, namlu içine sürülmü ş koruyucu ya ğ,
merminin yap ıldığı kurş un (Pb) maddesi, namlu içine ait pas ve benzeri
n cilde sıvanmasmdan oluşan bir siinti halkası da görülebilir.
kalıntıları
Silinti halkası ilk bir iki atış tan sonra namlu içi temizleneceğ inden görülmez.
Kromla kaplı "gömlekli" mermi çekirdekleri ile olu şan giriş deliklerinde
silinti halkasına seyrek rastlanır.
u zaman, bir yaranın ateşli silah mermi çekirdeği (veya
Mevcut olduğ
i olduğunun belirlenmesinde büyük rolü bulanan
saçma taneleri) giri ş deliğ
diğer bir bulgu da "nam/mı izi"dir. Bitişik atışlarda namludan çıkan büyük
gaz kitlesinin cildi aniden kabartarak silah namlusunun a ğzına veya namlu
çevresindeki çıkmtılara çarptırması ile oluşan bu iz, yanlış olarak "geri tepme
"imprint" veya "stampa
t
izi" diye yorumlanmaktad ı r. Namlu izi adli ıpta
izi" olarak da adlandınlır.
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Giriş deliğinin bazı durumlarda yırtık tarzmda oluşması
n ın mekanizması afiş mesafeleri anlatılırken açıklanacaktır.
ATIŞ UZAKLIĞI

Ateşli silah yaralaıımalarırıda atışı n hangi uzaldıktan yapıldığmın
belirlenmesi önemlidir. Atış mesafesi olarak adlandı nlan bu kavram, giriş deliği üzerindeki ciltte ve yara içinde, ya da yaral ı bölgeyi örten giysi
üzerinde ateşli silahın namlusundan çı kan materyalin bırakacakları izlere
göre belirlenir. Bu maddelerin kat edecekleri mesafe kütleleri ile do ğru
orantılıdır. Bunlan şu şekilde sıralayabiliriz:
Sıcak Gazlar: Namludan çıkar çıkmaz, 2-3 cm. içinde da ğılır. Yanığa
yol açmaz. özel fotoğraf teknikleriyle görüntülenebilir.
Alev: Silah
ın türüne göre 5 ila 20 cm. arasında bir uzakliğa ulaşabilir.
Ciltte ve giysilerde yanık oluşturur. Kı llarda kavrulmaya, ciltte bül (içi s ıvı
dolu kabarcık) oluşumuna yol açabilir. Bitişik atışlarda alev, giriş deliği kenarlarmı yakarak dokuların kurumasma ve sertleşmesine neden olur. Alevin
bu etkisi otopsi sırası
nda cilt altındaki kemik dokuda da gözlenebilir.
Duman: Kurum ya da is olarak da adland ırılır. Barutun yanmasıyla
oluşan duman silahın türüne göre 15 ila 40 cm. mesafeye ula şabilir.
Barut parçacıkları: Atış anında namludan, yanma halinde veya hiç
yanmamış barut parçacıkları da fırlar. Silahın türüne göre 30 ila 75 cm.
uzaklığa ulaşabilen bu parçacıklar cilde gömülerek "Barut kakmalan" denen
görünümü oluşturur. Barut kakmaları içinde bulunan partiküller ıslak bir
bezle silinerek uzaklaştırılsa bile yerlerinde ekimoz (kı zarıklık) kalır.
Metal Parçacıklan: Mermi çekirdeği ile namlu arasındaki yüksek sürtünme direnci nedeniyle, namludaki yiv ve setlerden ya da mermi çekirdeğinden kopan metal parçacıklar 40-50 cm. kadar uzakl ığa ulaşabilir. Gözle
fark edilmesi zor olan bu parçacıklar özel yöntemlerle ortaya konabilir ve
şüpheli materyalle kıyaslamada örnek oluşturabiir.
Mermi Çekirdeği (Av Tüfeklerinde Saçma Taneleri): Mermi çekirdekleri, silahın türüne göre 50 m. ile 2000 m. Aras ı
nda yaralayıcı-öldürücü
olabilir. Av tüfe ği saçma taneleri ise en çok 100m. uza ğa kadar etkili olabilir. Bir mermi çekirdeğinin kinetik enerjisi, kinetik enerji formülünden de
(KE.= M.V2/2) anıımsanabileceğ i gibi kütlesiyle ve hızının karesiyle doğru
orantıh olarak artar. Hızını n iki kat yükseltilmesi kinetik enerjiyi dört kat
arttırmaktadır.
Bir ateşli silah yarasmda oluşacak harabiyetin büyüklüğü, o yarayı
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oluş turan mermi çekirde ğirıin sahip olduğu kinetik enerjiye ve bu enerjinin
ne kadarını vücut dokularma aktard ığına bağlıdır. Vücudu delip geçen bir
mermi çekirdeği, enerjisinin küçük bir k ısmım dokulara aktarırken, örneğin bir kemiğ e çarparak gömülen ve vücutta kalan bir mermi ene ıjisinirı
ndan yol açaca ğı tahribat daha büyük
tamamını dokulara aktarmış olacağı
olacaktır.
Mermi çekirdeğinin, kinetik eneıjisirıin ne kadarım dokulara aktaraca ğı,
başlıca dört faktör tarafı ndan belirlenir:
İlk faktör yukarı da da değinildiği gibi merminin çarpma an ında sahip
olduğu kinetik enerji miktarıdır. Harp silahları gibi yüksek kiıı etik enerjili
silahların mermileri, doku içindeki seyri s ırasında kendi çapının 40 katı
kadar geniş bir alanda "geçici kavite" oluşturabilirler. Bu bölge daha sonra
ı oluşturur.
mermi yolu çevresindeki zedelenme (kontüzyon) alan ın
İ kinci faktör, merminin yolu boyunca kendi uzun ekseni etraf ında yaptığı "esneme"dir. Namludaki yiv ve setler tarafından, düz bir aks izlemesi
amacıyla kazarıdınlan dönme momenti (bu hareketin "delici" bir niteliği
nda bir
yoktur), namludan ç ıktı ktan sonraki ilk metrelerde merminin aks ı
açı lanmaya yol açar. Bir süre sonra mermi daha düzenli bir seyir çizer. Bu
durum, yakın atış larda merminin daha büyük bir esneme aç ısıyla çarpmana yol açar.
sma ve giriş deliği çevresinde doku hasannı n daha fazla olması
delme
(perforasyon)
ve
larda
ise
merminin
aksi
düzeldiğinderı
Uzak atış
ği
artar.
dokuya nüfuz (penetrasyon) etkinli
Üçüncü faktör, merminin çapı , tasarımı, bileşimi gibi, mermiye ait
ında deforme olmak üzere tasarlanm ış
özelliklerdir. Örne ğin çarpma an
mermiler ağı r doku hasan oluşturur.
Dördüncü faktör ise merminin çarpt ığı ve yolu boyunca katetti ği
(deldiği) dokulann yoğunluğu, direnci ve esnekliğidir. Doku yoğunluğu
ndan hasar büyüyecektir.
arttıkça "frenleme" artacağı
A. Bitişik Atış
ış: Silah cilde iyice bastırılmış ve cilt namluyu çe1. Sıkıca Bitişik At
peçevre kapatmıştı r. Yaranın iç kenarlar ı alev ve sıcak gazlarla kavrulmu ş;
duman ve barut artıkları yla kararmıştır. Dışarıya bir gaz sızması olmayacağmdan giriş deliğinin dış kısmında bulgu saptanmaz.
2. Gevşekçe Bitişik Atış: Namlu cilde iyice bast ırılmadığından, mermiden önce gelen gazlar ve merminin kendisi cildi itti ğinden namlu ağzı
ndan gelen gaz ve duman
ile cilt arasında bir aralık oluşur. Merminin ardı
çevresine
en gevşek bulundeliği
kitlesi, oluşan bu aralıktan kaçarak giriş
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duğu yönden kaçarak o tarafı boyar. Bu yön genellikle silahı
n doğrultulmuş
olduğu yöndür. Ciltte gri-siyah boyanan bölgeye ço ğu kez "taç" şeklinde
olduğundan "korona" denmektedir.
Her iki durumda da, duman, barut partikülleri, yanına ürünü gazlar
yara içinde ve mernıi yolu boyunca birikir. Cildin kal ın ve cilt altı yağ dokusunun mevcut olduğu durumlarda ciltte sadece namlu izi (imprint) ve
vurma halkası saptanabilir. Cilt alh yağ dokusunun ince ve cildin kemiğe
yakı
n olduğu bölgelerde ise (saçl ı deri, şakak bölgesi, göğüs kemiği üzeri
vb.) cilt ile kemik aras ında yan
ık bulgulan, duman ve barut artıklan görülebilir. Çoğ
u kez bir hematom (kan birikintisi) kitlesiyle birlikte saptanan bu
oluşuma "Hofinan Maden Çukuru" adı da verilir. Cilt, bas ınçla gelen gazın
etkisiyle patlayıp, yırtılmış olabilir. Atipik giriş deliği denilen bu görünüm
deneyimsiz kişilerce çıkış deliği olarak yorumlanabilir. Alttaki kemikte giri ş
deliği çevresinde yanık bulgusu saptan
ır.
Av tüfeği ile yapılan bitişik atışlarda, "tapa" denen, fişek içinde barutla
saçmarun karışmasını önlemek için kullanılan keçe veya plastikten yapılmış
tıkaç da yaranın içinden vücuda girer.
B. Yakm Atış

Temas mesafesinden başlayıp, 30 ila 60 santime kadar uzayabilen; ciltte
veya giyside yanık, is, barut parçacıkları, metal parçacıklan vb. bulgularm
zengin olarak saptanabildi ği atış uzaklığıdır.
Av tüfeği ile yapılan yakın atışlarda yaranın hemen yakınında tapanın çarpmasma bağlı bir ekimoz da görülebilir. Av tüfeklerinde namludan
çıkan saçma taneleri ilk bir metrelik mesafede topluca hareket ettiklerinı giriş deliği de genişçe bir mermi çekirde ği giriş deliği
den, oluşturduklar
gibidir. Ayırım, standart av tüfeklerinin namlu çapmın ortalama bir yivli
silahınkinden en az iki kat daha geniş olması ile yapılır. Küçük çaplı av
tüfekleri ile oluşan yaralarda ise cilt alt ı ve doku içi bulgulara bakmak gerekir. Sonraki mesafelerde konik aç ıhm miktarı kabaca, namlu çıkışından
itibaren her 1 metre için 2,5 ila 3 santim artarak sürer. Namlu önüne sesi
azaltmak amacıyla bir yastık tutulmuşsa, literatüre "bilarda topu saç ılma
etkisi" olarak geçen geniş yayılma ortaya çıkar ve afiş mesafesi tahmininde
yanıltı cı olabilir. Bu durumda, namludan ç ıkarken üst üste yığılan küresel
saçma tanelerinin birer bilardo topu gibi birbirlerine çarparak yana do ğru
açıldığı anlaşılmıştır.
Silahın türü ne olursa olsun eğer susturucu takıldıysa ya da silah önüne
bir şilte-çarşaf vb. tutulduysa, afiş mesafesi tespitine yarayan bulgular ın
hiçbiri görülmez. Giri ş deliği, bu durumda uzak atış yarası gibidir. SusTBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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turucu ve alev gizleyici gereçler, bazı silahların namlu ucuna takılarak
kullanılır. Bunlar, özel tasarımları nedeniyle alevi ve gaz kitlesini yanlara
yönlendirirler ve dağıtırlar. Bitişik veya çok yakın mesafeden yapılmış atış• "tavşan kulağı " ya da "dört yaprak/t yonca" gibi, susturucudan
larda ömeğm
kaynaklanan değişik bir yanık ve duman paterni saptanırsa atışın yapıldığı
silahı belirlemekte veya şüpheli silahla karşılaştırmakta çok yararlı olur.
Hedefe 1, 2 cm. uzakliktan yap ılan atışlarda silahın namlusu cilde
değmemekte fakat çok yakm durma ıctadır. Giriş deliği çevresinde, geni ş
bir halka şeklinde kavrulınuş ve kararmış bir alan mevcuttur. Bu isli alan
yaranm içine doğru uzar. Silmekle tamamen çıkmaz. Bitişiğe yakm atışta
namludan çıkan duman iki farkl ı bölge oluşturur. Ekinci bölge, kararmış ve
kavrulmuş, halka yada elips tarzındadır. Ikinci bölge bir çan şeklinde olup
açık gri renktedir. Bu alanlann gev şekçe bitişik atışlarda oluşanlardan farkı,
merminin gittiği yani namlunun baktığı yönde değil, silahın bulunduğu
yönde yoğunlaşmalarıdır.
Namludan fırlayan hiç yannıamış ya da yarımalcta olan barut parçacıkları silahın türüne göre 30 ila 75 cm.'ye kadar olan mesafe'e ula şıp
cilde veya giysiye gömülebiir. Epidermise girmi ş olan parçacıklar silinerek
çıkarılsalar bile yerlerinde kızarıklık olan çukurcuklar kal ır. Dermis içine
gömülen barut kakmaları çevresinde olu şan kırmızı-kahverengi hiperemi
alanlan bir "canlılık" bulgusudur ve atışın kişi canlı iken (antemortem) yapılmış olduğunun kaıııtıdır. Cesetlere yapılan yakm atışlarda cilde gömülen
barut parçacıkları çevresinde böyle alanlar oluşmaz.
Kullan
ılan silahın türüne göre, atış sırasında oluşan duman da 20 ila
75 cm. kadar uzağa ulaşarak ciltte veya kuma şta gri-siyah leke oluşturur.
Nemli bir bezle ciltten silinebilir. Kullanılan barutun cinsine göre de ğişen
oranlarda karbon, karbondioksit, azot, karbonmonoksit, hidrojensülfit gibi
gazlar da içerir. Bitişik atış mesafesinde iç dokuları da boyar. Bu duman,
barutu ateşlemeye yarayan kapsüldeki cıva ve baryum gibi ağır elementlerin
izlerini ve namludaki yüksek sürtünme s ırasında oluşan "metal buharı "n
ı
da içerir. Yulcanda bitişiğe yakın atışta susturucular ve alev örtücülerin yol
açtığı duman dağılımı için yazılanlar burada da geçerlidir.
Günümüzde, gelişmiş olanaklara sahip merkezlerde, ciltten ve mermi trajesinderı elde edilen bulgular ileri teknolojik donan ımla incelenerek
atış mesafesi belirlenmesi yapılmaktadır. Bu işte kullanılan yöntemler
arasmda; ciltten ve saçtan "swabbing" yöntemi ile veya cilde selofan (ya da
polivinil alkol esaslı) bir bant uygulanmasıyla elde edilen materyalin likid
krohiatöğtafi, gaz krornatografisi, yumu şak röntgen ışınlarıyla incelenmesi
sayılabilir. Çok geliştirilmiş bir diğer yöntem de şüpheli sahadan alının
yapışkan bant örneğinin önce "Scanning Electron Microcopy" ile incelenip,
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işaretlenen kuşkulu alanların "Enerji Dispersive X Ray" cihazı ile madde
olarak tanımlanması yöntemidir.
Mermi yolunu içeren dokunun fikse edilip parafın blok kesitlerinin
mikroskobunda
incelenmesi ve özel boya yöntemleri uygulanmas ı da
ışık
giriş deliğinin tanımlanmasmda kullanılan yöntemlerdendir.
C. Uzak Atış: Silah türüne göre de ğişmekle beraber 75 ila 100 cm.den
daha uzaktan yapılan atışlarda ciltte ve giysilerde giri ş deliği dışında herhangi bir bulguya rastlanmaz. Uzak atışla sıkıca bitişik atış, dış görünüm
olarak birbirine çok benzer. Ayırım, cilt altı ve doku içi bülgulara dayanarak
yapılır.
2. MERMİ YOLU (Traje)

Mermi vücutta kalmış ise "kapalı traje", vücudu terketmi ş ise "açık traje"den söz edilir. Bir mermi çekirde ğinin giriş ve çıkış delikleri belli olsa
nı ve kesin ölüm sebebini
bile hangi organlarda ne ölçüde hasara yol açt ığı
söyleyebilmek için mutlaka otopsi yapmak gerekir.
Mermi çekirdekleri vücutta özellikle kemik dokuya çarparak yön değiştirebilir ve hiç beklenmedik bölgeler yönelip orada kalabilir. Vücudu
terk etmemiş mermi çekirdeklerinin yerlerinin saptanmas ı için en uygun
yöntem cesedin skopi altmda incelenmesi veya gerekli bölgelerin röntgen
filmlerinin çekilmesidir. Bunlar yapılamıyorsa, otopsi sırasında mermi yolu
dikkatle izlenerek mermilerin yeri saptan ır.
ndan, su içeriği
Suyun, basınç karşısında esneme yeteneği olmadığı
yüksek doku ve organlar ate şli silah yaralarımalarında diğer organlardan
daha büyük tahribata uğrar. Merminin kinetilc eneıjisinh "su basına "na yani
hidrostatik basınca dönüşmesi ile oluşan bu geniş tahribat, beyin, kalp, karaciğer ve mesane yaralanmalarmda çok belirgindir. En s ık, kinetik enerjisi
çok yüksek olan askeri tüfeklerin mermileri ile yaralanmalarda rastlanan bu
duruma, yakın veya bitişik afiş mesafesinden yapılmış tabanca ve av tüfeği
yaralanmalarında da rastlanır. Su basıncı etkisi ile kafatası parçalanabilir,
diğer organlarda geni ş, düzensiz yırtılmalar oluşur.
3. ÇIKIŞ DELİKLERİ

Yaygın inanışın aksine çıkış delikleri -aşağıda sıralanan sebepler dıış deliklerinin büyük
şmda- giriş delilderinden daha büyük değildir. Çık
na yol açan iki önemli faktörden biri, merminin vücuda girdikten
oluşması
sonra dengesinin bozulmas ı ve talda atmasıdır. Bu şekilde dönmekte olan
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bir mermi çıkış deliği oluş tururken cildi yan yüzüyle veya arkas ıyla delebilir. İkinci önemli faktör mermilerin tasar ımına, gömlekli olup olmamalarma vb. bağlı olarak mermide meydana gelen deformasyonlardır. Deforme
olarak küntleşen mermi, çıkış deliğine burnuyla ulaşsa bile olu şturacağı
delik giriş deliğinden büyük olacaktır, Bir kemiğe çarpan veya kemi ği delerek geçen mermi çekirdeklerinde bu durum daha aç ık şekilde gözlenir.
Bu durumda çıkış delikleri yarık şeklinde, yildız biçiminde, yuvarlak ya
da tamamen düzensiz y ırtık görünümde olabilirler.
Kafatası kemikleri çift laminal ı olduklarından giriş ve çıkış deliklerinin
bazı tipik özellikleri vard ır. Giriş deliği, dış lamiada (tabula ekstema) "zımba
deliği" gibi düzgün görünmesine kar şın iç laminada düzensiz ve geni şçedir.
Mermi yeterli enerjiye sahipse, çıkış yönünde bu kez iç laminadaki delik
zımba deliği gibi küçük ve düzgün, d ış laminadakinin düzensiz ve geni şçedir. Kafa derisi gibi, kemik dokunun hemen üzerinde yer alan bölgelerde çıkış delikleri genellikle y ıldızvari olur ve biti şik atış giriş delikleri ile
karışabilir. Cildin yumuşak ve gevşek olduğu bölgelerde ise çıkış delikleri
genellikle yarık biçiminde ve küçük oluşur.
Merminin vücudu terk edece ği yerin çevresinde cilde s ıkıca destek
olan yaka, kemer, korse, kot pantolon bel kısmı, ya da dayanılan bir sandalye, duvar vb. varsa, ç ıkış deliği zı mba deliği gibi düzgün, yuvarlak olur
ve kenarlarında "vurma halkasC benzeri bir bölge olu şur. Özellikle yara
kuruduğunda belirginle şen bu görünüm, bazen ç ıkış deliklerinin yanlış
olarak giriş deliği gibi yorumlanmalar ına neden olur. Ay ınmda, vurma
halkasının giriş deliğirıin adeta içinde oluşmasına karşın çıkış deliğine ait
yırtılmanın mermi çap ından daha geniş, renginin vurma halkas ından daha
soluk olduğ
u hatırlanmalı dır.
Mermi vücuda girerken veya vücut içinde parçalara aynlmışsa bir giriş
deliğine karşın birden fazla çıkış deliği olabilir. Çok nadir olarak aynı giriş
deliğinden giren ardışık iki mermi (tandem bullets) vücutta farkl ı traje
izleyerek iki ayrı çıkış deliği oluşturabilir. Atış anında genellikle baruta ait
bir kusurdan dolayı mermi namlu içinde s ıkışıp kalmakta fakat gaz bas ıncı
silahın kendisini bir kez daha kurmasına olanak vermektedir. Takibeden
atışta bu kez iki mermi çekirde ği birden namludan fırlar. Hedef çok uzakta
değilse tek giriş deliğinden iki mermi bu şekilde girebilir.
Mermi çekirdeklerinin sahip olduklar ı enerji her zaman vücudu terk
etnıelerine olanak vermeyebilir. Bazen mermi çekirdeği çıkamadan cilt
altı dokuda kalır. Bu durumda ciltte hafif bir ekimozdan y ıldız biçiminde
yırtıklara varan lezyoniar görülebilir. Baz ı durumlarda ise mermi cildi delerek vücudu tam olarak terk etmi ş, fakat cilde destek olan giysi, sandalye
arkalığı, duvar vb. sert bir yapıyı delemeyip ç ıkış deliği içine geri itilmiştir.
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Vurma halkası benzeri bir kenar şeridi gösteren bu tür çıkış deliklerinin
içinden mermi çekirde ği kolaylıkla bulunabilir. Benzeri bir sebeple vücudu terketmiş fakat giysiyi delip geçememiş mermi çekirdekleri giysilerin
dikkatlice incelenmesiyle elde edilebilir.
ATEŞLİ Sİ LAH YARALANMASINJN SORU ŞTURULMASI
ve OTOPSİ RAPORU

Gerek olay yerinde gerek herhangi bir sa ğlık kurumunda, ateşli silahla
yaralanmış biriyle karşılaşıldığmda tüm dikkat ve çabalar öncelikle kişiyi
hayatta tutmaya yönelik olmalıdır. Bu tür olgular çoğu kez, hastaneye polis
eşliğinde gelir. Eğer henüz haberleri olmamış sa savcılıkla birlikte kolluk
güçlerine de haber verilmelidir.
Ateşli silah yaralan; kuruyarak, iyile şerek, olay yerinde yap ılan müdahale ile, tıbbi-cerrahi girişim ile, yapılan yı kama ve pansuman ile, cesetlerde çurumeyle değiş ir ve ilk halini kaybeder. Bu nedenle yaray ı ilk gören
kişinin, çok iyi tanımlaması , mümkünse foto ğraflaması gerekir.
Olay yerinin görülmesi ve incelenmesi bu tür olaylarda büyük önem
ndaki bilgiler netleşir,
i yer ve koşullar hakkı
n geçtiğ
taşır. Bu sayede olayı
mevcut bilgilere yeni aynntı lar eklenir. Delil olabilecek bulgular toplan ır.
Bu sırada olayı n taniklan varsa onlar da dinlenir.
Cesedin giysileri daha önce tıbbi-cerrahi bir giriş im için çıkarılmadıysa,
ntılı muayenesinden önce vücuttan uzakla ştıotopsiyi yapacak hekimin ayrı
Genel
ve
yaralara
yönelik foto ğraflama mutlaka yapılMalıdır.
nlmamandır.
Bu sırada otopsi numarasının ve metrik bir ölçü skalasmın bulunmasma
özen gösterilmelidir. Vücutta kalm ış olduğundan kuşkulanı lan mermi çekirdekleri varsa, skopi yap ılması veya röntgen çekilmesi gereklidir. Parmak
izi alınacaksa, bu işlem atışa ait materyal kalmtılan araştırıldıktan sonra
yapılmalıdır.
Vücutta birden fazla say ıda ateşli silah yarası varsa, bunları numaralandırarak bir ş ema üzerinde göstermek son derece yararl ıdır. Otopsi
sonrasında, yara yerlerini mermi yollar ı ve çıkış delikleri ile ili şkilendirmek
şema üzerinde çok daha kolay olmaktad ır. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, otopsinin bitiminde kesin rapor yazılı rken yaralarm birbiri ile ili şkili
olanlarmı arka arkaya yazmaktı r. Önemli olan numaralarm ardışı k olması
değil, giriş ve çıkış yaralarının ilişkisinin ortaya konmas ıdır.
Her bir ate şli silah yarasmı n, önce hangi vücut bölgesinde bulundu ğu
(...sağ ön göğüs duvarı, batın sol alt kadran vb...) sonra da bilinen kıstas
noktalarma göre konumu ve uzakl ığı (meme başma, göbek deliğine vb...)
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belirtilmelidir. Her yaranın çapı tek tek birkaç yönden (yatay, dü şey, eğik)
ölçülmeli; çevresinde yer alan vurma halkası, duman dağılımı, barut kakmalarının dağılım
ı ve yayılım gösterdiği yönler ayn ayrı belirtilmelidir.
Bir yaranm tüm özellikleri ile tan ımlanması bitirilmeden diğer yaraya
geçilmemelidir.
Doku içinde bir mermi çekirde ğine rastlandığmda, bunun alınması
herhangi bir metal aletle değil eldivenli elin parmak uçlarıyla yapılmalıdır.
Mermi, olabildi ğince tanınılanıp-ölçüJüp bir zarfa konmah, hangi cesede ait
olduğu konduğu zarfta belirtilmeli ve yetkililere teslim edilmeli; bu i şlem
de otopsi raporuna kaydedilmelidir.
Bir av tüfeği yaralanması otopsisinde cilde isabet etmiş saçma tanelerinin birbirinden en uzak olanlar ının arasmdaki mesafe yatay ve dü şey
olarak ölçülmeli; kaç saçma tanesi çarpma izi bulundu ğu yazılmalı, doku
içinden elde edilebilen saçma taneleri adli yetkililere teslim edilmelidir.
Ateşli silah yaralanmas ı olgulannın otopsilerinde mutlaka kan örnekleri alı
narak kan grubu tespiti, alkol-toksik madde-ba ğımlılık yapıcı madde
araştırması yapılmandır.
Binada aktaninuş olan bilgiler, en sık rastlanan bulgulara dayanan
birer genelleme niteliğindedir. Gerçek yaşamda, literatür bilgisinin çok
yetersiz kalabildi ği, karmaşık ateşli silah lezyonlarının yorumlanmas ında
olgu başında kazanılmış deneyimin şart olduğu unutulmamalıdır.
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YURDUMUZDA ADL İ TIBBIN DURUMU,
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ
Doç. Dr. Nevzat ALKAN *

AMAÇ ve KAPSAM
Bu yazın
ı n amacı ülkemizde adli t ıbbın durumu, sorunları ve çözüm
önerileri ile ilgili bilgileri ve de ğerlendirmeleri ortaya koymak, konu hakkmda Türkiye Barolar Birliği Periyodik Yayın Organı'nm asıl okuyucu
kitlesini oluşturan avukatları bilgilendirmek ve bu bilgilendirme ışığında
adli tıp alanında olumlu gelişmeler sağlanabilmesi yönünde bazı adımlar
atılabiimesine vesile olmak ve olanak sa ğlamaktır.
Bu amaçla öncelikle ülkemizdeki adli tıp yapılanması ve uygulamaları gözden geçirilecek, konuyla ilgili mevcut y.ap ılanmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak, sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlann
ortadan kaldınlabilmesi için yap ılabilecekler uluslararas ı bilgi ve deneyim
süzgecinden de geçirilerek sunulacaktır. Işte tüm bunları yapmaya başlarken peşinen ulaşhğım sonuç hepimizin çok çal ışması gerektiği, bu yoğun
çalışman
ın da bilinçle ve dünyay ı güncel biçimde izleyip, dünyada olup
bitenlerin farkında olarak yapılması gerektiğidir. Bu tespitimi Büyük Orıder
Atatürk'ün ifade ettiği Ihtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır" sözü gayet
iyi açıklamaktadır.
CİRİŞ
Türkiye Barolar Birliği'nin periyodik yayı
n organının bir sayısını "Ülkemizde Adli Yıbbın Durumu, Sorunlan ve Çözüm Önerileri"ne ayırrnası ülkemiz adli tıbbının gelişmesi yönünde olumlu bir ad ımdır. Çünkü geli şmiş
ülkelerde Adli Tıbbm gelişmesine en önemli katk ı sağlayan, bu gelişimde
motor gücü oluşturan ve en önemli tetildeyici unsurlardan bir tanesi o
* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı.
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ülkenin avukatlandır. Yurdumuzdaki avukatlar ın bağlı bulunduğu üst
ndan ilgilendiren adli tıp konusuna
yapılanmanın kendilerini de çok yakı
eğilmesi gelecek için ümit vericidir.
Konuyla ilgili tespitlerime ve bu tespitler ile ilgili de ğerlendirmelerime
geçmeden önce kı saca özgeçmişimi aktarmak istiyorum. Bu sayede konuyu
nasıl bir pencereden de ğerlendirdiğim hususunda okuyucular bir fikir sahibi olabileceklerdir. 1968 yılında Ankara'da doğdum. 1985 yılında Salilıli
Lisesi'ni, 1991 yılında Ege Tı p Fakültesi'ni bitirdim. 1991-1993 aras ında
Zonguldak-Devrek-Müfettişler Sağlık Ocağında mecburi hizme timi tamamladım. Istanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dal ı'nda Eylül 1993'te
başladığım Adli Tıp uzmanlık eğitimimi Mayıs 1996'da tamamladım. 2003
Mart ayma dek ayni yerde adli t ıp uzmanı olarak, anılan tarihten bu yana
dek de ayni birimde adli tıp doçenti olarak görev yapmaktay ım.
1995 ve 1996 senesinde Reading ve Londra'da (ingiltere), 1998 senesinde San Fransisco ve Los Angeles' ta (ABD), 1999 senesinde Orlando'da
(ABD), 2002 senesinde Atlanta'da (ABD) ve 2003 senesinde de Chicago'da
(ABD) mesleğin-le ilgili incelemelerde bulundum, toplant ılara iştirak ettim
ve çalışmalar yaptım. Adli tıp uzmanlık eğitimim esnasında 15 ay Adalet
Bakanl
ığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nda eğilim aldım. 1997-1998 döneminde Istanbul Üniversitesi Adli T ıp Enstittisü'nde görev yaptım. 2001-2003
nda da yine Adalet Bakanlığı'na bağlı, Adli Tıp Kurumu'nda
yılları arası
üniversitedeki görevirnin yan ı sıra 2. bir görevde çal ıştım.
Yine ülkemizde adli tıbbın durumu, sorunları ve çözüm önerilerime
geçmeden önce ülkemizdeki hukuk sistemi ile ilgili birkaç tespitte bulunmak istiyorum. Bu tespitleri de; 1) E şimin halihazırda Istanbul Barosu'na
bağlı çalışan bir avukat olması, 2) Ailede azımsanmayacak sayıda profesyonel hukulcçu bulunmas ı, 3) Bol okuyan ve ülkemizdeki hukuk sistemi
problemleri konusuna kafa yoran bir ki şi olmam, 4) Özellikle ABD'nİn pek
çok eyalet barosu ile yazışmakta olmam ve süreli yayınlarını takip etmem
ve son olarak da 5) Profesyonel hayat ımda gördüğüm olaylan tetkik ve değerlendirmeme dayanarak biraz daha gönül huzuru içerisinde yapabiliyorum. Ülkemizde maalesef hukuk sistemi büyük erozyondad ır. Bu durumun
oluşmasında elbette herkesin payı olmakla birlikte asıl sorumluluk hukuku
icra edenlerde ve siyasetçilerdedir. Ülkemizde adalet oldukça geç tesis etmekte, bazen ise hiç etmemektedir. Son y ıllarda mevzuata sokulan pek çok
kanun, hulcukla ilgili profesyonel meslek yap ılarınca organize edilen pek
çok eğitim ve bilgilendirme süreci ve iyi niyetli ve özverili giri şimler göz
ardı edildiğinde ülkemizdeki hukuk sistemi umutsuz görünümdedir. Ancak elbette bunlar göz ardı edilmeyecektir. Böyle olunca da ülkemiz hukuk
sistemi için orta ve uzun vadede de ğerlendirmem umut vericidir. Ancak
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ülkemizdeki hukuk sistemi kı sa vadede biraz problemli görünmektedir.
Bir ülkenin hukuk düzeni o ülkedeki refah, düzeni, huzuru, vatanda ş
doyumunu ve mutluluğunu sağlayan an önemli unsurdur. Hal böyle olunca
da ülkemizin kalkmmışhğı, refah, mutluluğu ve gücü en üst seviyede olsun
isteniyor ve bu amaçla geceli, gündüzlü çal ışılıyor ise ülkedeki hukuki düzenlemelerin hakça, çağdaş, etkili olmasının isterımesi ve bu düzenlemeleri
sağlayacak kişilerin de en üst seviyede donanım, bilgi ve tatmin içerisinde
bulunmalarını istemek her vatandaşm hakkıdır, görevidir. Maalesef ülkemizde adaletin hakça dağıtılmasında çok sayıda problem mevcuttur ancak
elbette tüm bunların irdelenmesi bu yazının amacı değildir.
Yukarıdaki tespih yapmanun ana sebebi adli tıp uygulamaların
ın da ne
hukuk sisteminden, ne ülke problemlerinden, ne de ülkenin insan kalitesinden soyutlanamayaca ğıdır. Birleşik kaplar kural ı gereği ülkedeki hukuki,
ekonomik, insan kalitesi ve eğitim seviyesindeki her türlü olumsuz geli şim
ve değişimden adli ıbbm
t
direk olarak etkilenmesi kaçmilmazd ır.
ÜLKEMİZDE ADLİ TIBBIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Günümüzde ülkemizde adli ıp
t üç sac ayağı üzerine oturmaktadır:
Bu sac ayakları;
1.Adalet Bakanlığı' na bağlı Adli Tıp Kurumu,
2.Üniversitelere bağlı ıt p fakülteleri bünyesinde yer alan adli t ıp anabilim dalları ve
3.Sayılan ülkemizde bugün için 2 olan, yine üniversitelere ba ğlı adli
tıp enstitüleridir.
Yukarıda belirtilen yapılanmalar ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce ısaca
k
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Polis Kriminal Laboratuarlan
ve Jandarma Kriminal Laboratuarlar ı ile ilgili birkaç tespit yapmak uygun
olacaktır.
Bu değerlendirmeler öncesinde de ısaca
k
ve genel hatları ile adli tıbbın
ve adli bilin-derin ne olduğ
u açıklanmandır:
Adli tıp, tıp bilimi ile ilgili bilgilerin adaletin daha hakça olu şabilmesi
maksadı ile hukukçulann anlayabilece ği bir biçimde ve düzeyde hizmetine
sunan ıp
t alanıdır. Adli tıp uzmanlığı önceıp
t fakültesini bitirmiş (genellikle
6 ıll
y ık bir eğitim) ve üzerine adli ıp
t alanında uzmanlaşmış (son hukuki
düzenlemeler ile birlikte asgari 4 y ıllık bir eğitim) kişilerce (yani hekimlerce)
icra edilen profesyonel bir çal ışma alanıdır.
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Adli bilimler ise tıp bilimlerinden (adli tıp uzmanı, psikiyatrist, kadın
ı , patolog vs. ), fen bilimlerinden (biyolog,
hastalıklan ve doğum uzman
kimyacı, fizikçi, eczacı , toksikolog vs.) ve sosyal bilimlerin (polis, hakim,
savcı, avukat, psikolog vs.) de ğişik çalışma alanlarından profesyonellerin
görev yaptığı bir üst şemsiye çalışma alanıdır. Alan olarak adli tıp uzmanligi da adli bilin-derin şemsiyesi altında bir çalışma alanıdır. Adli bilim
uzmanhğı ise her mesleğin kendi profesyonel bilgilerini hukukun hizmetine sunmaktadır. Bu şekildeki bir uzmanl ık nitelendirmesi kişinin kendi
profesyonel kimli ğine yüksek lisans veya doktora seviyesinde bir e ğitim
katmakla mümkün olabileceğ i gibi, direk alan ile ilgili görev yapmakla da
mümkün olabilmektedir.
Ülkemizde, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü ğü, Polis
Kriminal Laboratuarları bünyesinde 10 ilde kurulmu ş laboratuar, yine
Içişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Krimirıal Laboratuarları bünyesinde de 3 laboratuar görev
yapmaktadır. Bu laboratuarlar adli tıp alarunda değil ancak adli bilin-derin
diğer alanlarmda (narkotik, adli belge incelemesi, parmak izi, balistik, patlayıcı maddeler vs. ) hizmet vermek için teş kil edilmişlerdir. Söz konusu
laboratuarların teknik kapasiteleri birbirine yakın olup, gelişmiş teknolojik
ekipman kullannıaktadırlar. Bu laboratuarlar ın teknolojik ekipman ından geliştirdikleri cihazlara
ki gelişmeler asıl olarak batı kaynaklı firmaları
pazar yaratabilmesirıdeki beceriden kaynaklanmaktadır ve hayli pahal ı
ve sofistilce bu cihazlar, ülkemizde kolaylı kla bu laboratuarlarm kullanımına sokulabilmektedir. Burada üzerinde durulmas ı gereken asıl önemli
nokta şudur: Toplam 13 adet olan bu laboratuarlar ın tamamı eş kalitede
hizmet üretebilmekte midir? Yani İstanbul'daki bir laboratuarın bilimsel
seviyesi ile Van'daki bir laboratuarm bilimsel seviyesi e ş düzeyde midir?
Bu konudaki değerlendirmem karamsar de ğildir. Her ne kadar bu durumu
test etme prosedürleri ülkemizde henüz gündemde olmasa ve mevzuata
sokulmamış olsa da laboratuarlar aras ı tayin (rotasyon) prosedürleri eş bir
kaliterün oluşabilmesinde umut verici bir uygulamad ır. Aynı şekilde hem
jandarma, hem de polis kriminal laboratuarlar ı çalıştırdıldarı elemanların
ışlar (Bu birirnlerde çalışacak
donanımlan konusunda net belirlemeler yapm
personel için net belirlemeler yapm ışlar ve yönetmelikler haz ırlanmıştır.)
ve bu kişilere de belirli prosedürler ile eğitim vermektedirler. Sonuç itibari
ile söz konusu iki yap ının laboratuarları da batı ülkelerindeki benzerlerine
yakın kapasitede hizmet vermekte, çal ıştırılacak eleman temininde ve e ğitiminde objektif esaslara yakın uygulamalarda bulunmaktad ırlar. Ancak
elbette yine de bu laboratuarlarm dünyadaki eşleriyle rekabet edebilmesi
ve eş seviyede bilimsel düzey yakalayabilmesi için yap ılması gereken hiç
de azımsanmayacak sayıda hamle söz konusudur.
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Konumuzun asıl noktasına döndüğümüzde ise: Ülkemizde adli tıbbm
işleyişi ile ilgili görev yapan asıl yapılanma Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli
Tı p Kurumu'nca icra edilmektedir. Adli T ıp Kurumu'nun merkezi Istanbul'da olup, bünyesinde çeşitli konularda görev alanı belirlenmiş 6 ihtisas
Kurulu (2003 yılında yapılan hukuki düzenleme ile) ve 6 adet de ihtisas
Dairesi bulunmaktadır. Adli Tıp Kurumu'nun 10 ile yayılmış, merkezden
daha küçük ve sınırlı görevli adli tıp grup başkanlıkları ve yaklaşık 50 ile
yayılmış, en küçük birimi oluşturan adli tıp şube müdürlükleri bulunmaktadır. Adli Tıp Kurumu bu yapılanması ile ülkemizdeki üretilen adli tı p
hizmetinin 5nemli bir bölümünden sorumludur.
Tam bu noktada şu saptamanın yapılması gerekmektedir: Adli T ıp
Kurumu henüz tüm ülke sathına yayılamarnıştır. Bu yayılamamadaki asıl
sebep yetişmiş adli tıp uzmanı sayısın
ı n yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Durum böyle olunca da pek çok ilde ve kalan tüm büyük ilçelerde
adli tıp uzman bulunmamaktadır. 0 zaman da işte Türkiye'deki adli tı p
hizmeti üretimi ile ilgili önemli problemlerden önemli bir tanesi gündeme
gelmektedir. Bu da şudur: Adli tıp uzmanının olmadığı yerlerde hizmet,
adli tıp uzmanı olmayan ancak şu an için mevcut hukuki mevzuatta yer
bulabildiği şekilde diğer hekimlerce üretilmektedir. Söz konusu hekimler
tıbbm diğer uzmanlık alanları
ndan olabileceği gibi (Genel cerrah, kadın
hastalılcları ve doğum uzmanı, göz uzmanı vs. ) herhangi bir uzmanlık
alan olmayan (pratisyen hekimler) hekimlerden de olabilmektedir. Ulkemizdeki yaygm gündelik uygulamada sağlık ocaklarmda çal ışan pratisyen
hekimlerin 7 gün, 24 saat üzerinden nöbetle şe olarak adli tabiplik hizmeti
üretmesi söz konusudur. Söz konusu hekimler adli t ıp hizmetleri ile ilgili olarak sıklikla darp muayenesi yapmakta, cinsel sald ın muayeneleri
uygulayarak elde edilmesi muhtemel delilleri aramakta ve hafta otopsi
işlemini dahi uygulamaktadırlar. Adli tıp uzmanliğı tıbbm çok eski bir
uygulama alanı olup, en iyi biçimde, bu konuda özel eğitim almış hekimlerce tatbik edilebilir. Söz konusu grup da ülkemizde adli t ıp uzmanlarıdır.
Adli tıp hakkında özel bir eğitim almamış hekimlerin (bu başka alanlarda
uzmanlaşmış hekimler için de, pratisyen hekimler için de geçerlidir) adli
tıp hizmeti üretmesi çok tehlikelidir. Çünkü üretilen bilgi ve bunun sonucu oluşturulan rapor direk hukuki bir süreçte yer bulmaktad ır. Hal böyle
olunca da hayatında hiç otopsi işlemi görmemiş bir hekimin sı
rf savcının
talebi ile otopsi iş lemi tatbik etmesi adalete ve ülkeye yarardan çok zarar
getirmektedir. Bir cesede yanlış bir otopsi işlemi tatbilc edilmesinden ise, hiç
otopsi işlemi tatbilc edilmemesi daha uygun bir durumdur. Çünkü uygulanan otopsi işleminde hatalı yapılacak her uygulama sonradan aran ılacak
ve ortaya konulabilecek pek çok delil ve bulgunun geri dönü şsü.z olarak
kaybolmasına sebebiyet vermektedir. Bu konuda almanuz gereken ülke
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örneği İngiltere'dir. İngiltere Türkiye'ye kı yasla daha müreffeh, ula şım
sistemi (özellikle demiryolu ve karayolu ula şımı) daha gelişmiş ve hukuk
kurallannm daha net olarak ortaya konmu ş ve uygulanmakta oldu ğu bir
ülkedir. Ingiltere'de bir ölüm olay ı oluştuğunda cesede tıp dışında da yer
alan, ancak ölüm olaylan ile ilgili özel bir e ğitimden geçirilmi ş kimseler el
koymaktadır. Ancak cesede eğ er otopsi işlemi uygulanmas ı karan verilirse
nda özel bilgisi olan adli t ıp uzmanı da yoksa ceset
ve o bölgede konu hakk ı
ı hangi bölgede ise oraya gönotopsi iş lemini tatbik edecek adli tı p uzman
derilmektedir. Bu seyahat bazen 200 mili (h ızlı trenle 2 saatlik bir yolculuk)
dahi bulabilmektedir. Ender olarak adli t ıp uzmanı cesedin bulunduğu
bölgeye gelmektedir. Ancak sonuç olarak otopsi i şlemi konunun uzmanı
ndan gerçekle ş tirilmektedir. Durum böyle olunca da
adli tıp uzmanı tarafı
lemden
en
fazla bilgi, bulgu ve delil elde edilebilmekte, yap ılan
yapilan iş
n
iş lem sadece hukuki prosedür tamamlans ın da olgu başımı za dert olmas ı
r.
Konuya
biraz
mantığıyla değil, bir fayda sağlasm mantığıyla yapılmaktadı
daha netlik getirmesi aç ısından başımdarı geçen bir olay ın aktanlması uygun olacaktır: Bir gece cep telefonu numaramdan göz hastal ıklan uzmanı
olan bir arkadaşım arar. Halihaz ırda doğuda bir bölgede yedek subayl ık
yaptığı m, o an için nöbetçi amiri oldu ğunu, bir askerin ate şli silah yarası
ile ölü bulunduğunu, olaym intihar mı , cinayet mi olduğunun kısa süre
içinde ayd ınlatılmasını n önemli oldu ğunu ve bu sebeple ak şam vakti de
olsa otopsi i şlemi yapılmasına karar verildiğini, bu iş lemi kendisinin gerçekleştireceğ ini ve benden de cep telefonu vas ıtası ile yardım talep ettiğini
belirtti. Gerçekten de benim cep telefonuyla yönlendirmemle otopsi i şlemini
gerçekleştirdi. Şimdi bu biçimde icra edilen bir otopsi i şleminden ele geçen
bilgi ve bulgulara ne kadar güvenilebilir? E ğer bu hekimin bana ula şma
imkanı olmasaydı da iş lemi direk kendi bildiği kadarı ile gerçekleştirseydi
ele geçen bilgi ve bulgu ne derece güvenilir olacakt ı? Cesede acil koşullarda
adli tı pla ilgili özel bilgisi olmayan bir hekim otopsi yapt ı da iyi mi oldu?
gibi çok sayı da soru akla gelmektedir. Nihayetinde oan, o ko şullarda otopsi
işlemi yapılması hukukun adaletli bir biçimde oluş abilmesi yönünde ciddi
endişeler yaratınıştır. İşin üzücü olan tarafı şudur: Bahsedilen olay ülkemizin günlük adli tı p pratiğinde her dakika rastladığımız sıradan olaylardan
bir tanesidir. Bunun böyle olduğunu gündelik hayatımızda irıcelediğiıniz
çok sayıda adli tı p dosyasmda görmekteyiz. Peki ülkemiz adli t ıp pratiğinde
nı
neden böyle bir problem yaşanmaktadı r? Elbette bunun benim de yan ıtı
verebildiğim birkaç cevabı bulunmaktadır. Ancak bu cevabı benim değil,
n vermesi önemlidir.
hukuk mesleğ i pratiğinde görev yapan avukatları
nda
şturulacak
ülke çapı
Ve bu sayede belki de savc ılık müessesesi ile olu
bir uzlaş ma ile sorun çözümlenebilecektir. Ilk akla gelen ve pratikte belki
de uygulaması en kolay çözüm ise; otopsilerin bölgesel merkezlerde ve
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adli tıp uzmanlarınca tatbik edilmesidir. Cesetlerin söz konusu bölgesel
merkezlere iletilmesi, ülkenin özellikle do ğu ve güneydoğusundaki k ış
ulaşım koşullar
ı da düşünüldüğünde zor bulunabilir. Ancak eğer Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahlcemesi'nde mahkum olmasın ve ülkemizde
hukuk daha adil bir biçimde işlesin isteniyor ise akla gelecek zorluklar ın,
yine akla getirilecek çözüm önerileri ile bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Aksi halde ülkemizin bu alanında da pek çok alanında olduğu gibi yoğun
problemlerin yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.
Yurdumuzda Adli T ıp Kurumu'nun en önemli sorunu üst yönetiminin
çok sıklıkla değiştirilmesidir. Halihazırda görev yapan adli tıp kurumu
başkanı, adli tıp alanına katıldığım 1993 yılından bu yana göreve getirilen
5. adli tıp kurumu ba şkamdır. Elbette bu şekildeki değişikliklerin bazen
haklı sebepleri olabilmektedir. Ancak as ıl göze çarpan her adalet bakanı
değişiminde söz konusu kurumun üst yönetiminin de ğişime uğramasıdır.
Ülkemizde mevcut istikrarsız siyasi yapılanmaya bağlı olarak da sık sık
u da kendisiyle daha kolay
adalet bakan değişmekte, gelen bakanlar ın çoğ
uyum sağlama potansiyeli olan kişiyi bu yapılanmanın başına getirmektedir. Her görevlendirmenin elbette kendi içerisinde çok çeşitli sebepleri söz
konusudur. Ancak benim 10 yıla dayanarak ula ştığım gözlemim maalesef
bu uygulamanın adli tıp biliminin siyasallaştırıldığı ve bu sebeple verimli
bilimsel ilerlemenin istenilen seviyede olamad ığıdır. Elbette böyle bir
durum da bilimselliği konusunda en ufac ık bir şüphe olmaması gereken,
pozitif bilimler alanında hizmet üreten bir yap ılanma için üzücüdür.
Adli Tıp Kurumu'nda ilk tanıdığım yönetici Prof. Dr. Özdemir Kolusaym'dır. Halihazırda İstanbul Üniversitesi, Cerrahpa şa Tıp Fakültesi,
Adli Tıp Anabilim Dal ı'nda görev yapan bu yönetici bugüne dek görev
yapan başkanlar içerisinde kanımca en başanlısıdır. Bu başansmda etmen
faktörler; Adli tıbbi çok iyi bilmesi ve bilimsel yönden çok güçlü olması,
her türlü bilimsel hamleye ve olu şuma açık ve destek olması, kolay ilişki
kurulabilen ve güler yüzlü bir kişi olması ve ülke için faydal ı olabilecek
her türlü yapılanma ile (üniversiteler ve di ğer adli bilim yap ılanmalan)
kolayca işbirliğine yönelebilmesidir. Değerlendirmem söz konusu kişinin
u süre içerisinde Adli Tıp Kurumu'nun en bilimsel, objektif,
yönetici olduğ
şaibesiz ve huzurlu bir çalışma yeri olduğudur.
Özdemir Kolusaym'dan sonra göreve getirilen yönetici Doç. Dr, Serhat
ı Şevket Kazan tarafından
Gürpınar'dır ve göreve o dönemki Adalet Bakan
getirilmiştir. Söz konusu dönem anılan Adalet Bakan ve ilgili iktidar aç ısından sancılı bir dönemdir. Serhat Gürpmar'm 8 ay gibi k ısa bir dönem
görev yapması sebebi ile de nas ıl bir yönetici olabileceği konusunda fazla
da ipucu verememiştir.
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Serhat Gürpırıar'dan sonra göreve getirilen yönetici Doç. Dr. Şerife Bilge
Kırangil'dir. Söz konusu yönetici Ağustos 1997'de Adalet Bakan Oltan Sungurlu tarafından göreve getirilmiş ve Bilge hanımın yöneticiliği zamanında
adli tıp canıiasında üniversite, Adli Tıp Kurumu arasmda ilişki alt seviyeye
inmiştir. Bu dönemde Adli T ıp Kurumu ile ülkedeki bilimsel yap ılanmalar
ve gelişmeler arasmdaki ili şkiler azalmış, kurum içine kapanmıştır.
Söz konusu yöneticiyi takiben Adli Tıp Kurumu Ba şkanlığı görevi
Adalet Bakan ı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk taraf ı
ndan Eylül 2000' de Prof.
Dr. Oğuz Polat'a verilmiştir. Oğuz Polat Adli Tıp Kurumu'nu çağdaş batı
normlarına getirme konusunda oldukça önemli ba şar
ılar elde etmi ş, Adli
Tıp Kurumu'nu ulusal ve uluslararas ı düzeyde önemli yapılanmalar ile
işbirliğine suruklemiş, adli tıp camiası içerisinde bilimsel anlamda önemli
ve dikkati çeker seviyede bir iddia ve motivasyonun olu şmasına sebebiyet
vermiştir. Oğuz Polat'ın görevden ayrılışında dikkati çeken nokta; ilk kez
bir Adli Tıp Kurumu yöneticisinin kendi iste ği ile (istifa ile) bu görevden
ayrıimasıdır. Yukar
ıda belirtilen di ğer tüm yöneticiler görevden alma ile
söz konusu makamdan uzaklaştınlmışlardır. Oğuz Polat halen Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak
görevine devam etmektedir.
Halihazırda Adli Tıp Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Keramettin Kurt olup,
söz konusu göreve Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafı ndan Ocak 2003'te getirilmiş tir. Söz konusu yönetici ile ilgili de ğerlendirmeler için henüz erken
olup, yapaca ğı uygulamaların sonuçları bir süre sonra ortaya ç ıkacaktır.
BİR ADLİ TIP KURUMU BAŞKANININ
TAŞIMASI GEREKEN ÖZELL İKLER

Ülke adli tıp yapılanmasında önemli bir görevi bulunan ve mevcut
ağlar içerisinde en yo ğun biçimde ülkeyi saran Adli Tı p Kurumu'ndaki
ufak bir aksama ve problem ülke adli t ıbbi hizmet üretiminde yoğun bir
tıkanıklığın oluş umuna sebebiyet vermektedir. Hal böyle olunca da yukar ıdan başlayarak en alta dek tüm Adli T ıp Kurumu yapılanmasının yeniden
ve organize ve işlevsel bir biçimde şekillendirilmesi gereklidir. Söz konusu
yapılanmanın başı na getirilecek yöneticinin de; dünyadaki bilimsel ilerlemeler yakı
ndan takip eden ve ülke gündemine gecikmeden ta şıyabilen,
vizyon ve misyon sahibi, adil, siyasi yönelimi mesleki performansm ı etkilemeyecek seviyede ve tüm ulusal yapılanmalar ile işbirliğ ine ve eşgüdüme
açık, dürüst bir kişi olması zorunludur. Aksi özelliklere sahip bir yönetici
maalesef zaten bazı sac ayaklar
ı noksan olan hukuk sistemimizin, bir de adli
tıbbi işleyiş ten yeterince destek alamamas ı na ve o yönden de problemlerin
oluşması
na sebebiyet verecektir.
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Ülkemizde adli tıp ile ilgili ikinci sac ayağmı oluşturan yapılanma
üniversitelere bağlı tıp fakülteleri bünyelerinde yer alan adli tıp anabilim
dallandır. Şu an için ülkemizde bu konuyla ilgili bir sorun mevcut t ıp fakültelerinin henüz yakla şık yarısı
nda adli tıp anabilim dallarınm kurulmuş
olmasıdır. Bunun en önemli sebebi ülkemizde henüz yeterince yetişmiş adli
tıp uzmanI bulunmamas ıdır. Ancak bu noktada daha önemli bir problem
ülkemiz hukuk sisteminde mevcut t ıp fakültelerindeki bu bölümlerden yeterince yararlanılmaya yönelik bir sistemin bulıınmayışıdır. Anılan problem
uygun ve rasyonel bir biçimde i şbirliği ve girişinıle çözümlenebilecek bir
mesele olup, söz konusu yap ılanı
naların günlük adli tıp uygulamalarının
içerisine çekilmesi ile ülkedeki adli tıp işgücü iki katına çıkacaktır. Çünkü
ülkemizde halihazırda mevcut adli tıp uzmanlarının yaklaşık %55'i bu
bölümlerde çalışmakta olup, ülke adli tıp işleyişindeki katkılan bu oranın
oldukça altındadır. Bunun birindil sebebi mevcut hukuk işleyişimizde Adli
Tıp Kurumu'nun asil bilirki şi müessesesi olarak algılanmakta oluşu ve
mevcut adli tıp dosyalanmn tamamına yakı
n bir bölümünün bu kuruluşa
yönlendirilmesidir.
Üniversitelere bağlı görev yapan İstanbul ve Ankara Üniversitesi Adli
Tıp Enstitüleri ise ülkedeki adli tıp üçgeninin üçüncü parçasını oluşturmaktadırlar. Bu enstitüler adli bilimler uzman ı yetiştirilmesinde önemli görevler
üstlenmişlerdir. Ancak söz konusu yapılanmalarda da önemli bürokratik ve
idari problemler söz konusudur. Bu problemlerin aşılması ile mevcut yapılanmalar da uluslararas ı bilimle rekabet edebilecek seviyelere ulaşabileceklerdir. Bu iki enstitüden Istanbul' da yerleşimli olan birim 1985 senesinden
beri aynı yönetici tarafından yönetilmektedir. Gerek Adli Tıp Kurumu'nda,
gerekse bilim yuvalan olan üniversite birimlerinde olmas ı gereken ideal bir
yöneticinin planladıklarmı ve öngördülderini gerçekleştirmesinden sonra
görevini sonradan gelen bir aday yöneticiye devretmesidir.
ADLİ TIPLA İLCİLİ DİĞER BAZI HUSUSLAR

Halihazırda Adli Tıp Kurumu'na gönderilen dosya sayısı çok fazla
olup, halihazırdaki insan gücü kapasitesinin üzerindedir. Bu durum dosyaların uzunca bir süre Adli Tıp Kurumu'nda beklemesine ve dolay ısıyla
da davanın geç bitmesi ve adaletin geç tecellisine sebep olmaktadır. Bu
noktada Adli Tıp Kurumu'na gönderilen dosyalar ın gerçekten Adli Tıp
Kurumu'na gönderilmesinin gerekli olup olmad ığı tartışmaya açılmalıdır.
Kanaatim halihazırda gönderilen bu dosyalann yerel adli tıp mercilerince
çözümlenebileceği, hatta bazılarının belki de hakim takdiri ile dahi sonuçlanabileceğidir. Bu husus yap ılacak uygun ve kapsaml ı hukuki düzenlemeler
sayesinde rahatlığa kavuşturulabilir.
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Bu konuda yapılması gereken diğer bir hamle ça ğdaş batı ülkelerinde
gördüğümüz özel bilirkişi yapılarımalarmın tesis edilmesidir. Bu da yine
oluşturulacak uygun hukuki mevzuat ile rahatlıkla uygulamaya sokulabilecek bir konudur.
Yine ülkemizde bilirkişilerin mahkemelere davet edilmesi ve verdikleri
raporları burada izah etmeleri uygulamas ı yaygınlaşmandır. Bu sayede
yapılacak çapraz sorgu ile dosya çok daha ayrıntısı ile açıklığa kavuşabilir.
Ancak bu durumun uygulanabilmesi için ülkemizde daha kapsaml ı bir
hukuk reformuna ihtiyaç duyulmaktad ır.
Yine yapılması gereken önemli bir hamle de bilirki şiliği istismar eden
kişilerin belirlenmesi ve uygun mesleki düzenlemeler ile bu ki şilerin bilirkişilik sistemi dışı
na çıkartılabilmesinin kolaylaştınlmasıdır.
Tüm sayılanlann önünde en önemlisi hukuk sisteminin önemli parças ı
olan avukatları
n bilirkişilik ve ilgili teknolojiler hakkında üst seviyede ve
güncel eğitimlere tabi tutulmas ı, hangi davada, hangi bilgiden, ne derecede fayda sağlayabileceklerinin öğrenilmesi zorunluluğudur. Bu da ancak
hukuk fakültesi eğitimi sonrasında uygulamaya geçirilecek yoğun meslek
içi eğilim programları sayesinde oluşturulabilecektir. Burada Barolar Birli ği
ve bağlı barolara büyük görev düşmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak ülke adli tıbbının önündeki en büyük problem mevcut
sistemde lider ve yönlendirici rol oynayan Adli T ıp Kurumu'nun yönetimi ve sonucunda adli tıbbm organizasyonu problemidir. Bu problemlerin
çözümlendiği hallerde ülke batılilaşma ve Uyum Yasaları rüzgarınm da
etkisi ile daha çağdaş, akılcı ve işlevsel bir hale gelecek, tüm ulusal benzer
yapılanmaların eşgüdümü ve verimi sayesinde de pek çok adli tıp dosyası
daha süratle, doğrulukla, şeffaf ve daha bilimsel olarak hukukun istifadesine sunulabilecektir. Ancak elbette iyiye ve ideale giden yol uzun, yorucu
ve meşakkatlidir. Dilerim yolun sonu ülkemiz için hay ırlı ve yararlı olur.
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DNA'DAN KAÇI Ş YOK
Av. Oya GÜNEND İ *

"Adli Tıp'a
gideceksin
dediklerinde;
ölüler, ceninler,
iskeletler, kan vs.
ile kasvetli bir
deneyim olacak
diye düşünmüş,
deneyim bakimındansevinmiş,
kasvet bakımından da "hadi Imyırlısı " demiştim.
Hatta bazı arkadaşlarmt, "hadi siz
de gelin, ilginç olacağa benzer bu gezi"
diye kandırmaya çalışsam da, karşılaştığım ekşi ekşi bakan suratlara
ek olarak, nazikçe "ben almaya yım,
hadi sana iyi eğlencelerU)" beyanlarının ardı
ndan, iş başa düştü diyerek
çıktım yola araştırmacı-gazeteci
edalarıyla, elimde kayıt cihazım,
yanımda fotoğ raflar konusunda
yardımın esirgemeyen sevgili arkadaşım Kutman Canay.
Ankara Üniversitesi, Tıp Fa-

kültesi Adli T ıp
Anabilim dal ı
binasına girdiğimizde bizi karşılayan, hani şu
bildi ğimiz, bağdaş kurmuş, tatlı
göbekli ve zihin
boşluğunun verdiğihuzurunyansıması, suratında
gamsız bir gülümseme ile vücut
bulan Buda rahibini (heykel tabi)
görünce, bu neyin habercisi olsa
gerek diye içimden geçirirken, bize
yaptıkları çalişmalan anlatarak mekan tanıtımda yardımcı olan Adli
Tıp Anabilim dal ı Başkan Prof. Dr.
1. Hamit Hancı ve diğer görevlilerin
güleryüzlülüklerinin ve istisnas ız
hepsinin yemeyi sevdiklerinin
simgesi olduğunu çok geçmeden
farkettim.
Bir toplantı esnasında yakaladik Hamit Bey'i:

* Ankara Barosu Üyesi.
Fotoğraflar: Kutman Canay
IBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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"Ankara Üniversitesi Anabilim
dalı çalışanlanyla Adli Tıp Kurumu
Ankara Grup Başkanlığı 'nda çalışan
arkadaşları n ortaklığı ile kurulmu ş
olan bir dernek var. Adı Adli Bilimciler Derneği. Her hafta Yönetim Kurulu'nu, Adli Tıp Anabilim dalı 'nda
toplanarak gerçekleştiriyoruz. Burada
da amacım ız, adli bilimler alanlanndaki değişik bölümlerin gelişmesi, bilimsel
olarak ilerlemesi, dünyadaki teknolojiye
ve gelişmelere bilimsel olarak ayak uydurması ." diyerek toplantmın içeri-

ğini özetledi bize Hamit Bey.
Yaptıkları çalışmaları sorduk
Hamit Bey'e:
"Anabilim dalımız hekimin yasal
sorumlulukları, hasta ve hekim ha klan
konulannda da çalışıyor. Daha geçenlerde 'Sağlık Çalışanlarının Hakları '
konulu bir sempozyum düzenlendi.
Ankara Tabibler Odas ı 'n ı n ve Adli
Bilimciler Derneği'nin işbirliği ile.
Balkan Adli Bilimler /ı kademisi'nin
toplantılanna anabilim dalım ız katılıyor. Türkiye'de ilk kez Interpol 'ün Felaket Kurbanlann ı n Kimliklendirilmesi
Toplantısı'na anabilim dal ımızdan yani
üniversiteden bir kişi katıldı. İki yı ldır
Anadolu Adli Bilimciler Kongresini
gerçekleş tiriyor bölümürnüz. 0 da ilk
oldu. Birincisini Erzincan'da, ikincisini Kayseri'de yaptık. Gelecek yıl da
Eskişehir'de gerçekleş tireceğ-iz. Mayıs
ayı nda Van'da, yine Türkiye'de ilk kez
gerçekleşecek olan 'Felaket Kurbanların ın Kimiiklendirilmesi Kongresi'ni
yapacağı z, jandarma ve emniyetle
işbirliği ile... Prof Dr. Zeki Alkan' ı n
Veteriner Hekimlik'ten görevlendiril190 IBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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mesiyle, Anabilim dal ım ızda bir Adli
Veterinerlik Bölümü kuruluyor Türkiye'de ilk kez olarak. Çocuk Sağlığı, Halk
sağlığı, Acil Tıp ve Adli Tıp Anabilim
Dalları ortaklığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk istismarı
izleme komisyonu olu şturuldu. Tabi
bunlara Jandarma'n ın ve Emniyet'in
çocuk birimleri ile Ankara Barosu 'nun
çocukla ilgili komisyon lan da katk ı koyuyorlar. Yine Sosyal Hizmetler Sa ğlık
Müdürlüğü ile de irtibat halindeyiz,
sivil toplum örgütleriyle.
Türkiye'deki ilk 'Adli Bilimler
Dergisi' de bölümümüz taraJlndan
çıkartılm ış durumda. Asl ı nda bölümümüz ilklerin bölümü. Bir çok şeyi
ilk kez gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk
'Toksikoloji Dergisi', ilk 'Adli Psikiyatri Dergisi', hep bölümümüz taraJlndan
çıkar
ıldı. Anadolu Adli Bilimler Kongreleri ilk kez bölümümüz tarafindan
gerçekleş tirildi. Ankara'daki ilk sivil
DNA laboratuvarı yine bölümümüz
taraJindan olu ş turuldu. Türkiye'deki
ilk Adli Entomoloji kitabı da bölümümüz tarajindan yazıldı. Izmir, Manisa, Antalya ve Ankara Baroları 'na da
eğitim hizmeti veriliyor bölümümüz
taraJindan. Bölümümüzün şu ana
kadar yönettiği 10'a yakın haberleşme
grubu var. Bunlardan biri Adli Bilimler, diğeri Trafik Haberleşme Grubu.
Üniversite içi haberleşme grupları da
bölümümüz tarafindan yönetiliyor.
Mardin Kas ı miye Medresesi'nde
yapı lan incelemelerde de Sultan Kası m'ın kan ın ın olduğu iddia edilen
lekelerin, kök boyası ve kına olduğu,
yine bölümümüz tarafindan yap ılan
araştırmalar sonucu tespit edildi. Adli
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otomotiv konusunda çal ışmalarımız
var. Özellikle emniyet kemeri ve hava
yas tıkları ile ilgili çal ışmaları mız.
Endonezya Bali'de, oraya giden arkadaşımız tarafindan, deprem sırasında
yapılan çalışmalar anlatıldı . Çocuk
suçluluğu konusunda da birimimiz
aynntılı çalışmalar yapıyor."
Prof. Dr Hamit Hanc ı'darı bu
ilkleri ve çalışmalarını öğrendikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı'nı
sizler için gezdik...
İlk Adli Diş Hekimliği Laboratuvarı ...
Prof. Dr . Hamit Hancı'nın
eşliğindeki Adli Tıp Anabilim dalı
turumuzdaki ilk durağmıız, kimlik
tespit laboratuvarı oldu. İlk adım
diş ... Türkiye'de ilk kurulan adli
diş hekimliği
laboratuvarı
oldu ğ unu
ö ğ reniyoruz Hamit
B ey' d en.
Ankara Üniversitesi
bünyesindeki bu laboratuvarda, ek
görevle, Diş
Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr.
Sema Kedici ve Diş Hekimi Füsun
Yaşar çalışıyor. Gözüme ili şen
sanat yapıtlarmı sormadan edemiyorum. Prof. Dr. Sema Kedici'ye ait
çalışmalarmış. "Yaratılış, Varoluş ve
Tükeniş " anlatılıyor eserlerinde. Işi
insan ile doğrudan ilgili olan bir
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bilim adamının bu şekilde esinlenmesine çok şaşırmamak gerek...
Adli diş hekimli ği laboratuvarında hem adli tıp uzmanlarma
hem de di ş hekimlerine, adli diş
hekimliği konusunda eğitim veriliyor olmasının yanı sıra; buradan,
Jandarma ve Emniyet görevlileri
gibi, olayları inceleme ekiplerinin
de yararlanabildiğini öğreniyoruz.
Bir sonraki adım, Adli Tıp Kurumu'nda olduğu gibi kafatasından
kişinin kimliğinin tespiti diyor Hamit Bey ve bulunan kafataslarından
facial reconstruction yani yeniden
ytizlendirmenin burada gerçekleştirildiğini öğreniyoruz.
Görülmesi imkansız bir şey
kalmamış ...
Türkiye'deki ilk
adli entomoloji laboratuvarı
yine burada
kurulmuş.
Adli entomoloji laboratuvarında, cesedin
üzerindeki
böceklerden ölüm yerinin ve ölüm
zamanının tespiti sağlanıyor. Çok
gelişmiş mikroskoplar görüyoruz
burada. Biyolog Dr. Sabri Candan
"her türlü ayrıntıyı görmeniz mümkün
bu mikıpskoplarda" diyor. Ve anliyoruz ki teknoloji görülmesi imkans ız
diye bir şey bırakmamış .
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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İnsanları ma ğdur etmeyelim...
Prof. Dr. Hamit Hanc ı ile birlikte di ğer bir binaya geçiyoruz.
Psikiyatri hastaları gözlem dairesine doğru giderken Hamit Bey;
"Gözlem altına alı nan adli psikiyatri
hastaları, mü şahade için hep İstanbul'a gönderilmekte, bu da insanlar ın
nıağdur olmas ına sebep olmaktad ı r"
diyor ve ekliyor; "Anabilim dalımız,
Tıp Fakültesi'nin katk ısıyla, böyle bir
gözlem dairesi oluş turdu adli psikiyatri ile ilgili. Adalet Bakanl ığı ile bir
anlaşma sağlanacak olursa, onlarla bir
protokol yapılarak, artık Ankara'daki,
hatta Ankara'nın çevresindeki illerdeki,
gözlem altı na alınacak adli psikiyatrik
vakaların burada muayene ve kontrolleri sağlanacak." Gördüğümüz kada-

nyla da, adli psikiyatri hastaları için
gerekli ayrıntıların düşünüldüğü,
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Ankara ve çevresi psikiyatri hastaları için yeterli bir gözlem dairesi.
Otopsi...
Ve adli tıp denince ilk akla
gelen otopsi salonunday ız. Henüz
tamamlannıadığı için ayrıntılı bir
açıklama yapma imkanımız da
olmuyor. İki salon düşünülmüş .
"Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı m ı z takdirde, otopsilerin burada
yapı lması n ı ümit ediyoruz" diyor

Hamit Bey.
Gelişen DNA Teknolojisi
En ilgi çekici bölüm oldu ğunu
düşündüğümüz DNA laboratuvarında bizi Dr. Ayşim Tuğ karşıladı.
Ayşim Hanım'dan buranın en son
kurulan adli DNA laboratuvar)
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olduğunu öğrendik. "0 yüzden son
teknolojiyi hem getirme firsatımız oldu
hem de diğer laboratuvarlarda olmas ı
gereken, olamayan, aksaklığa yol açan
neler var onları görerek, o doğrultuda
fiziki yapıyı oluş turabildik." diyor
Ayşim Hanım.
işlemlerin her basamağı ayrı
bir odada yapılacak şekilde fiziki
yapı oluşturulmuş. Bunun nedeninin de, DNA'lar üzerindeki en
büyük sorunun başka maddelerden bulaşma olduğunu söyleyerek
açıklıyor Ayşim Hanım bize.
İlk aşama, delil geldiği zaman
delilin biyolojik türünün belirlenmesi. Bu işlemin yapıldığı bölüme
gidiyoruz. Önce deliin yeri belirleniyor. Diyelim ki delil bir kuınaşm
üzerinde ve yer yer görünüp yer yer
görünmüyor, bu belirleniyor. Kana
benzeyen bir görüntüsü varsa, kan
mıdır değ il midir belirleniyor. Ve
böylece biyolojik bir örnek oldu ğu
görüldükten sonra di ğer aşamalara
geç iliyor.
İkinci a ş ama, o lekedeki
DNA'nın izole edilip ço ğaltılması . Yani kalitesine bakılıyormuş
burada. İncelenebilir bir örnek mi,
DNA'sı izole edilebilir mi...
ı za bu DNA'y ı ne
Tam aklım
zaman göreceğiz sorusu gelmişken bir başka odaya geçiyoruz.
Yani üçüncü aş ama. Buzdolabına
benzer büyük bir cihaz ilk dikkati
çeken. Dikkatimizi çekmekle kalmayıp sorumuzun cevabını da bu
cihazdan al ıyoruz. DNA izole edilip çoğaltıldıktan sonra, burada bu
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cihaz, çeşitli teknik bir takım işlemlerden sonra DNA'yı görüntülenir
hale getiriyor ve tiplendirme de bu
görüntülere göre yapılıyormuş.
"Örneğin olay yerinde, diyelim ki
bir kan örneği bulundu, görün tülenemeyecek kadar küçük. Biz orada (diğer
odada) çoğalttı k, buraya geldik görüntüledik. Bir de şüpheliler geldi, 10 kişi
şüpheli. 10'unun da kan ını aldık. 10
kişinin kanıyla, o olay yerinde bulunan
kanın görüntülerini kıyasladığımızda
kime uyuyorsa, o kişinin kesinlikle o
olayla bağlantısı var demektir. %100
doğrudur. Çünkü dünya üzerinde, tek
yumurta ikizleri hariç, DNA's ı aynı
olan iki kişi yok. 0 yüzden kaçış yok
ım.
DNA'dan!" diyor Ayşim Han
Masumiyet Projesi...
Bir olayı n çözümlenmesinde
ilk kez DNA analizlerinin kullanıldığı tarih 1985. Ingiltere'de iki genç
kızm tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü olaym çözümlenmesinde
kullan
ılmış. Aradan 17-18 y ıllik bir
süre geçmiş, bu süre içinde DNA
teknolojisi gerçekten çok yol almış.
Hem teknoloji olarak hem bakış açısı olarak çok geç kabul gördü ğünden, insanlar, y ıllarca işlemediği
bir suçtan dolayı hapis yatmışlar.
Çünkü o zaman DNA teknolojisi
yokmuş. "0 zaman çok büyük miktarlarda örneğe gerek varken, o kadar
büyük miktarda örnek bulunamadığı
için DNA analizleri yap ılamam ış.
Ve 18-20 yıl hapis yatanlar, hatta
hapis teyken ölenler de var suçsuzluğu
sonradan ortaya çıkan." diyor Ayşim
TSR Dergisi, Say ı 50, 2004 193
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Hanım. Bu konuda bir makale çalışması
olduğundan
bahsediyor
bize, "Acaba
Türkiye'de de
bunu yapabilir miyiz diye,
ş imdi böyle
makaleyle biz
topluma sokmaya çal ışacağız Masumiyet Projesi
diye..."
Biliyoruz ki Interpol artık DNA
analizlerini standart bir yöntem
olarak kabul ediyor. Yani mutlaka
yapılması gereken bir işlem türü
olarak kabul ediyor. Öyleyse Ayşim
Haıum'm söylediği gibi DNA'dan
kaçış yok...
"Kan çıksa iyi olur yoksa kan
çıkar!..."
Dr Ayşim Tuğ, geçen yıl gazetelerde de okudu ğumuz, Mardin'deki Kasımiye Medresesi'nin
duvarlarındaki izlerin kan lekesi
olup olmadığının tespiti için yaptıkları inceleme gezisinden de
bahsetti bize.
600 yıllık efsaneye göre Kasım
Sultan, bu medresede Timur tarafından başı kesilerek öldürülmü ş.
Kasım' ın kızkardeşi, ağabeyinin
kanının yerde kalıhaması için yer-
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deki kanl ı
başörtüyü
savurmuş,
kanlar
medresenin
eyvan duvarlar ı na
sıçramış.
Halk
efsaneyi o
kadar çok
sahiplenmiş
ki, "Sonucun mutlaka
kan çıkmasını bekleyenler
vardı " diyor Ayşim Han
ım. Hafta
ziyaretlerine gelip "Kan çıksa iyi olur
yoksa kan çıkar!" gibi diyaloglara
(monolog daha doğru olur sanınm)
maruz kald ıklarını anlatıyor bize,
şimdi gülerek tabi. incelemelerin
sonunda, izlerin bitkisel kökboyası lekeleri olduğu tespit edilmiş.
Ancak Ayşim Han
ım "Bilimsel gerçeği kabul etmek gerekiyor" dese de,
ardından tarihsel bir varsay ımda
bulunmadan da edemiyor. Ula şılan
bilimsel sonuç efsanenin olmad ığının kanıtı değildi ki... Kan zamanla
yok olmuş olabilir ve insanlar da
manevi duygularm ağırliğı ile efsaneyi yaşatmak için, kaybolan kan
lekelerine benzer izleri yaratacak
kök boyalarını duvarlara serpi ştirmiş olabilirlerdi zaman ında.
Anlıyoruz ki bu varsayım bilime
de Mardinlilere de tatmin edici
bir sonuç sağlamış oluyor.

YARGITAY KARARLARI

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI

Yargıtay Ceza Gene! Kurulu

T. 26.11.2002
E: 200W406
K: 200 W4-279

• Memura silahla etkin direnme
• Kamu idaresinde süreklilik
• Avukata karşı işlenen suç
• Memur kavramı
(1136 sayılı Av. K. m.1, 57;
765 sayılı TCK m. 258, 279)

Görevli memura direnme suçundan san ık Necdet Gözetlik'in TCY'nin

258/1-2. maddesi uyannca 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandınimasma
ilişkin Ankara 22 Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1.5.2001 gün ve 104-529 sayı
ile verilen kararm sanık vekili tarafı
ndan temyiz edilmesi üzerine, dosyayı
inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce 110.2002 gün ve 11758-13949 sayı
ile;

DÜZELTME
49. say ı n ı n Yarg ıtay Kararları bölümünde bütün kararlar Hukuk Genel Kurulu
başl ığı altı nda yayı mlanm ıştı r.
294.sayfadaki karar Yarg ıtay 4.Hukuk Dairesi'ne;
295.sayfadan 323. sayfaya (dahil) kadar olan kararlar ı n 12. Hukuk Dairesine;
324. sayfadan 332. sayfaya (dahil) 19. Hukuk Dairesine;
333. sayfadan itibaren yay ı mlanan kararları n da 21. Hukuk Dairesi'ne ait olduğ unun not edilmesini rica ederiz.
Bundan böyle her bölüme Genel Kurul ve Daire numaras ı konulacağı gibi yararlanma için ço ğaltı m sı ras ı nda aidiyet belirlenmesi için her karar ı veren Daire ve
Genel Kurulda belirtilecektir.
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"Sanığın, haciz işlemi için evine gelen katılan alan avukata silah yöneltip 'buradan mal kaldıramazsınız' biçiminde tehdit etmekten ibaret
eyleminin TCY'nin 191/2, 273. maddelerine uyacağmı n gözetilmemesi"
isabetsizliğinden, daire üyelerinden 0. Yaşar'm; "Sanığın haciz sırasmda
yakınan avukatı silahla tehdit ederek haczi engelleme eyleminin, TCY'nin
258/2. maddesine uydu ğundan sayın çoğunluğun bozma karar ına katilmıyorum" görüşüyle kulland ığı karşı ay ve oyçokluğu ile hükmün bozulmasma karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 5.11.2002 gün ve 89541 say ı ile;
"Sanığı
n, haciz işlemi için icra Müdürü ile birlikte müdahil avukat ın,
evine geldiklerinde silahı yönelterek 'buradan mal kald ıramazsınız' diyerek
u anlaşılmıştır. Sanığın tehdit eylemini icra
haczin yapılmasma engel olduğ
Müdürü ile birlikte müdahil avukata yönelerek her ikisine birden, sözlerinden de anlaşılacağı üzere haczin yap ılmasını önlemeye matuf olarak
gerçekleştirdiği ve bu tehdit sözünün akabinde avukatın üzerine yürüdüğü
iddia ve tanık icra Müdürü Mithat Ataseven'in beyan
ı ile de açıkça belirlenmiş ve sonuç olarak da haczin yap ılmasını engellemiştir.
Direnme suçunda tehdit, suçun maddi ö ğesidir. Tehdit edilirken amaç
haczin yapılmasınm örılenmesidir ve tehdit suçun manevi unsuru durumundadır. Suçta esas olan özel kasttır. Olayda memurun yapaca ğı görevi
engelleme amac ı bulunmaktadır.
TCY'nin 273. maddesinin uygulanması gerektiğinin belirtilmesi ise
u ve ifa edilen bu görev
müdahil avukatın olay esnasında görevli olduğ
nedeniyle tehdit sözlerinden de anla şılacağı gibi hacze gelen heyetin tamamına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.
Kaldı ki bozma karannda görevli memuru tehdit etti ği kabulüne göre.
na alınmadığı
memurların görevlerine engel olma eyleminin müeyyide alt ı
sonucu çıkmaktadır.
Nitekim CGK'mn 21.09.1992 gün ve 1992/205-228 say ılı kararı da bu
hususu teyit eder niteliktedir. Görü şüyle itiraz yoluna ba şvurarak, Özel
Daire kararını
n kaldırıİmasma, Yerel Mahkemenin hükmünün onanmas ına
karar verilmesi talebinde bulunmu ştur.
Dosya Birinci Başkanlığa gönderilmekle, Ceza Genel Kurulu'nca okundu, gereği konuşulup, düşünüldü.
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Ceza Gene! Kurulu Kararı
Sanığın bir borcu nedeniyle hakk ında icra takibi yürütüldü ğü ve olay
tarihinde alacaklı vekili olan katılan Avukat Handan Seymen'in talebi
n evine gidilerek
ığı
üzerine, icra memuru ile birlikte haciz i şlemi için san
taşınır mallanna haciz konulup bir kısmını n yediemin olarak borçlu-samıldığı, ancak üç adet televizyonun katı lan avukatın talebiyle muğa bırak
hafaza altına almacağı sırada sanığın yatak odasmdan aldığı tabanca ile
katılan avukata hitaben, "ben buradan mal kald ırtmam" dediği, elindeki
televizyonu taksiye götürmekte olan şoföre de televizyonu bıraktırdığı, bu
nedenle katılan avukat ve yanındakilerin korkup evden kaçt ıklan, bölge
karakolundan sa ğladıklan yardımla haciz işlemini tamamlayabildikleri,
sanığın evinden elde edilen tabancanı n kurusıkı ve gerçek silaha benzer]i ği
nedeniyle korkutan nitelikte oldu ğunun tespit edildi ği anlaşılmaktadır.
Açıklanan bu oluşta ve sanığın eyleminin sübutunda bir uyuşmazlık
bulunmamaktadır. Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başndaki uyuşmazlık, sanığın sabit olan eyleminin hangi suç
savcılığı arası
niteliğine uyduğunun belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.
TCY'nin 258. maddesinde düzenlenen memura etkin direnme suçu.
memur veya ona yardı m edenlere görevini yaptığı sırada cebir, şiddet veya
na engel olunmas ıdır.
tehdit ile karşı koyarak kamu görevinin yap ılması
Failin amacı , yerine getirilmekte olan bir kamu görevine engel olmaktır.
Bu suç ile korunan hukuki yarar, kamu idaresi organlarmın görevlerini
ı sağlamak suretiyle
herhangi bir engelleme ile kar şılaşmadan yapmasın
n
a
almaktır.
ği
güvence
altı
kamu idaresinde süreklili
Herkes tarafından işlenebilen bu suçun mağduru, TCY'nin 279. maddesinde belirtilen memur veya ona yard ım eden kimsedir.
0 halde burada TCY'nin 279. maddesinin de irdelenmesinde yarar
vardır. Ceza Genel Kurulu'nun 25.11.1985 gün ve 410-595 say ılı karannda
da vurgulandığı üzere memur, devlete ait hukuki bir iktidar ve yetkiyi kullanarak hukuki tasarruf veya eylemin icras ını gerçekleştirenlerle, bu hukuki
na kamu hukuku usulüne uygun bir şekilde katılan
tasarruf ve eylemin icrası
ve yardım eden kimselerdir. Bu tanıma göre, devlet ve kamu kurumlar ına
bağlı olmayan özel kişilerin durumları önem kazanmaktadır. Bu kişilerin
memur sayılabilmeleri için baz ı koşulların varlığı gerekir. Ilk koşul, özel
ıkça izin
kişinin böyle bir faaliyette bulunmasına bir yasa hükmünün aç
vermesidir. Ikinci koşul ise, devletle, hukuki tasarruf veya eyleme katılan
nda özel bir kamu hukuku ili şkisi ve bağının bulunmasıdır.
kişi arası
Bu açıklamalara göre katılanın da aralarında yer aldığı ve devletle istihdam bağı bulunmayan avukatlar ın hukuksal konumları incelendiğinde;
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1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın Avukatlığın Mahiyeti ba şlıklı 1. maddesinde; "Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir." hükmüne yer
verilmiştir. Yine aynı yasanın 57. maddesinde; "Görev sırası
nda veya yaptığı
görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ili şkin hükümler uygulanır." kuralı yer almaktadır.
Bu düzenlemelere göre avukatlann, TCY'nin 279. maddesinde aç ıklanan
"memur" kavramına dahil olduğu açıktır. Öğretideki görüşlerde bu do ğrultudadır. Nitekim Prof. Erman ve Prof. Özek ortak yap ıtlannda konuya
ilişkin olarak düşüncelerini avukatlar, kamu hukuku alan ını düzenleyen
Avukatlı k, Hukuk, Ceza, idari ve Askeri Usul Yasalar ı'nın öngördüğü
esaslar dairesinde, adli bir tasarrufun olu şmasına katılırlar. Çünkü avukat talepleri, iddia ve savunmaları, hatta bilirkişi ve tanıklara yönelttiği
sorularla adli mekanizmanın karar vermesinde büyük rol oynamaktad ır
şeklinde bildirmektedirler. (ERMAN-ÖZEK, "Ceza Hukuku Özel Bölüm",
Kamu idaresine Karşı işlenen Suçlar, s. 494)
Bu açıklamalar ışığında somut olay ele alın
ı p değerlendirildiğinde;
Olay tarihinde evine haciz i şlemi için gelen katılan avukat ile yanındakilere silah çeken san ığın, "ben buradan mal kaldırtmanı" şeklinde
tehditle haciz işleminin, dolayısı yla kamu görevinin yap ılmasına engel
olduğu sabittir. Katılan avukatın, yukarıda da açıklandığı üzere TCY'nin
279. maddesi uyarı
nca "memur" sayıldığı ve yine haciz i şlemi nedeniyle
kamu görevi yaptığı sırada sanığın etkin direnınesi ile karşılaştığı nazara
alındığmda, sanığm; 136 sayılı Yasa'nın 57. maddesi gere ğince, hakimlere
karşı suç işlediğinin kabulüyle buna göre cezalaııdınlması gerekmektedir.
Kaldı ki, san
ığın eylemi yalnızca katı lan avukata yönelik olmay ıp haczin
yapılması
nı engellemekle aynı zamanda devlete istihdam ba ğı bulunan
icra memuruna da yönelmiştir.
Bu nedenle sanığı n sabit olan eylemi bir bütün halinde, memura silahla
etkin direnme suçunu oluşturmaktadır.
Bu itibarla yerel mahkemenin uygulamas ı isabetli olduğundan Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcıl ığı itirazmın kabulüne karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan Kurul Üyeleri ise, "icra i şlemlerinde
kamu otoritesini kullanan, bu i şle görevli olan kimse icra memuru olup,
avukat değildir. Bu nedenle Özel Daire karan yerinde oldu ğundan Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı itirazını n reddine karar verilmelidir." görü şüyle
karşı oy kullanmışlardır.
***
198 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

kararlar
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
T. 26.3.2002
E. 200W4-89
K. 2002/221

• Nüfuz ticareti
• Kamu idaresinin şeref ve itibarı
• Dolandıncılık
• Hilenin sınırları
• Bağlı hareketli suç
(765 sayılı TCK m. 278, 503;
1412 sayıh CMUK m. 318)

Devlet memurlarma intisap iddiasıyla menfaat temin etmek suçundan
sanık Ömer Erdem'in TCY'nin 278/1, 59. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 45.000.000 lira a ğır para cezasıyla cezalandırılmasma ilişkin Antalya
4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 31.5.2001 gün ve 246-1350 say ı ile verilen
lcararm sanık vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen
Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce 8.10.2001 gün ve 12345-11524 sayı ile;
"San
ığın bir memur yan
ında hatın sayıldığın
ı söylemeksizin, cezaevinde bulunan yakınları
nın sahverilmesini sağlayacağmdan söz ederek
yakınanlardan, Başsavcıya vereceğim diyerek ç ıkar sağlamasının dolandırıcılık suçunu oluşturacağı gözetilmeden TCY'nin 278/1. maddesi ile
hüküm kurulması" isabetsizliğinden, daire üyelerinden 0. Ya şar'ın; "Samğm Başsavcıya parayı vererek tahliyeyi sağlayacağı iddiasıyla parayı
alarak yarar sa ğlama eyleminin özel hüküm niteli ğindeki TCY'nin 278.
maddesine uyduğu" görüşüyle kullandığı karşı oy ve oyçoklu ğu ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Yerel mahkeme ise 10.12.2001 gün ve 1942-2315 say ılı ile;
"TCK'nın 278. maddesinde her kim olursa olsun resmi merciiler
azasından yahut devlet memurlanndan biri nezdinde hatırı sayıldığını
nda vuku
yahut onlarla münasebeti bulundu ğunu iddia ederek haklar ı
bulacak tavassuta medarı teşvik yahut mükafat olmak üzere yahut aza
veya memurun himayesine mukabil olarak verilmek veya onlara verilmesi lazım gelen hediye veya mükafata sarf olunmak bahanesiyle kendi
yahut başka bir kimse hesabma para veya sair menfaat al ır veya kabul
n verilmesine vaad al ırsa... cezalandırılır denmekte olup
eder veya onları
madde başhğı resmi nüfus ticaretidir. Suçun unsur ar ı bir kimsenin devlet memurlarmdan biri yanında hatırı sayıldığın
ı veya onlardan biri ile
münasebeti bulunduğunu iddia ederek yapaca ğı aracılığm karşılığı veya
himayesinden dolayı memur; verilmek bahanesi ile kendisi veya başkasının
hesabma para veya sair menfaat veya vaad sat) amas ı, fiili bu kasıt altında işlemesi, suçun faili ün herhangi bir kimse olabilece ği devlet memuru
yanında hatın sayıldığım veya onunla münasebetinin cürmün en önemli
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unsuru oldu ğu, bur; da nüfuzundan istifade edilen ya bir devlet memuru
veya resmi meclis azalarından birisi olması 657 sayılı Yasa'da memurlann
tarif edildiği ve dolayısıyla Antalya Başsavcısı'nın da bir devlet memuru
olduğu, yapılacak aracılık karşılığı veya memura kay ırmasından dolayı
para veya sair menfaat sa ğlama bahanesi ve cürümün meydana gelmesi için
aracılık yapılacağı için resmi mahiyette i ş olması gerekli olup olayımızda
da Aşana Kartop adam öldürmeye azmettirmek suçundan A ğır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmakta olup dolay ısıyla, tahliyesinin sağlanması resmi
bir işlem sonucunda mahkeme karar ı ile olması mümkündür ve yapaca ğı
iş karşılığmda memura verilmek bahanesi ile para merifaatin sağlanması
asıl olup olayımızda da başsavcıya verilmek üzere 18.000.000.000TL. paığı
n içeri girip dolaştıktan sonra
ranın alı
narak adliye kapısına gelip san
paranın yerini buldurduğunu bildirdiği, suçun manevi unsurunun genel
kasıt olduğu görülmekte olaymtzda da yukanda da özetle açıklandığı üzere müştekilerden Ergül'ün kardeşi Mustafa'nın annesi Aşana Kartop'un
tutuklu bulundu ğ
u cezaevinden tahliyesini sa ğlamak amacı ile sanık Ömer
Erdem'in 18.000.000.000TL. parayı Başsavcıya verilmek üzere aldığı ve malıkümlann giriş yaptığı kapıya araçla girip buradan siyah po şet içerisinde
parayı başsavcıya vermek üzere adliye binasına girip bir süre sonra geri
dönerek geldi ği ve müştekilere karşı, parayı başsavcıya verdiğini paranın
yerine ulaştığını, Aşana Kartop'un tahliyesinin sağlanacağını bildirdiği ve
Aşana Kartop'un duruşmasına bir gün kala müştekiler piknikte bulunduğu sırada kendilerini cep telefonu ile arayarak ertesi gün saat 16.00 da
Aşana'nm tahliye olacağı
nı alıp götürebileceklerini bildirdiği hususları bir
bütün halinde değerlendirildiğinde sanığın eyleminin TCK'run 278. maddesinde belirtilen resmi nüfus ticareti suçurtu olu şturmaktadır. Olayımızda
bozma ilaniinda açıklandığı üzere dolandırıcılık suçunun olu şmayıp bu
özel maddenin oluştuğu anlaşılmaktadır. TCK'nın 503. maddesindeki dolandırıcıhk suçunda ise maddi unsurun bir kimseyi kand ıracak nitelikte
hile ve desiseler yap ılarak hataya düşürülmesi ve haksız yarar sağlanması
manevi unsurunda haksız mal edinme ve ç ıkar sağlama kastının bulunması
gerekmekte olup olayımızda ise açıkça mahkemede tutuklu olarak yargılarımakta olan Aşana Kartop'un sanık tarafı
ndan her şeyin adliyede başı
ve ondan sorulduğunu belirttiği Başsavcıya paranı
n verilmesi mahkeme
hakimleri ile de Başsavcının arkadaş olup tahliyeyi sağlayabileceğini bildirmek suretiyle paray ı aldığı hususları gözönürıde bulundurulduğunda
olayda özel madde olan TCK'mn 278. maddesinin uygulanmas ın
ı n daha
hukuka, adalete uygu}ı olduğ
u düşüncesi ile bozma ilanıına uyulmamıştır.
Bizim görüşümuzudoğrulayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29.01.1973
tarih 1971/34 esas 1973/49 say ılı kararı özetle şöyledir. "Yargıtay Ticaret
Dairesi görevlerinden birisi nezdinde tavassutta bulundu ğunu belirterek
iş sahibinden menfaat sa ğlamaya kalkışma niteliğinde eylem TCK'nın 277.
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ve 503. maddelerinde değil devlet memurlarına intisap iddias ı ile menfaat
temini başliğını taşıyan bölümdeki 278. maddeye uyar" şeklindeki kararda bizim görü şümüzü doğrulamaktadır." gerekçesiyle önceki hükümde
direnmiş dr.
Bu kadarın da sanık vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "bozma" istekli ve 27.2.2002 gündü
tebliğnamesiyle Birinci Başkanlığına gönderilmekle ceza genel kurulunca
okundu, gereği konuşulup düşürıüldü.
Ceza Genel Kurulu Kararı
Ceza Yargılamaları Usulü Yasası'nda, Ceza Genel Kurulu'nda duruşna ilişkin bir hüküm yer almad ığından,
malı temyiz incelemesi yapılacağı
sanık vekiinin bu husustaki isteminin CYUY'nin 318. maddesi gere ğince
oybirliği ile reddine karar verildikten sonra, dosya üzerinde yapılan incelemede;
Kocasını ve ilişkide bulunduğu kadı
n ı para karşılığında öldürmeye
azmettirmek suçundan tutuklu A şana Kartop'un kız kardeşi olan yakınan
Ergül Türer ile oğlu yakınan Mustafa Kartop'un, Aşana'nın cezaevinden
tahliyesini ve ölen kocasının mal varlığı üzerine konan tedbirin kaldınimasmı sağlamak amacıyla tanıldardan Ünal Ayvazo ğlu aracılığıyla tanıştıkları
n "ben bu işi başsavcı vasıtası ile halledesanıktan yardım istedikleri, sanığı
rim, başka yerlerle görüşmeye gerek yok" diyerek başsavcmın, Aşana'nın
na bakan hakim ile arkada ş olduğunu bunun için para gerektiğini
davası
söylediği, Aşana'nm mal varl ığı üzerinde tedbir bulundu ğunu öğrenince
tedbirin kaldırılması işini de halledeceğini belirttiği, bilahare yakınan
ndan da
Mustafa'ya ait otomobilin satıldığı ve tedbirin kald ırılmasmın ardı
ndan çekip
yakınan Ergül'ün vekaletnamesini kullanarak A şana'nm hesabı
bir poşete koydukları 18 milyar lirayı sanığa verdikleri ve birlikte onun
otomobiliyle Antalya adliyesine gittiklerinde otomobilden inen sanığın tundan içeriye girip 10 dakika
tuklulann girişinin sağlandığı zemin kat kapısı
sonra elinde bir şey olmadan yakınanların içinde bekledikleri otomobile
u halde biz bu işi
dönerek, " şu anda müfettişler varmış, müfettişler olduğ
yürütüyoruz, para Başsavcıya verildi, yerine ulaştı, %90 ablan tahliye olur,
eğer bu mahkemede tahliye olmazsa gelecek mahkemeye tahliye olur" dediği, duruşmadan bir gün önce de cep telefonuyla aray ıp, "emaneti yarın saat
4'de cezaevinden alırsınız" diye söylediği, söz konusu oturumda A şana'nın
tahliye edilmemesi üzerine çeşitli bahaneler ileri sürerek yakınanlan oyalanı belirterek yakınan
dığı ve tahliyenin sağlanmasından sonra kullanılacağı
Mustafa tarafından düzenlenen 10 milyar lira bedelli bonoyu ald ığı, iadeye
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yanaşmayarak, bu bonoyu icra takibine koydu ğu tüm dosya kapsamı ile
sabit olup, açıklanan bu oluşta, Özel Daire ile Yerel Mahkeme aras ındaki
bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ayrmtılan yukarıda açıklanan somut
olayda çözümlenmesi gereken hukuki sorun sam ğın eyleminin hangi suç
niteliğine uyduğiınun belirlenmesi noktasmda toplanmaktad ır.
Türk Ceza Yasası'nın 278. maddesi; "Her kim olursa olsun resmi meclisler azasından yahut devlet memurlanndan biri nezdinde hatırı sayıldığıı yahut onlarla münasebeti bulunduğunu iddia ederek haklar
n
ında vuku
bulacak tavassutta medar ı teşvik yahut mükMat olmak üzere yahut aza
veya memurun himayesine mukabil onlara verilmek veya onlara verilmesi
lazım gelen hediye veya mükafata sarf olunmak bahanesiyle kendi yahut
başka bir kimse hesabma para veya sair menfaat al ır veya kabul eder veya
bunların verilmesine vaad alırsa..." hükmünü taşımaktadır.
Aynı yasarun 503. maddesinde ise; "Bir ki şiyi kandırabilecek nitelikte
hile ve desiseler yaparak hataya dü şürüp onun veya ba şkası
n ın zararına,
kendisi veya başkasma haksız bir menfaat sağlayan kişiye.,. cezası verilir"
hükmü yer almaktadır.
Öğretide "nüfuz ticareti" suçu olarak adlandınlan ve TCY'nin 278.
maddesinde düzenlenen suç ile korunan hukuki yarar, kamu idaresinin
şeref ve itibarıdır. Dolayısıyla bu suçun mağduru, şeref ve itibar
ı sarsılan
kamu idaresidir. Ancak, adına menfaat sağlanan memur ve bu suretle
aldatılan ve maddi zarara uğratılan, esasen korunmaya lay ık da olmayan
kişiler de bu suçtan zarar gördü ğünden, bu suç birden çok hukuki yararı
korumaktadır. Dolandırıcılık suçunda ise, korunan hukuki yarar mal varlığıdır. Her iki suçu birbirinden ayıran en önemli ölçüt de korunan hukuki
yararlar arasındaki bu farktır.
Nüfuz ticareti suçunun maddi öğesi:
a. Bir memur nezdinde hat ırı sayıldığmı veya onunla ilişkisinin bulunduğunu iddia ederek;
b. Yapılacak aracılık karşıliğmda memura verilmek üzere,
c. Para veya başkaca menfaat almak, kabul etmek veya bunların verilmesi hususunda vaad almaktır.
Bu haliyle suçun ba ğli hareketli bir suç tipini oluşturduğunu görmek
kolaydır. (ERMAN-ÖZEK, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu idaresine Karşı
işlenen Suçlar, s. 472) Görüldüğü gibi bu suçta hareket öğesi smırlandığindan, dolandırıcıhk suçuna nazaran özel hüküm niteli ğindedir. Bir başka
anlatımda burada kullanılacak hilenin sınırları, dolandırıcılık suçuna oranla
daha da bellidir ve tek biçimlidir. (S. SELÇUK, Dolandıncılık Cün2münün
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Kimi Suçlardan Aynm ı ve Çeklerle İlgili Suçlar, s. 62) Yasa koyucu dolandırı-

cılık suçu bakımından hile ve desisenin türünü ve niteliğini belirlememiş,
ama nüfuz ticareti suçunda s ımriayarak bağlı hareketli bir suç ortaya
koymuştur.
Bu açıklamalar ışığında somut olay ele alını p değerlendirildiğinde;
Sanık, yakmardann bir suçtan yargılanmakta olan yakmlarını kurtarmak için aracı aramalanndan yararlanmak suretiyle, ba şsavcıya yakı
nlığı
bulunduğu, hatırının sayıldığından babisle, yakınlarını hapisten kurtaracağı
vaadiyle yakınanlardan para almıştır. Hatta sanık, tanıdığı olan başsavcı, yakmanlann akrabası Aşana'nın davasına bakan hakinün arkadaşı olduğunu
da söylemiş, böylece kullandığı hileyi daha da güçlendirmi ştir. Görüldüğü
gibi sanığı
n kullandığı hile, doland ırıcılık suçundaki hileye nazaran daha
özel bir görünüm kazanmış, artık adliyedeki hakim ve savcılar üzerinde
etkili olduğu görüntüsü yaratılmak suretiyle kamu idaresinin şeref itibanna
yönelmiştir. Sanığın, olayda karar vermeye yetkili olan hakim üzerinde
etkili olabileceği görüntüsünü yarattığı Antalya Cumhuriyet Başsavcısı
yanı
nda hatırı sayıldığını söyleyerek yakmanları inandırmış ve aldığı parayı adliyeye götürdüğünü de göstererek, paran
ın Antalya Cumhuriyet
Başsavcısma verildiği konusunda onları kandırmıştır. 0 halde, sanığm
devlet memurları yanında halin sayıldığı; onlarla ilişkisi bulunduğuna
inandırarak çıkar sağladığı nazara alındığmda, TCY'nin 278. maddesindeki
nüfuz ticareti suçunun unsurları oluşmuştur. Bu nedenle yerel mahkemece
suç niteliğinin belirlenmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı ndan direnme
hükmünün onanmasma karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan kurul üyesi B. Kızı ltan ise; "Özel Daire
bozma kararında da belirtildiği gibi sanık tarafından hangi memur yanında
hatınnın sayıldığı
nı hususunda ad ya da ay ırt edici özellik açıklanmadan,
açık bir beyanda bulunulmadığından TCY'nin 278. maddesindeki suçun
unsurları oluşmanuştır, bu nedenle sanığın dolandırıcılık suçundan dolayı cezalandır
ılması gerektiğinden direnme hükmünün bozulmas ına karar
verilmelidir." görüşüyle karşı oy kullanmıştır.
***
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YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARLARI

Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 16.10.2003
E. 2008252
K. 2003/7043

• Yalan beyan
• Sahte pasaport kullanmak
• Dava zamanaşımı
(765 sayılı TCK m. 102/6, 105,
343/2, 528;
1412 sayılı CMUK m. 322)

Üzerinde kendi foto ğrafı yapıştırılıp bir başka kişi adına düzenlenmiş, ancak düzenlenmesine do ğrudan doğruya katılmadığı aldatma
yeteneği de bulunmayan sahte pasaportu kullanarak yurtd ışına çıkmaya
çalışan sanığın eyleminin; TCK'nn 528. maddesindeki suçu olu şturduğu
gözetilmeden, aynı yasanın 343/2. maddesiyle uygulama yap ılması yasaya aykırı ise de; suç tarihi ve inceleme tarihi dikkate al ındığında TCK'rıın
102/6. ve 105. maddelerinde öngörülen 1 y ıllık dava zamanaşınunın dolmuş
bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet Minkeser'in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasın gerektirmediğinden
CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki
kamu davasmın zamanaşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA,
16.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 07.05.2002
E. 2002/3784
K. 2002/5913

• Yalan beyan
• Soruşturma evresinde, kollukta
bildirim
(765 sayılı TCK m. 283/2, 296)

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemi ş tir. Ancak;
Yaralamayla sonuçlanan bir trafik kazas ı
nda; aracı babası kullandığı
halde onu cezadan kurtarmak amac ıyla kendisinin kullandığım adliye huzurunda söyleyen kimsenin eylemi TCK'nın 283/2. maddesine, soruşturma
evresinde kollukta bu do ğrultuda bildirimde bulunulması durumunda da
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aynı Yasanın 296.maddesine uyan suçu olu şturacağı gözetilmeden yazil ı
şekilde hükümlülüğüne karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Ali Karadeniz savunmanmı n temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmtiş olduğ undan, hükmün açıklanan nedenle
istem gibi BOZULMASINA, 7.5.2002 gününde oybirli ğiyle karar verildi.
***

Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 07.02.2002
E. 2001/17493
K. 200378

* H ırsızlık
* Mühür fekki
(765 sayılı TCK m.274, 274/1,492/2;
647 sayılı K. m. 4, 5)

Diğer temyiz itirazlan yerinde görülmemi ş tir. Ancak;
1. Gerilim kancası düşürülerek kaçak elektrik kullan ıldığına ilişkin
3.10.1999 günlü tutanakta sayaan mühürlü oldu ğu belirtilmemiş ve tutanak
imzacısının tanılclığı da belirtilen tarihten önce mühürlenniiş bulunduğunu
açıklığa kavuşturmamış olması karşısında; bu husus TEDAŞ 'tan sorulmak
ve varsa mühürleme tutanağı da getirtilmek suretiyle eylemin niteli ğinin
belirlenmesi gerekti ği gözetilmeden, eksik soruşturmaya dayanılarak yazılı
maddeyle hüküm kurulması,
2.3.10.1999 günü kablo uçlannın sayaçla bağlantısı kesilip mühürlenmesinden sonra, sanığın bu mührü bozup sayaca ba ğlamasırun TCK'nın
274. maddesindeki; endekslerin incelenmesinde ve ke şifle gerilim kancasmın yeniden gevş etilmesi suretiyle yine kaçak alum kulland ığı saptanırsa
ayn
ı yasanm 492/2,50. maddelerine uygun suçu olu şturacağı gözetilerek
bu konular duraksamaya yer b ırakmayacak biçimde belirlenmeden yazılı
şekilde iki ayrı suç kabulü,
3. Kabule göre ise;
a. Sanık hakkında TCK'nın 274/1. maddesi ile uygulama yap ılırken
temel ağır para cezasmın eksik belirlenmesi,
b. Mühür fekki suçunun i şleniş tarihine göre 647 sayılı Kanun'un 4.
maddesi uyannca hürriyeti ba ğlayıcı cezanın günü 3.042.000 ile 4.563.000
na çevrilmesi gerekti ği gözetilmeden eksik
TL hesabıyla ağır para cezası
cezaya hükmolunnıası
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c. 2.6.2000 tarihli oturumda sanık tarafından lehine olan maddelerin
uygulanması talep edildiği halde 647 sayılı Yasanm 5. maddesi konusunda
bir karar verilmemiş olması,
Bozmayı gerektirmiş, üst Cumhuriyet Savc ısının temyiz itirazları bu
itibarla yerinde görülmü ş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle istem
gibi BOZULMASINA, 7.2.2002 tarihinde oybirli ğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 07.02.2002
E. 2001/17667
K. 200275

• Hırsızlık
• Davaya katılma
(1412 sayılı CMUK m. 365 vd)

Yakı
nan vekilinin dava açı lmadan önce Cumhuriyet Savc ılığma verdiği
katılma istemini içeren dilekçeye dayan ılarak mahkeme tarafmdan verilen
katılma karan hukuki değerden yoksun olup temyize yetki sağlamayacağmdan, kamu davası açıldıktan sonra Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun
365 ve devamı maddelerine göre usulen mahkemeye ba şvurarak davaya
katılmamış ve bu sıf atı kazanmamış olan yakınan Ahmet Yılmaz Moran' ın
temyiz dilekçesinin bu sebepten tebli ğnameye aykırı olarak REDDINE,
7.2.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 19.12.2002
E. 2002/20630
K. 2004552

• Hırsızlık
• Hırsızlık malı bilerek safin
almak
• Bilişim suçu
• Sahtecilik
• Kredili maaş kartlaruun
çalınması
(765 sayılı TCK m.81/1, 525/b-2;
1412 sayılı CMUK m.317, 365 vd)

Sanı k Yasemin Bilik hakkında ek iddianame ile kamu davas ı açıldıktarı sonra CMUK'un 365 ve devam
ı maddelerine göre usulen mahkemeye
başvurarak bu sanı k yönünden davaya katılmamış ve katılan s ıfatını
kazanmamış olan yakınan Vakıflar Bankas ı vekilinin bu sanı kla ilgili ve
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sanık Murat Tufan hakkı
nda sahtecilik suçundan kurulan hükmü de temyiz yetkisi bulunmadığmdan; anılan karara yönelen temyiz başvurularınm
tebliğnameye aykın olarak CMUK'un 317. maddesi uyar ınca REDDINE,
Sanık Murat Tufan ve vekilinin sahtecilik suçuna yönelen temyiz isteğinin incelenmesinde;
Dosya ve duru şma tutaraklan içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli delillere, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre
sanık Murat Tufan ve vekilinin temyiz itirazlar ı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan sahtecilik suçundan
cezalandırılma hükmünün ONANMASINA,
1. Sanık Murat Çaygöz'ün soruşturma evresindeki ayrıntılı kabullenmesi ile duruşmada bunlara bir diyeceğinin olmayıp "itiraf tutanağının"
doğru olduğunu belirtmesi, dosya içeri ği ve mevcut kan
ıtlara göre, bankadan kredili maaş kartlarımn çalıı'ması şeklinde gerçekleşen hırsızlık
suçuna sanık Murat Tufan' ın asli fail, san
ık Murat Çaygöz'ün ise fer'i fail
olarak katıldığı gözetilmeden hırsızlık suçundan hükümlülükleri yerine
beraatlerine karar verilmesi,
2.Sanık Muat Çaygöz hakkında TCK'nın 525/b-2 maddesiyle kurulan
hükümde aynı Yasanın 81/1.maddesinin uygulanması sırası
nda, ağır para
cezasının da tekerrür nedeniyle artınlması gerektiği gözetilmeyerek eksik
ağır para cezası belirlenmesi,
3.Katılan vekilinin maddi tazminat istemi ile ilgili olarak olumlu veya
olumsuz bir karar verilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Genel
Müdürlüğü vekili sanık Murat Tufan ve savunmam ile san ık Murat Çaygöz
vekilinin temyiz itirazlan ve k ısmen tebliğnamedeki düşünce bu itibarla
yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 19.12.2002 tarihinde oybirli ğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 03.02.2003
E. 2004481
K. 2003/252

* Sahtecilik
* Gümrük çıkış beyannamesi
* Gümrük vizesinin sahteli ği
(765 sayılı TCK m.80, 342/1)

Resmi belge olduğunda kuşku bulunmayan "Gümrük Çıkış Beyannamesi"ne eklenen "A.TR.l" Dola şım Belgeleri'nin 12. bölümünde yer alan
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gümrük vizesinin sahte oldu ğu ileri sürülmüş olması karşısında; sanıklara
yükletilen sahtecilik suçunun sübutu durumunda TCK'nm 342/1,80. maddelerinde tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin kamtları
takdir ve tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gözetilmeden,görevsizlik karan yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü vekimin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmü ş olduğundan, hükmün
açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 3.2.2003 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 27.11.2002
E. 2001365
K. 2002/13691

• Sahtecilik
• Sahte ödeme makbuzlan
* Satışta kandırma öğesi kullanılip
noterliğin aracı kılınması
(765 sayılı TCK m.504/3,;
1412 sayılı CMUK m. 318)

Sanık İrfan Özer müdafıinin yasal süresinden sonra vaki duruşmah
inceleme isteminin CMUK'un 318. maddesi uyarınca REDDİNE,
Vergi dairesindeki kay ıtların esas olup sahte ödeme makbuzlar ının
hukuksal sonuç doğurmaya elverişli bulı.mmamakla birlikte Ebubekir Bingöl'e karşı kamyon satışmda kandırma öğesi olarak kullanılıp, bu satışta
da kamu kurumu olan Noterliğin aracı kılmması bakımından eylemin
TCK'mn 504/3. madde ve fıkrasmda yazılı suçu oluşturmasma rağmen
sanıklar hakkmda yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerindeki
itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün aç ıklanan nedenle tebliğnameye aykırı şekilde BOZULMASINA, 27.11.2002 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
***
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• Hırsızlık
• Çok sayıda ve ayni türden
hükümlülük
(765 sayılı TCK m. 29)

Diğer temyiz itirazlar
ı yerinde görülmemiştir. Ancak;
Tekerrüre esas aimmasa bile hakk ında çok sayıda ve aynı türden hükünilülülc kayıtlar
ı bulunan sanığa temel ceza belirlenirken TCK'nın 29.
maddesine aykırı şekilde alt sı
nırdan uygulama yapılması,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu
itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem
gibi BOZULMASINA, 25.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 11.02.2002
E. 2001/16631
K. 2002/1553

• Hırsızlık
• Maddi hata
• 18 yaşın tamanılaınamış sanık
• Yargılama gideri
• Müştekinin vazgeçmesi
(765 sayılı TCK m. 523/1;
647 sayılı K. m. 4)

Suça konu değerin hafif kabul olunarak uygulamanın da buna göre
yapıldığının anlaşılması karşısında; ısa
k kararda "hafif yaz ılmasına rağmen gerekçeli kararda "pek hafif şeklinde belirtilmesi, yerinde düzeltilmesi olanakli maddi hata kabul edilmiş, diğer temyiz itirazları yerinde
görülmemiştir.
Ancak;
ı tamamlamayan sa1. 1.2.1983 doğumlu olup suç tarihinde 18 yaşın
mk Talip Çarpan hakkında hükmolunarı kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı
cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca ağır para cezası
na veya
maddede öngörülen tedbirlerden birine çevrilmesi zorunlulu ğunun gözetilmemesi,
2. Suçu birlikte işleyen sanıklardan yargılarım giderinin dayanışmalı
alınması yerine "müştereken ve müteselsilen tahsiline" karar verilmesi
suretiyle çelişki yaratılması,
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3. Çalınan 16 çuval unun 14'ünün aynen geri verilip Tsi için müştekinin
vazgeçmesi, iade say ılmadığı halde cezada TCK'nm 523/1. maddesiyle
indirim yapılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Tarık Kara, Bülent Karaca, Serdar
Canbaz ve Talip Çarpan savunmarunın temyiz itirazı bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASİNA, CMUK'un326/son maddesinin uygulanmas ına, 11.2.2002 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi

T. 15.10.2002
E. 2002/8544
K. 2002/11692

* Özel belgede sahtecilik
(4616 sayılı K. m. 5/a)

Özel belgede sahtecilik suçunun 4616 say ılı Kanun'un 5. maddesinin
(a) bendine göre, anılan yasa kapsamında bulunmadığı dikkate alırımadan,
yargılamaya devamla davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken
yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmi ş, üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu
itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykm olarak BOZULMASINA, 15.10.2002
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi

T. 22.05.2003
E. 200Z'24376
K. 2003504

* Irza tasaddi
* Konut dokunulmazl ığını bozmak
* Hücre cezas ı
(765 sayılı TCK m.73;
1412 sayılı CMUK m.322)

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli
kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, di ğer temyiz
itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
210

189 Dergisi, Sayı 50, 2004

YARGITAY KARARLARI

kararlar

TCK'nın 73. maddesine göre hücre cezasma, ömür boyu a ğır hapis
cezasmın iki ayn suçtan verilen geçici süreli cezalarm toplam ı sonucu değil,
bir suçtan doğrudan verilmesi halinde hükmokmacağı gözetilmeden, yazılı
şekilde uygulama yapılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık İsmail Kalak'ın temyiz itirazı bu itibarla
yerinde görülınüş olduğundan, yağma suçlanndan da kendiliğinden incelenen hükmün açıklanan nedenle tebli ğname gibi BOZULMASINA, bozma
nedeni yeniden yargılama yapılmasmı gerektirmediğinden CMUK'un 322.
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hükümden "takdiren 1 ay geceli
ve gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle" cümlesinin ç ıkartılması
suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTILEREK ONANMASINA, 22.5.2003 tarihinde oybirli ğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
T. 15.05.2003

E. 2O05531
K. 2003/3244

* Sahtecilik
* Sahte kantar fişi eklenmek
suretiyle akaryakıt dışsatımı
• Guınrukçıkış beyannamesi
• Resmi belgede sahtecilik
• Görevsizlik
(765 sayıli TCK m.80, 342/1;
1412 sayılı CMUK m.326/ son)

Sahte kantar fişi eklerın-tek suı etiyle akaryakıt dışsatımı ile ilgili
"Gümrük Çıkış Beyannamesi" düzenlenmesi ve tescili sağlanmış olması
karşısı
nda, eylemin TCK'nın 342/1, 80.maddelerine uygun resmi belgede
sahtecilik niteliğinde olup olmad ığmın takdiri ve hüküm kurmak görevi
Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait bulunduğundan görevsizlilc karan verilmesinin zorunlu bulunmas ı,
Bozmayı gerektirmiş, sanık Vahit Arslan'ın temyiz itirazı bu itibarla
yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi
BOZULMASINA, CMUK'un 326/son hükmünün gözetilmesine, 15.5.2003
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
***
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• Memurun resmi belgede
sahteciliği
• Siyasi parti sicili
• Resmi belge
(2820 sayılı Siyasi Partiler K. m.10)

nı içeren tutanaklar, belgeler ve duru şmalı
Soruşturmanın sonuçları
n
da
ileri
sürülen
savunma do ğrultusunda yapılan inceleinceleme sırası
mede;
Siyasi partilerin, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 10. maddesi
gereğince yazılı olarak bildirdikleri kuruluş bildirisi ve ekleri; merkez
n organlannda
organlar
ı ile teşkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunları
görev alanların ve partiye kayıtlı üyelerin ilçelere göre adlanm, soyadlar ını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlar ım ve yerleşim yerlerini
gösterir onaylı listeler; partinin faaliyetlerini düzenleyen her türlü yönetmelik ve diğer yayınlar; bunlarda ve parti tüzük ve programlarında yap ılan
değişiklilderle ilgili bilgi ve belgelere dayal ı olarak Yargı tay Cumhuriyet
ılan Yasa'nın 36. maddesi uyarınca siyasi
Başsavcılığı'nca oluşturulan, an
ve adayların belirlenmesinde esas al ınan
ılması
partilerin seçimlere kat
"Siyasi Parti Sicili" resmi belgedir.
Görevli ve yetkili memurun gerçe ğe aykırı bilgileri içeren resmi belge
düzenlemesi; memurun resmi belgede sahtecili ği,
Memurun herhangi bir biçimde aldatılmış ve böylece araç olarak kullanılması suretiyle sahte belge düzenletilmesi ile de bireyin resmi belgede
sahteciliği suçu oluşur.
Sanıkların genel başkan, genel sekreter, genel sayman ve kurucu üye
olarak görev yaptıklan dönemlerde 8.12.1997,19.1.1998,2.2.1998,27.11.2001,
12.1.2002 tarihlerinde 63 ilde parti te şkilatının kurulduğuna ilişkin yazı
ve listeler ile yönetimde de ğişiklik yapıldığına dair gerçeğe aykırı bilgiler
içeren belgeleri Yarg
ıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığı'na yollamak, 3.10.2002
bilgileri
yinelemek ve belgeleri de göndermek suretiyle
ı
tarihinde de ayn
ıtay Cumhuriyet Başsiyasi parti sicilinin bu şekilde oluşturulmasını, Yarg
savcilığı 'nca 1.8.2002 tarihinde bu bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu'na resmi
ı, oysa
yazı yla bildfrilmei ve listelerle disketin gönderilmesini sa ğladıklar
3.5.2002 tarihinde üç ve 3.11.2002'de ancak yirmiyedi ilde te şkilatlandıkları
Valilikler, C.Başsavcılıkları, 11 ve ilçe Seçim Kurulları'rıın yanıt yazılarıyla
kesin biçimde anlaşılmıştır.
Sanıklar Mehmet Abbasoğlu, Nurettin Sönmez, Ayhan Demir ve Veysi
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Aydm'a yükletilen dava konusu belgelerde sahtecilik eylemlerinin yasada
öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği,
ıp karar yerinde gösterilen yeterli deİddiaya, savunmalara ve toplan
lillere göre belirtilen suçun sanıklar tarafından işlendiği,
nda ileri sürülen iddia,itiraz ve savunmaların
Soruşturma aşamaları
incelenip tartışıldığı ve delillere uygun olarak değerlendirildiği,
Yasal ve takdiri artıncı ve indirici nedenlerin gözetildiği,
Duruşma sonunda oluşan vicdani kam ve uygulama maddeleri uyarmca cezaların doğru olarak belirlendiği,
ılciarın ve savunmarılarının temyiz dilekçelerinde.
Anlaşıldığmdan, san
ve Av. Güven özata, Av. Mahmut Tanzi, Av. İsmail Arslan ve sanık Veysi
Aydı
n'ın duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmalarm reddiyle,
tebliğnanıeye uygun olarak duru şmalı temyiz incelemesi yap ılan hükmün
iyle alman karar 29.9.2003 günü Yargıtay
ONANMASINA ilişkin oybirliğ
Cumhuriyet Savc ısı Mehmet Aydoğan'ın katıldığı oturumda, sanıklar
savunmanlan Av. Güven Özata, Av. Mahmut Tanzi, Av. Ismail Arslan;
sanık Veysi Aydın ve tefhim aşamasında gelen sanık Nurettin Sönmez'in
yüzlerine karşı açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.
***
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
T. 30.05.2001
E. 2001/12-436
K. 2001/467

* Çek
* imzaya itiraz
* Eksik inceleme ve yetersiz
bilirkişi raporu

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar ının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki ka ğıtlar okunduktan sonra
gereği düşünüldü:
Borçlu vekili,aleyhine yapılan icra takibine konu çeklerin arka yüzündeki ciroya iliş kin imzalarm borçluya ait olmad ığım ileri sürerek, imzaya
itirazda bulunmuş tur.
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icra tetkik merciinin,biirkişi raporunu esas alarak itirazın kabulüne,
icra takibinin muvakkaten durdurulmas ı
na yönelik kararı, özel dairece
yukarıdaki gerekçeyle bozulmuştur.
Uyuşmazlık,bilirkişi raporunun hükme esas al ı
nabilecek nitelik ve
yeterlikte bulunup, bulunmad ığı noktasında toplanmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, herhangi bir belgedeki imza veya yaz ırun,atfedildiği kişiye ait olup olmad ığı hususunda yapılacak bilirkişi
incelemesinin,konunun uzmanınca ve yeterli teknik donanıma sahip bir
laboratuvar ortamında, optik aletler ve o incelemenin gerektirdi ği diğer
cihazlar kullanılarak; grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yap ılması; bu
alet ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse kar şılaştırmaya esas
belgelerdeki imza veya yazının tersim, seyir, baskı derecesi,eğim,doğrultu
gibi yönlerden taşıdığı özellilderin tam ve kuş kuya yer vermeyecek şekilde belirlenip karşılaştırılması ;sonuçta, imza veya yazmın atfedilen kişiye
ait olup olmadığı
nı
n, dayanakları gösterilrniş,tarafların,mahkemenin ve
Yargıtay'ın denetimine elverişli bir raporla ortaya konulması; gerektiğinde
karşılaştırılan imza veya yazının hangi nedenle farkl ı veya aynı kişinin eli
ürünü olduklar
ının fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikleriyle de
desteklenmesi şarttır. Hükme esas alman 14.6.2000 günlü bilirkişi raporunda, hangi ortamda, ne tür teknik cihazlar kullanılarak inceleme yapılıp
sonuca varıldığı açıklanmamış; sadece,grafolojik ve grafometrilc metotlann
uygulandığının belirtilmesiyle yetinilmiş; ulaşılan sonucun maddi dayanakları denetime elverişli şekilde ortaya konulmamıştır. Bu nitelikteki bir
bilirkişi raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz. Mahkemece yap ılması
gereken iş,itiraza konu çek asılları ve yöntemince toplanmış karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikteki diğer belgeler üzerinde, yukarıda açıklanan
yöntem ve ilkelere uygun olarak, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması,
ortaya çıkacak uygun sonqç çerçevesinden bir karar verilmesidir. Eksik
incelemeye ve yetersiz bilirkişi raporuna dayah direnme kararı bu nedenle
bozulmalıdır.
***
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YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
T. 16.10.2003
E. 2003/12243
K. 2003/13633

• Boşanma
• Maddi tazminat
(743 sayıh TMK m. 174/1;
4722 sayılı K. m.1)

ndığında olaya
4722 sayılı Kanun'un 1.maddesi hükmü de dikkate alı
743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Dayalı (kadın) boşanma hükmünün kesinleştiği 15.5.2001'den sonra,
16.7.2002'de Medeni Kanun'un 174/1. maddesinde ifadesini bulan maddi
tazminat iste ğinde bulunmuştur. Boşanma hükmü kesinleştiğine göre
istenilen tazminat boşarımanın eki olma özelliğini yitirmiştir. Usulüne
ık bir dava da yoktur.
uygun harcı verilerek açılmış bağımsız yahut karşıl
Gerçekleşen bu durum karşısında istek konusunda karar verilmesine yer
olmadığına şeklinde hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi usul
ve yasaya aykırıdır.
***
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
T. 22.10.2003
E. 2003/12785
K. 2003/14051

• Derneğin kendiliğinden
dağılma hali
• Dava açma yetkisi
• Sıfat yokluğu
(2908 sayılı Dernekler K. m.23, 51)

Dernekler Yasası'nın 51. maddesi; derneklerin kuruluş amaç ve şartlarım kaybetmesi veya acze düşmesi veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmaması veya 23. maddede belirtilen yeter
sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısını,
nın yapılamaması halinde derneğin kendiliğinden dağılmış sayılacağı
kendiliğinden dağılma halini, dernek merkezinin bulundu ğu yerin en
büyük mülki amirinin veya Cumhuriyet Savcılığı'run istemi üzerine Sulh
Mahkemesince tesbit edileceğini hükme bağlamıştır. Mahalli mülki amirin
veya Cumhuriyet Savc ısı'nın açmış olduğu bir dava bulunmamaktadır.
Hazinenin dava açma yetkisi yoktur. S ıfat yokluğu sebebiyle davanın reddi
gerekirken işin esası
nın incelenmesi usul ve yasaya aykmdir.
***
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Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
T. 21.10.2003
E. 200
K. 2003/13974

* Davacınm ölümü
• Davanın açılmamış sayılması
• Mirasçıların davaya devam
etmeleri
(4721 sayılı TMK m.181/2)

Dosyadaki yazılara, kararın da"andığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle davacının ölümü üzerine Medeni Kanun'un 181/2.
maddesi gereğince davanın açılmanuş hale gelmesinden önce mirasç ılannın
davaya devam etmeleri konusunda başvurularının bulunmamış olmasına
göre yerinde bulunmayan temyiz iste ğinin reddiyle usul ve kanuna uygun
olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcmm temyiz edene
yükletilmesine peşin alınan harcm mahsubuna oybirliğiyle karar verildi.
***
Yargıtay 2.Hulcuk Dairesi

T. 15.10.2003
E. 2003/8174
K. 2003/13544

• Mirasçılan tespit
• ilan
• Miras sebebiyle istihkak davas ı
• Mirasm devlete geçmesi
• Görev
(4721 sayılı TMK m.594;
763 sayılı TMK m.534)

Medeni Kanun'un 594. maddesi; miras bırakanın mirasçısı bulunup
bulunmadığı veya mirasçılaruıın tamam
ı bilinmiyorsa, sulh hakiminin
uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yap ıp hak sahiplerini son
ilandan başlayarak en geç bir yıl içersinde mirasçılık sıfatını bildirmeye
davet edeceğini, ilan süresinde kimsenin ba şvurmaması halinde ve sulh
hakiminin de hiçbir mirasçı tesbit edememesi durumunda miras sebebiyle
istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğini
öngörmüştür. Hazine 381 ada 4. parseldeki 5/320 pay sahibi Ay şe'nin mirasçısız öldüğünü ileri sürmüş 743 Sayıh Medeni Kanun'un 534. maddesi
uyarı
nca adı
na tescilini istemiştir. Görev sulh hakimine aittir. Mahkemece
bu istek tefik edilip görev yönünden ret karar ı verilmesi gerekirken işin
esasının incelenmesi usul ve yasaya aykındır.
***
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• Boşanma
• Davadan feragat
• Görev
(4721 sayıh TMK m. 118494;
4787 sayıli K. m.4/1, geçici 1)

1. Her dava açıldığı günkü şartlarına tabidir. Dava 14.09.2000'de açılmıştır. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle daha önce 12.09.2000'de aç ılan
davadan 18.09.2000'de feragat edilmi ş tir. Feragat haktan vazgeçmeyi içerir. iradenin açıklandığı anda kesin bir hüküm sonuçlarım kendiliğinden
meydana getirir. (HUMK md. 91-95) 18.09.2000'de feragat edildi ğine göre
bu davadan önceki hadiselere dayan ılarak boşanmaya karar verilemez.
Aradaki iki günlük süre içerisinde de bo şanmayı gerektiren maddi bir
hadisenin varlığı isbat edilmemiş tir. Davanm bu sebeple reddi gerekirken
yanlı şekilde hüküm kurulmas ı usul ve yasaya aykırıdır.
2.4787 sayılı Aile Mahkemeleri'nin Kuruluş ve Yargılama Usullerine
Dair Kanun'un 4/1 maddesi; 4721 say ılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci
kitabmdan (MK md. 118494) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesi'nde bak ılacağmı, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmam ış davaların
yetkili ve görevli aile mahkemesine devredilece ğini hükme bağlamıştır.
Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında
işin görev yönünün de dü şünülmesi zorunludur.
***
Yargıtay 2-Hukuk Dairesi
T. 23.10.2003
E. 2003/11149
K. 2003/14180

• Mirastan feragat sözle şmesi
• Resmi vasiyet
• Sözleşmeden dönme
(743 sayılı TMK m.475;
4722 sayılı K. ml/2)

Türk Medeni Kanunun'un yürürlü ğe girdiği tarihten önce yapılmış
olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan kanunlara göre belirlenir. (4722 say ılı Kanun,
md. 1/2) 743 sayılı Medeni Kanurı un'un 475. maddesi; bir kimsenin mirasçılanndan biri ile ivazlı veya ivazsız karşılıksız ve karşılıklı mirasçılıktan
feragat sözleş mesi yapabileceğini, feragat eden kiş inin mirasçılık sıfatını
kaybedeceğini hükme bağlamıştır.
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Davac ı 3.11.1982 tarihinde miras b ırakanları Mehmet ve Müzeyyen'inde iştiraki ile kardeşi Erkan yararı
na nürastan feragat sözleşmesi
yapmıştır. Bu sözleşme resmi vasiyet şeklinde düzenlenmiştir.( 11.2.1959
gün ve 16/14 sayılı içtihadı Birleştirme Karan) davacının tek yönlü iradesi
ile bu sözleş meden dönmesine imkan bulunmamaktad ır. Lehine feragat
edilen Erkan'm mirasçı olması m engelleyen bir hali de yoktur. Iradeyi sakatlayıcı bir sebepte ileri sürülmemi ştir.Gerçekleşen bu durum karşısında
davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya
aykırıdır.
***
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
T. 21.10.2003
E. 2003/11046
K. 2003/14024

• Karşılık dava
• Süre

* İtfrn

• Davayı ayırma
• Görev
(4721 sayılı TMK m.118-494;
4787 sayılı K. m.4/1, geçici 1.)

1. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanl ışlık görülmemesine
göre dayalı-davacı kadının aşağı daki bent kapsamı dışı
nda kalan temyiz
itirazlan yersizdir.
2. Dayalı-davacı kadın karşılık dava açm
ış ise de; Bu davanı
n süresirıde açılmadığı ilk itiraz olarak ileri sürülmü ştür. Mahkemece karşılık
dava süresinde açılmadığmdan davanı n reddine karar verilmişse de; karşı
dava asıl davadan bağımsı z ayrı bir dava oldu ğu gibi başvurma harcı ve
peşin maktu harç yatırılmıştır. Davan
ı n bu gerekçe ile reddi kesin hüküm
oluşturacağmdan doğru olmadığı gibi usul ekonomisi dikkate al ı
ndığında bu davanın reddi yerine, ayırma kararı verilmesi ve davacı dan ziynet
eşyaları
nın değeri sorularak açıldattınlması varsa eksik pe şin nisbi harcı
tamamlattırılması, daha sonra bu konuda taraf delillerinin sorulup toplanması sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yaz ılı
şekilde karar verilmesi bozmay ı gerektirmiştir.
3.4787 sayılı Aile Mahkemeleri'nin Kurulu ş ve Yargılama Usullerine
Dair Kanun'un 4/1 maddesi; 4721 say ılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci
kitabmdan( MK md. 118-494) kaynaklanan bütün davalann Aile Mahkemesinde bakılacağıııı, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmam ış davalarm
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yetkili ve görevli aile mahkemesine devredilece ğirti hükme bağlaımştır.
Karar bozulmakla sonuçlanmam ış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında
işin görev yönünün de dü şünülmesi zorunludur.
***
Yargıtay 2-Hukuk Dairesi
T. 28.10.2003
E. 2003/13166
K. 200 3/14493

• Nüfusa tescil
• Soybağımn reddi
• Yetki
(4721 sayıh TMK m.286,293,295)

Küçük Cihan tanıma suretiyle değil (MK md. 295) ana ve babanın
bildirimi ile (MK md 293) nüfusa tescil edilmi ştir. Dava sonucu itibarıyla
soybağınm reddine ilişkindir. (MK md. 286) Cumhuriyet Savcısı'nın soybağımn reddini isteme yetkisi bulunmamaktadır. Davanın reddi açıklanan sebeple doğru olup hükmün bu sebeple onanmasma karar verilmesi
gerekmiştir.
***
Yargıtay ?.Hukuk Dairesi
T. 01.12.2003
E. 2003/15032
K. 2003/16059

n iptali
• Genel kurul kararını
• Hak düşürücü süre
• Genel kurul karar
ının "yok"
hüknıünde sayılması
(4721 sayılı TMK m.83/1)

Genel kurul toplantısında hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden ba şlayarak
üç ay içinde karann iptalini isteyebilir. (TMK md. 83/1) iptali istenen genel
kurul kararı 30.06.2002 tarihinde alınmış olup, dava 3 aylik hak düşürücü
süre geçtikten sonra 8.10.2002 tarihinde aç ılmıştır. Olayda genel kurul karannın "yok" hükmünde sayılmasmı gerektirecek bir durum da söz konusu
değildir. Davanın reddi yerine kabulü aç ıklanan sebeple usul ve yasaya
aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
***
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Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
T. 30.10.2003
E. 2003/11401
K. 2003/14618

* Küçüklerin Korunmas ı
Makamların Yetkisine ve
Uygulanacak Kanuna Dair
Sözleşme (Lahey Sözleşmesi)
• Velayetin yeniden düzenlenmesi
• Velayet düzenlemesini yok
saymak
• Görev

(2029 sayılı K.;
4721 sayılı TMK m.118-494;
4787 sayılı K. m.4/1; geçici 1)
1- 2.10.1973'te Lahey'de kabul edilen 2029 say ılı Yasa ile onaylanıp,
21.2.1983 günlü resmi gazetede yayımlanan Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözle şme'nin
5. maddesi; küçüğün eskiden ikamet ettiği devletin makamları tarafı
ndan
alı
nmış bulunan tedbirlerin, yeni mutat mesken makamlar ı tarafından
kaldırılıncaya veya yerlerine yenileri konuluncaya kadar geçerli kalacağım, küçüğün eski mutat meskeninin bulundu ğu devletin makamları
tarafı
ndan alınmış bulunan tedbirlerin, bu makamlara önceden haber verilmeden kaldınlamayacağım veya yerine yenilerinin konulamayacağmı
öngörmüştür.

Koca Türkiye'de 10.3.2000'de bo şanma davası açmış, mahkemece
5.10.2000'de boşanmaya, müşterek çocuk 1997 doğumlu Erol Doğukan
ile 1994 doğumlu Nusret Berkay'm velayeti babaya bırakılmış, bu karar
12.4.2002'de taraflarca temyiz edilmeyerek kesinle şmiştir. Boşanma ve velayete ilişkin karar verildilcten sonra, hüküm kesinle şmeden 15.1.2001'de
Alman mahkemesi yeniden velayetin düzenlemesi cihetine gitmi ştir.
Alman makamlarınca Türk Mahkemesi'ne haber vermeden önceden
yapılan velayet düzenlenmesini yok sayarak küçüklerin velayetini anneye
vermesi sözleşmeye uygun bir davranış olarak kabul edilemez. Bu açıklama
karşısında davamn reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul
ve yasaya aykındır.
2. 4787 sayılı Aile Mahkemeleri'nin Kurulu ş ve Yargılama Usullerine
Dair Kanun'un 4/1 maddesi; 4721 say ılı Türk Medeni Kanununun ikinci
kitabından (MK. md. 118-494) kaynaklanan bütün davalann Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sönuçlanmamış davalann
yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır.
Karar bozulmakla sonuçlanmanıış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında
işin görev yönünün de dü şünülmesi zorunludur.
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YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARI
Yargı tay 12. Hukuk Dairesi
T. 25.10.2002
E. 2007)20210
K. 2007/21886

* Eksik inceleme ve yetersiz
bilirkişi raporu

Herhangi bir belgedeki imza ve yazmın, atfedildiği kişiye ait olup olmadığı hususunda yapılacak bilirkişi irıcelemesinin, konunun uzmanmca
ve yeterli teknik donanı ma sahip bir laboratuvar ortamında, optik aletler
ve o incelemenin gerektirdi ği diğer cihazlar kullanı larak; grafolojik ve grafometrik yöntemlerle yap ılması; bu alet ve yöntenılerle gerek incelemeye
nın tersim,
konu ve gerekse karşılaştırmaya esas belgelerdeki imza veya yaz ı
özelliklerin
tam
rultu
gibi
yönlerden
taşıdığı
derecesi,
eğim,
doğ
seyir, baskı
;
sonuçta,
ekilde
belirlenip
karşılaştınlması
ve kuş kuya yer vermeyecek ş
n, dayanakları gösimza veya yazının atfedilen kişiye ait olup olmadığını
terilmiş, tarafların, mahkemenin ve Yarg ıtay'ın denetimine elverişli bir
raporla ortaya konulmas ı; gerektiğinde karşılaştınlan imza veya yazının
nı fotoğraf ya da
hangi nedenle farklı veya aynı kişinin eli urunü oldukları
Hükme esas
şarttır.
diğ er uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmesi
alman bilirkiş i raporunda, hangi ortamda, ne tür teknik cihazlar kullanılarak inceleme yap ılıp sonuca varıldığı açıldanmamış ; sadece, grafolojik ve
grafomeetrik metotlarm uygulandığının belirtilmesiyle yetinilmiş, ulaşılan
sonucun maddi dayanakları denetime elverişli şekilde ortaya konulmamış tır. Bu nitelikteki bir bilirkiş i raporuna dayalı olarak hüküm kurulamaz.
Mahkemece yapılması gereken iş, itiraza konu belge as ılları ve yönternince
toplanmış karşılaştırmaya esas olabilecek nitelikteki di ğer belgeler üzerinde, yukarıda açıklanan yöntem ve ilkelere uygun olarak, yeniden bilirki şi
incelemesi yaptınlması, ortaya çıkacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar
verilmesidir. Eksik incelemeye ve yetersiz bilirki şi raporuna dayalı karar
verilmesi isabetsizdir. (Hukuk Genel Kurulu'nun 30.5.2001 tarih ve 2001/
12-246 Esas 2001/467 karar sayılı kararı.)
***
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YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 19.06.2003
E. 2003/4076
K. 2003/8059

• Belirli süreli kira sözle şmesi
• Haklı nedenler
• Sözleşmenin feshi
• Kiralananın ayıplı olması
• Haklı nedenlerin kanıtlanması
• Anahtarı teslim
• İyi niyet kuralları
(818 sayılı BK m.249, 250;
4721 sayılı TMK m.2)

Davacı, davalıya ait taşınmazı 1.3.1997 tarihli kira sözleşmesi ile üç
yıl süre ile kiralad ığmı, davah ile sağlanan anlaşma sonucunda kiralananı
28.2.2001 tarihinde tahliye etti ğini ve Mart 2001 ay ı kira bedelini de ödediğini, ancak davalının Mart, Nisan ve Mayıs ayları kira bedelinin tahsili için
aleyhinde icra takibine giriştiğini, kiralanan tahliyesinin haklı nedenlere
dayandığını, binanın kullanıma elverişli bulunmadığın
ı, resmi kurumlardan
ruhsat ve çalışma izninin alı
nmasının yapı
n ın imar dışı ve kaçak olmas ı
nedeniyle mümkün olmadığı
nı ileri sürerek, akdin fesh edilmiş olduğunu,
bu nedenle 1.3.2001 tarihinden itibaren kira borcu bulunmadığının tesbiti ile
davahnın %40'darı aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkum
edilmesini, aynca binaya yapm ış olduğu tadilat nedeniyle fazlaya ilişkin
hakkı saldı kalmak kaydıyla 500.000.000TL. maddi tazminatın davalıdan
alınmasını istemiştir.
Dayalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davac ının takip dosyası nedeniyle yapı lan icra takibindeki
alacak nedeniyle borçlu olmad ığı
nın tesbitine, %40 icra inkar tazminat ının
davalidan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, dayalı
tarafından temyiz edilmi ştir.
Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.3.1997 tarihli olup, sürelidir. BK
249. maddesi ile kiralayana, kiralanan akitten olan kullanmaya yararl ı bir
halde kiracı ya teslim etmek ve kira süresi boyunca da, bu halde bulundurmak mükellefiyeti getirilmiş tir. BK 250. maddesinde ise "kiralanan kira
müddeti boyunca kiracinin bir kusuru olmaks ızı
n, akitten maksut olan
kullanmanın mümkün olmayacak veya emniyetli surette azalacak hale
düştüğü takdirde, kiracının ücretten mütenasip bir miktar ının tenzilini
isteyebileceği gibi, ayıp münasip bir sürede giderilmez ise, akti dahi fes222 TBB Dergisi, sayı so, 2004
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hedebilir hükmü getirilmiştir. Kiralartanın akitten maksut kullanılmaya
elverişli bir halde bulunmadığından dolayı aktin feshini isteyen davacmın
öncelikle münasip bir müddet tayin ederek, bu ayıbın bu zaman zarfında
bertaraf edilmesini istemesi ve bunun gerçekleşmemesi halinde, akti fesihte
haklı olduğunu kanıtlaması gerekir. Oysa, dosyada davac ının böyle bir
ihtarda bulunduğuna ilişkin her hangi bir kaydm yer almad ığı gözlendiği
gibi, 28.2.2001 tarihli fesih sözle şmesini davalının imzalamadığı da; davacı
kiracının kabulündedir. Kaldı ki, taşmmazı 1.3.1997 tarihli kira sözleşmesi
ile kiralayan davacmın sözleşme süresi sona erdikten sonra, akdi haklı nedenlerle fesh ettiğini ileri sürmesi, MK 2. maddesi gere ği iyi niyet kurallan
ile bağdaşmaz. Yine dosyada yer alan belgelerden" davac ı; mecuru boşalttıktan sonra, anahtan dayalı kiralayana teslim etti ğini de ileri sürmemiş Ur. Bu nedenle davac ının anahtarı teslim tarihine kadar tahakkuk edecek
kiralardan sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece
davanm reddine karar verilmesi gerekirken, delillerin de ğerlendirilmesinde
yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykındır.
Bozma nedenidir.
***
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 19.06.2003
E. 2003/4079
K. 2003/8062

* itirazı
n iptali
* Munzam zarar
* Temerrüde düşme

(818 sayılı BK m.101, 105)
Davacı, dayalı hastaneye 5.1.2001 tarihli fatura ile 19.160 Kg. kalorifer
yakıtı sattığını, davalinın borcunu 7.12.2001 tarihinde ke şide edilen ihtarnameye rağmen ödemediğini, alacağmm zamanında ödenmemesi nedeniyle
zarara uğradığını, faizle karşılanamayan munzam zararı ile birlikte alaca ğının tahsili için giriştiği icra takibine davalının itiraz ettiğini, itirazın haksız
olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamını ve %40 icra inkar
tazminatının davalıdan alınmasına karar verilmesini istemi ştir.
ndaki faiz ve munzam zarar talebinin
Davah, davacmın borcun ash dışı
hukuki dayanağı olmadığım savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davalmın takibin işlemiş faiz ile ilgili alacak kısmuıın
2. 832.629.105TL.'lik bölümüne ve munzam zarar ın ise 3.358.279.813
TL.'lik kısmına yaptığı itirazın iptaline, takibe konu edilen as ıl alacağa takip
TBB Dergisi, Suyu 50, 2004

223

YARGITAY KARARLARI

kararlar

na, icra inkar tazminatı
tarihinden itibaren %70 reeskont faizi uygulanmas ı
talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davah tarafından temyiz
edilmiştir.
1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunnda kalan
mamasına göre davacınm tüm, davalının bendin kapsamı dışı
temyiz itirazlannın reddi gerekir.
2. Davacının dayalı hazineye kalorifer yakıtı sattığı ve 5.1.2001 tarihli
fatura düzenlendiği, borcun dayalı yanca ödenmediği, bu nedenle alacak,
n ödetilmesi için girişilen icra takibine davalmın
faiz ve munzam zararı
n iptali davası açılmıştır. Davacı, delil olarak
itirazı üzerine, vaki bu itirazı
münhasıran faturaya dayanmıştır. Davah, faturaya dayanak olan borcunun
olduğunu kabulle birlikte, davacı hakkında kendileri ve çeşitli kurumlara
nı
satılan kalorifer yak
ıtı nedeniyle soruşturma sonucunda dava aç ıldığı
ve bu davanın sonucunun beklendi ğini, bu nedenle borcun ödenmedi ğini,
savunarak davanın reddini dilemiştir.
Muaccel bir borcun borçlusu alacakl ının ihtanyla mütemerrit olur.
(BKİOİ.md.) Davacı, davalıyı keşide ettiği 7.12.2001 tarihli ihtarname ile
temerrüde dü şürmüştür. ihtamamenin tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük
süre verildiğinden, dayalı ancak, ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 7
gün sonra temerrüde düşmüş sayılır ve davacı bu tarihten itibaren alacağma
faiz istemeye hak kazanır.
ihtarname dayalı tarafa 14.12.20(1 günü tebliğ edilmiş olduğuna göre
davalının 21 .12.2001 günü temerrüde düştüğünün kabulü gerekir. Hemen
ı zamanda
belirtelim ki daval ının temerrüde düştüğü 21.12.2001 tarihi ayn
davacı alacaklının icra takip tarihidir. Bu duruma göre takip konusu alacak için davalının icra takibinden önce temerrüde dü şuruldüğünden söz
edilemez. öyle ise işlemiş faize hükmedilmesi usul ve yasaya ayk ırıdır.
Bozmayı gerektirir.
3.öte yandan BK105. maddesi hükmü gere ğince faizi a şan zarar (munzam zarar) istenebilmesi için, öncelikle borcun kayna ğı, her ne olursa olsun, borçlunun borcunu ödemede temerrüde dü şmüş olması ön koşuldur.
Borçlunun temerrüdünden önceki dönemde, alacakl ının faizi aşan miktarda
(munzam) zararının oluştuğundan söz edilemez. Davacı, bu dava da, icra
takibinden, sonra gerçekleşen munzam zararına ilişkin olarak, her hangi bir
istekte de bulunmamıştır. Bu durumda, davacının icra takibinden önceki
döneme ilişkin munzam zarar isteklerinin bu tür iste ğin ön koşulu bulunan
borçlu temerrüdünün gerçekleşmemiş olması nedeniyle reddi gerekirken
yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
224 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

kararlar

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 19.06.2003
E. 2003/4053
K. 2003/8081

YARGITAY KARARLARI

• Emaneten döviz teslimi
• istihdam edenin sorumluluğu
(818 sayılı BK m.55)

Davacı, davahlardan M. Selim Uslu'ya ait döviz bürosunda çal ışan
dayalı Necdet Uslu'ya 7800 DM ve 16700 USD dövizi teslim ederek kendisine döviz bürosuna ait karta verdi ği para miktarı yazılarak verildiğini,
ancak paralarını talep etmesine ra ğmen iade edilmedi ğini bildirip, verdiği
30.000.000.000 TL'nin davahlardan müş tereken ve müteselsilen tahsilini
istemiştir.
Davalılardan M. Selim Uslu, diğer dayalı Necdet Uslu'nun yanında
çalıştığını, davacıdan emanet para almad ığını, dayalı Necdet Uslu'nun
davacıdan para alarak kartı verdiğini, ancak bu paranın kendisine verilmediğini, dayalı Necdet Uslu ise davacınm iki defa döviz getirip kendisine
verdiğini, işyerine ait karta aldığı miktarı yazarak verdiğini aldığı paralan
M. Selim Uslu'ya verdiğini ve diğer davalmın işçisi olduğunu bildirip,
davanın reddini savunmu şlardır.
Mahkemece, dayalı M. Selim Uslu hakkında açılan davanın reddine,
ın kabulüne karar verilmi ş; hüdayalı Necdet Uslu hakkında açılan davan
Necdet
Uslu
tarafından temyiz edilmi ştir.
ve
davalılardan
küm, davacı
1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle/yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delilerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasma göre dayalı Necdet'in, temyiz itirazlarmın reddi gerekir.
2. Davacı, davalılardan M. Selim Uslu'ya ait döviz bürosunda çal ışan
diğer davalıya 7.800 DM. ve 16.700 USD teslim etti ğini, Selim Usluya ait
döviz bürosunun basılı kartına alman paralar yazılarak belge verildi ğini,
ancak paraların iade edilmediğini bildirerek bu davayı açmıştır. Davacının
dayandığı belge döviz bürosunun basilı belgesi olduğu, dayalı M. Selim
Uslu, diğer davalının bürosunda işçi olarak çalıştığını kabul etmekle ben kendisine verilmedi ğini savunmuş, diğer dayalı parayı
raber, bu paranı
ticarethane adına aldığım bildirmiştir. Dayalı Selim Uslu'ya ait Lozan Döviz
Bürosunda diğer dayalı Necdet uslunun çalıştığı hususa çekişmesizdir.
Bu büroda çalışan Necdet'e yapılan ödemeler işyeri sahibi olan M. Selim
uslu'ya yapıldığının kabulü gerekeceği gibi, BK'nın 55. maddesine göre de
zaten istihdam eden s ıfatı ile dayalı Selim, dayalı Necdet'in fiil ve hareketlerinden de sorumludur. Mahkemece M. Selim Uslu hakk ındaki davanın
ın reddine
da kabulüne karar verilmesi gerekirken yaz ılı gerekçe ile davan
karar verilmesi usul ve kanuna ayk ırı olup bozmayı gerektirir.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 23.06.2003
E. 2003/2543
K. 2003/8151

* Kredi sözleşmesi
* Kefihin sorumlu olduğu
muayyen miktar
(818 sayılı 6K m. 484)

Davacı, dava dışı asıl borçlu ile da yalı arasında imzalanan kredi
sözleşmesinin kefili olduğunu ne var ki kefilin sorumlu olaca ğı nıiktarm
belirtilmemesi nedeniyle kefaletin geçerli olmad ığını öne sürerek, dayal ı
tarafından başlatılan icra takibi nedeniyle borçlu olmad ığının tesbitini %40
inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.
Dayalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece kefaletin geçerli olduğu kabul edilerek davanın reddine
karar verilmi ş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Borçlar Kanunu'nun 484. maddesi ile, 12.4.1944 tarihli, 1943/14 esas,
1944/13karar say ılı Yargıtay Içtihadı Birleştirme kararına göre, kefilin
ödeyeceği muayyen bir miktarm gösterilmesi kefaletin geçerlilik koşullarmdandır. Davacının kefil olduğu dosyada yer alan kredili satış sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğ
u muayyen miktar belirtilmemi ştir. Bu nedenle
kefaletin geçerliliğinden söz edilemez. Az yukanda belirtilen yasa hükmü
ile içtihadı birleştirme kararı gereğince bu hususun mahkemece resen gözetilmesi gerekli olup, davan
ın bu gerekçeyle kabulüne karar verilmesi
gerekirken yaz ılı şekilde reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup,
bozmayı gerektirir.
***
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 23.06.2003
E. 2003/3044
K. 2003/8153

* Kira
* Tahliye
* Sözleşmeye aykırılık
* Tanıkla ispat
(818 sayılı BK m.44, 98;
6570 sayılı K. m.11)

Davacı, davalıya ait mecuru karşılıklı anlaşma ile 7.7.2000 tarihinde
tahliye etmesine rağmen davahnın tahliye tarihinden dönem sonuna kadar
ki kira bedellerinin tahsili için takip başlattığını öne sürerek borçlu olmadığının tespitini istemiştir.
Dayalı, kiralananın tahliyesine muvafakat etmedi ğini, bu konuda
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davacı ile anlaşmalarının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, tahliye ve taşırımazrn boş kalma süresi maddi olay kabul
edilerek tanık beyanlan gereğince tahliye konusunda kar şılıklı anlaşmanın
mevcut olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmi ştir.
1. Dosyadaki yazılara, kararm dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasma göre davalmın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer
temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2.Mahkemece, mecurun bo şaltılması, maddi olgu kabul edilerek tanık
beyardarına göre hüküm kurulmuş sa da, kiralanarıın sözleşmeye aykın
olarak tahliye edilmesi bir olay değil, hukuki bir olgudur. Hukuki olgularm
da tankla ispatı mümkün değildir. 0 halde davacıya bu iddiası konusunda
tüm yasal delilleri sonılup hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi
ı kanıtlayamaması halinde ise 6570 say ılı
gerekir. Davacının bu iddiasın
Yasa'nm 11. maddesi gereğince yenilenen kira sözle şmesi nedeni ile kirac ı
kural olarak dönem sonuna kadar ki kira bedellerinden sorumludur. Ne
var ki Borçlar Kanunu'nun 98. maddesi delaletiyle 44. maddesi gere ğince
kiralayanin, kiracının zararmın artmasına neden olmaması, mecurun yeniden kiraya verilmesi için gerekli çabay ı göstermesi gereklidir. Bu nedenle
mahkemece, konusunda uzman bilirki şi veya bilirki şi kurula aracılığıyla
dava konusu taşınmazın tahliye tarihinden itibaren taraflar arasmdaki sözleşmede öngörülen ko şullarla ve aynı kira bedeli ile ne kadar sürede kiraya
verilebileceği belirlenmeli, kiralananın yeniden kiraya verilebilece ği tarihe
kadar ki, kira bedellerinden dolayı kiracmın sorumluluğu kabul edilmeli,
nın
bunun dışındaki takip miktan bakımından davacının borçlu olmadığı
tespitine karar verilmelidir. Mahkemece yukar ıda açıklanan hususlar göz
arch edilerek tanık beyanları esas alınmak suretiyle hüküm kurulmuş olması
usul ve yasaya aykın olup bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre davacmın temyiz itirazlarının incelenmesine
şimdilik gerek görülmemiştir.
*. * *
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 26.06.2003
E. 2003/2911
K. 2003/8511

• Sözleşmenin şekil yönünden
geçersizliği
• Hakkın kötüye kullanılması
yasağı
(4721 sayıli TMI< m.2)

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına a göre yerinde olmayan bütün temyiz itiraflar ınm reddiyle
usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA 26.6.2003 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
MUHALEFET ŞERHI

Kural olarak geçersizli ği ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması olarak
sayılmaz. Ancak bazı durumlarda özellikle taraflarca akdin bazı hükümleri
yerine getirildikten sonra bunu ileri sürmek objektif iyi niyet ilkeleri ile
bağdaşma.z. 30.9.1988 T. E2.K.2 sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı
ile tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir borcu doğuran ancak
yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun olarak yap ılmadığından geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan tescil davalarının satıcının
Kat Müikiyeti Kanunu'na tabi olmak üzere yapımına başlanan taşınmazdan
sattığı bağımsız bölümü tüm borçlarını eda ederek al ıcıya teslim etmesi ve
alıcının bu bağmısiz bölümü malik olarak kullanmas ına rağmen, satıcının
n özelliğine göre
tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması halinde olayı
hakim tarafı
ndan Medeni Kanun'un 2. maddesi gözetilerek kabul edilebileceği kararlaştuılımştır. Yine 25.1.1984 gün 3/1 say ılı Yargıtay Içtihadı
Birleştirme Büyük Genel Kurul karar ında da ifade edildiği üzere MK'nın
2. maddesinin 2. fıkrasmda düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağı
kuralın amacı; hakime özel ve istisnai hallerde adalete uygun dü şecek şekilnda uygıılanma
de hüküm verme imkanı sağlamaktır. Hukukun her alanı
niteliğine sahip olan hakkı
n kötüye kullanılması yasağı kuralının şekle
aykırıhğı ileri sürme hakkı içinde bir s ınır teşkil ettiği, buyurucu niteliği
i Türk Hukuk öğretisi
itibariyle hakim tarafından resen gözetilmesi gerekti ğ
ve uygulamasında tartışmasız olarak kabul edilmektedir.
Davaya konu olayda geçersiz oldu ğu ileri sürülen sözleşmeye göre
davacıya satılan bağımsız bölümün sözleşmeyle birlikte davacıya teslim
edildiği ve davacmın bu taşınnıazı malik sıfatıyla kullana geldiği, satış
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bedelinin büyük kısmının dayalı tarafa ödendiği geriye kalan kısmının
ise taksitler halinde ödenirken ülkenin geçirdi ği ekonomik kriz nedeniyle,
uyarlama talepleri kabul edilmediği için akdin şekil yönünden geçersiz
olduğu gerekçesiyle bu dava açılmıştır.
Dayalı sözkonusu bağımsız bölümü davacıya teslim etmiştir. Davaann bu davayı açmayıp geriye kalan borcunu davalıya ödemesi halinde
yukarıda belirtilen Yargıtay Içtihadı Birleştirme Kararı ve müstekar HGK
na
nda sözleşmenin şekil şartları
Kararlar
ı ile diğer Yargıtay kararlan karşısı
na rağmen bu sözleşmeye dayanarak dayal ı
uyulmadan yapılmış olması
aleyhine tapu iptal ve tescil davas ı açabileceği ve lehine hüküm kurulacağı
açıktır.
Esasen bir çok kamu kuruluşu ve kamu bankalarının kendilerine ait
taşmmazlan önce şekil şartlarına uyulmadan düzenlenen sözle şmelerle 3.
şahıslara sattılcian ve daha sonra tapuda devir yapt ıkları bilinmektedir. Yasa
nmaz satapuya kayıtlı taşınmazlann devri için şekil şartlan getirmekle taşı
Un alan kişileri korumak istemektedir. Daval ının Türk Hava Kurumu olması
karşısında tarihsel ki şiliği de gözönüne alındığında, davacının sözleşme
şartlar
ına göre edimlerini yerine getirmesi halinde ta şmmazm davacıya
tapuda devrinin yapılacağı konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır.
Ekonomik kriz nedeniyle sözle şmede kararlaştınlan bedelin davacının
işine gelmemesi, uyarlama taleplerinin kabul edilmemesi gibi nedenlerle
açıldığı anlaşılan bu dava yukandaki açıklamalar ışığında M.K.na göre bir
hakkın kötüye kullan ılmasının bariz bir örneğidir.
nda olduğumdan
Bu nedenlerle mahkeme kararının bozulması kanısı
yazılı gerekçelerle onanmasına yönelik çoğunluk görüşüne katılmıyorum.
***
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 02.07.2003
E. 2003/1242
K. 200 İ8953

• Devre tatil sözleşmesi
• Sözleşmenin feshi
• Gerekçeli karar
ın kısa karara
uygunluğu
(1086 sayılı HUMK m.381/2, 388)

Davacı, tatile gittiği Marmaris'te dayalı şirket elemanlarınca özendirici reklam sonucunda dayalı ile devre tatil sözleşmesi yaptıklarmı, bu
sözleşme gereğince 31 adet senet düzenlendiğini, vaad edilenlerin abartılı
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olduğunu gördüğünü söz verdikleri otel d ışında başka bir otelde kalmasını
istediklerini bu nedenle fax çekerek fesih hakkını kullandığım, buna rağmen
senetlerin iade edilmedi ğini ileri sürerek sözle şmenin feshine, davalıya
borçlu olmadığının tespitine,senetlerin iptaline, pe şin verdiği 600 dolann
istirdad ına ve tatil için harcad ığı 193.500.00011. tahsiline karar verilmesini
istemiştir.
Dayalı, davanın reddini dilemi ştir.
Mahkemece, taraflar aras ında yapılan 19.7.2002 tarihli devre tatil
sözleşmenin feshine ve bu sözleşmeden dolayı davacının davalıya borçlu
olmadığının tespitine, sözleşme gereği davalıya vermiş olduğu senetlerin
davacıya iadesine, ve bu senetlerden dolay ı davacının davalıya borçlu
olmadığın
ın tespitine, şayet bu senetlerden dolay ı davacı her hangi bir
ödeme yapmak zorunda kaldığı taktirde ödenen miktarı
n ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte al ınarak davacıya verilmesine karar verilmi ş;
hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1. Mahkemece duru şma tutanağına geçilen kısa kararda "taraflar
arasında yapılan 19.7.2002 tarihli sözle şmenin feshine, sözleşmeden dolayı davacınm davalıya borçlu olmadığının tesbitirıe, davacının ödediği
600 dolann davalıdan almarak davacıya verilmesine, davalıda bulunan
senetlerin davacıya aynen iadesine ve 193.500.00011. yönünden davan ın
reddine" gerekçeli karar da ise "taraflar aras ı
nda 19.7.2002 tarihinde yapılan devre tatil sözleşmesinin feshine, bu sözleşmeden dolayı davacınm
davalıya borçlu olmad ığmın tesbitine, davacmm sözle şme gereğince davalıya vermiş olduğ
u 10.8.2002 - 10.2.2005 tarihleri aras ında aylık ödemeler
şeklinde düzenlenen 31 adet senedin davac ıya iadesine ve bu senetlerden
dolayı davalıya borçlu olmadığının tesbitine, şayet bu senetlerden dolayı
davacı her hangi bir ödeme yapmak zorunda kalm ış ise ödenen miktarı
n
ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte daval ıdan alı
narak davacıya
verilmesine" denilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar aras ında çelişkiye düşülmüştür. Şu hale göre son oturumda tutanağa yazdırılıp tefhim
edilen kısa karar ile sonradan yaz ılan gerekçeli kararın hüküm fıkrasının
bu karara aykırı olmaması gerekir. Bu husus HUMK'un 381/2 maddesi
ayn
ı yasan
ın 388 maddesi ile 10.4.1992 tarih 1992/1 esas 1992/4 karar say ılı
Içtihadı Birleştirme kararına aykın olup, bozmayı gerektirir.
2. Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarmın incelenmesine şimdilik gerek görülmemi ştir.
***
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• Otoparka parkedilen araç
• Vedia sözleşmesi
• Güven ve özenle konma borcu
• Araçta meydana gelen hasar
• Kayıp eşyadan sorumluluk
(818 sayılı BK m.463)

Davacı, davalılardarı Akmerkez Gayrimenkul Yat ırım AŞ'nin işlettiği
kapah garaja aracını bırakıp, Akmerkezdeki alış veriş bölümüne geçti ğini,
döndüğünde aracının camınııı kırıldığını ve içinde bulunan bir kısım eşya
ı, zararlanndan i şletici şirket ve diğer dayalı güve paralarının alındığın
şirketlerinin
sorumlu
olduklarını ileri sürerek toplam 8.000.000.000
venlik
tereken
ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini
TL tazminatın müş
istemiştir.
Davalılar, davanı n reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davacının davasına konu ettiği eşyalan aracında bırakıp
n failinin yakalandığı ve
gitmekle hırsiza davetiye çıkarmış olduğu, olayı
n
zararının olayı
ini,
davacmın
çalınan dizüstü bilgisayar ının iade edildiğ
n husurnetten redfaiinden istemesi gerekti ği gerekçe gösterilerek davan ı
ndan temyiz edilmi ştir.
dine karar verilmiş ; hüküm, davacı tarafı
1.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle uygun gerektirici
nedenlere ve özellilde davacı ile davalilardan Pronet Güvenlik Sistemleri A Ş .
na
nda akti ilişki bukmmanıış olması
ile Adres Güvenlik Sistemleri AŞ arası
er
temyiz
kalan
diğ
dışında
daki
bendin
kapsamı
göre davacınırı aşağı
itirazlarının reddi gerekir.
2. Davacmın davalı lardan Akmerkez Gayrimenkul Yat ırım AŞ'nin
nda bıraktığında ve aracı
işlettiği otoparka aracını belirli bir ücret kar şılığı
n arka bagaj camının kınlması suretiyle bir
almak için döndü ğünde aracı
ı sım eşyalarının çahndığmda ihtilaf yoktur. ihtilaf sözle şmenin niteliğinde,
k
n nelerden ibaret oldu ğunda ve meydana gelen zarardan
çalınan eşyaları
kimin sorumlu olacağı noktasında toplanmaktadır.
Somut olayda davacının ileri sürdü ğü ve davalı lardan Akmerkez
Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin kısmen kabul ettiği olgulara göre, davac ının
tazminat isteminin temeli BK'nın 463. maddesinde tanımlanan vedia sözleşmesine dayanmaktadı r. Gerçekten de saklama bir sözleş medir ki onunla
ılan taşınır bir malı kabul etme ve onu
saklayıcı, saklatanca kendisine bırak
nda davalının
güvenli bir yerde koruma borcu altına girer. Davacı, bu davası
i
güven
ve
özenle
koruma
borcuna
ayk ın
kendisine
yüklediğ
sözleşmenin
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davranması nedeniyle oluşan zararı nı istemiştir. Her ne kadar otopark
girişi sırasında kendisine verilen bilet arkas ında matbu ifadelerle "araçta
meydana gelecek hasar ve kayıp eşyadan yönetimin sorumlu olmayacağı"
sözleri yazılı ise de bu hüküm saklayanın güvenle saklama ve özen borcuna açıkça aykırılık teşkil ettiği için geçersizdir. Kald ı ki Akrnerkez gibi
böylesine büyük ve toplumun belirli bir kesimine hitap eden i ş merkezinin
otoparkma aracını bırakan kimselerin araçlanndan ve içerisindeki e şyalarının güvenliğinden kaygı duymamaları gerekir. Davacı oluşan zararmı
istemekte haklıdır. Öyle ise mahkemece, davac ı ve davalılardan Akmerkez
Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin delil ve karşı delilleri toplanmah, işin esası
incelenip sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu hususun gözard ı edilerek husumet nedeniyle davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirir.
***
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 19.06.2003
E. 2003/2906
K. 200W8032

• Vekalet ücreti sözle şmesi
• Harç alınmada davaya bakılması
(492 sayılı Harçlar K. m.32)

Davacı, davalının yazılı ücret sözle şmesi gereği ödemesi gereken
35.215.000.000 TL vekalet ücretini ödemediğ ini ileri sürerek, bunun
29.5.2002 tarihinden reeskont faizi ile tahsilini talep etmi ştir.
Dayalı karşı taraftan nakit para almadığını ve %10 vekalet ücretini
verdiğini savunarak ödediğini 5000 USD'rftn mahsubunu dilemi ştir.
Mahkemece 7.695.000.000 TL'nin 18.6.2002 tarihinden yasal faizi ile
tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyan
ın tetkikinde dava açılırken başvurma ve 1/4 oranındaki nisbi harcm aimmadığı görülmüştür. Oysa dava açılırken başvurma ve 1/4
oranında nisbi harç alınması Harçlar Kanunu'nun amir hükümlerindendir.
Baro Hakem Kurullarında açı lan davalann harçtan muaf oldu ğuna dair
Harçlar Kanunu'nda ve diğer yasalarda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca han; alı
nmadığı takdirde Harçlar Kanunu 32. maddesi
gereğince işlem yapılamayacağı hususu da sabittir.Baro Hakem Kurulunca
harç alınmadan davaya bakılması , karar verilmesi ve kararda yine ilam
harcının alırımamış olması usul ve yasaya aykı n olup, bozma nedenidir.
Ayrıca bozma nedenine göre di ğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığı na karar verilmi ştir.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
T. 17.06.2003
E. 2003/6179
K. 2003/8023

• Araç satımı
• Protokol
• Satıştan vazgeçme
• Vekilin yaptığı sözleşmenin
bağlayıcılığı
(818 sayılı BK m. 388)

Davacılai, araç satın almak üzere 15.9.1999 tarihinde da yalı vekili
ile protokol düzenlediklerini, protokol gere ği 100.000.000 TL peşin ile
20.9.2000 vadeli 2.820.000.000 TL'lik bir adet çeki daval ıya vererek aracı
teslim aldıklarını, ancak bir süre sonra davalının satıştan vazgeçerek arac ı
geri istediğini ileri sürerek, aktin feshi ile 2.920.000.000 TL'nir ı 20.09.2000
tarihinden itibaren faiziyle tahsilini istemişlerdir.
Dayalı, araç satışı için davacılara protokol düzenlemediklerirü, kendilerine herhangi bir ödeme yap ılmadığını, dayanak protokolü imzalayan Av.
Şaban Durmaz'in şirketin avukatı olmakla beraber, şirket adma araç satış
yetkisi bulunınadığmı savunarak davan
ın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacılarm dayandığı protokolün şirketin avukatı olan
Av. Şaban Durmaz'in imzalad ığı, ancak Şaban Durmaz'in şirketi temsile
yetkili olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilnü ştir.
EK 388. maddesi "vekalet aktinin şümulü mukavele ile sarahaten tespit
edilmemiş ise taallük eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir. Vekalet,
vekilin tekabül eylediği işin yapılması için icap eden hukuki tasarrufları ifa
salahiyetini şamildir. Hususi salahiyeti haiz olmad ıkça vekilin dava ikame
edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz,
bağışlamaz, bir gayrimenkulu ten-ilik veya bir hak ile tekyit edemez" hükmünü getirmiştir. Gayrimenkul hükmünü kanun maddesi haline getiren
yasa koruyucu menkul nitelikteki şeyleri bundan hariç tutmuştur. Otomobil
de menkul olduğuna göre vekilin yapt ığı sözleşme asılı bağlar. Davacılar
parayı dosyada yer alan çeke dayanarak ödediklerini ileri sürmüşlerdir.
Davah ise çekin kendilerine ödenmedi ğirti savunmuştur. 15.9.1999 tarihli
protokolde 100.000.0000 TL'nin 9.9.1999 tarihinde almdığı yazılı olduğu
gibi, sözleşmede yazılı çek numarası da, dosyaya getirilen çek üzerinde
yazılı olan numarayı doğrulamaktadır. Şu hale göre, çek bedelinin ödenmesi
halinde, davacı çek bedelini davalıdan isteyebilir. Mahkemece, öncelikle
çek bedelinin öderiip ödenmediğini Yapı Kredi Bankası Fethiye Şubesinden sormalı, banka yazısı ekinde bulunan çek bedelinin ödenmiş olması
halinde kime ödendiğinin saptanıp hasıl olacak sonucu göre, protokolde
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yazılı miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. Aç ıklanan yönJerin göz ardı edilmesi sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul
ve yasaya aykın olup bozmayı gerektirir.
***
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ KARARLARI
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi
T. 16.10.2003
E. 200 W5425
K. 2003/7185

• Tapu iptali
• Tescil
• Tapu tahsis belgesi
• Ortaklık payı oranı
(3194 sayılı K. m.18;
3290 sayılı K. değişik 2981 sayılı K.
m.10/C-2, 18/b-c)

Dava, tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptali ve tescil iste ğine ilişkindir.
Hukuk Genel Kurulu'nun 4.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 say ılı karannda da belirtildiği gibi, tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmay ıp
yalnızca fiili kullanmayı belirleyen ve ilgilisine kişisel hak sağlayan bir
zilyetlik belgesidir. Tapu tahsis belgesinin varlığı tahsis edilen yerin ad ına
tahsis yapılan kişi veya mirasç ıları adma tescili için yeterli değildir. Tahsis
kapsamındaki yerin hak sahibi adma tescil edilebilmesi için;
- Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin
bulunması,
- Tahsise konu yerde 3194 Sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca imar
planı veya 3290 Sayılı Yasa ile değişik 2981 Sayılı Yasa uyannca ıslah-imar
planlarının yapılmış olması,
- İlgilisine, tapu tahsis belgesi gere ğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması,
- Tahsise konu yerin kamu hiLmetine aynlmam. ış ve imar planına
göre konut alanında kalmış olması,
- Tahsise konu yer ile tescili istenilen ta şınmazın aynı yer olup olmadığı ve taşınmazm niteliklerinin belirlenmesi amac ıyla mahallinde uzman
biirkişiler aracılığı ile keşif yapılması,
- Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise ta234 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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şınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığı ile
saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi
mahalline depo edilmi ş olması gerekir.
nda, şuyulandırrnaya tabi
- imar parsellerinin oluşturulması sırası
2981 Sayılı Yasanın 18/b-c
Yasa
ile
değişik
tutulan parselden 3290 Sayılı
maddesi uyarınca düzenleme ortakl ık payı kesilip kesilmediğinin, kesilmiş
ise uygulanan oranın saptanması,
- Mahkemece, yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda yap ılacak
inceleme sonucunda, tescil isteğ inin kabulü için yasal ko şulların oluştuğu
kabul edildiği takdirde, 3290 sayılı Yasa ile değişik 2981 sayılı Yasa'nın
10/C-2 maddesi gere ğ ince tahsise konu yerde uygulanan düzenleme
ortaklık payının davacıyı da bağlayıcı nitelikte olduğu dikkate alınarak
tahsis miktarından bu oranda yap ılacak indirimden sonra kalan miktarın
tesciline karar verilmelidir.
Somut olayda, mahkemece yap ılan yargılama sonunda, davac ıya 3118
ve 3119 parsellerde 198.70 metrekare yer için 18.9.1984 tarihinde tapu tahnda yapılan ıslah-imar uygulamas ı
sis belgesi verildiği, bu yerde 1989 yılı
na düzenlenen tapu tahsis belgesinin kapsad ığı yere
sonucunda davacı adı
4865 ada 9 parsel numarası verilerek, İstanbul Belediyesi adma tescil edili, davacırun 198 metrekarelik yerin bedelini bdedigi anla şılmakla tescil
diğ
kararı verilmesinde bir usulsüzlük yok ise de, yap ılan şuyuuland ırma iş lemi sırasında 3118 ve 3119 parsellerden düzenleme ortaklık payı kesildiği
anlaşılmaktadır. Kesilen düzenleme ortakl ık payı oranının tesbit edilerek,
davacıya tahsis edilen 198.70 metrekare yerde uygulanarak kalan miktar
üzerinden tescile karar vermek gerekir iken, tamamı üzerinden tescile karar
verilmesi doğru değildir.
Yerel mahkeme kararı, yukarıda açıklanan gerekçeyle bozulmas ı gerekir iken yanılgı sonucu onanmış bulunduğundan, dayalı vekilinin karar
düzeltme istemi bu bakımdan yerinde görülmüştür.
***
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi
T. 21.10.2003
E. 2003/6158
K. 2003)7358

* Mera, yayla
* Elatmanın önlenmesi
(1086 sayılı HUMK m.74;
4342 sayılı Mera K. m.3,4)

Mera, bir veya birden fazla köy ve kasaba halkına, bağımsız veya birlikte tahsis edilmiş ya da kadimden beri hayvan otlatmak amac ıyla kullaTBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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nıları , hak sahiplerinin üzerinde intifa hakkı olan arazi parçasıdır. Devletin
hüküm ve tasarrufu altmda olan mera yaylak ve k ışlaklar, özel mülkiyete
geçirilemez, amacı dışmda kullanılamaz, zamanaşımı uygulanmaz, s ınırlan
daraltılamaz (Mera Kanunu, m. 3-4)
31.5.1965 tarihli ve 4/2 sayılı içtihadı Birleştirme Kararı ile ...tek
başına bir köye ait bulunan mera, yaylak ve k ışlaklann tümünün veya
bir parçasının bir başka köy smın içine alınmış olması halinde, sı
nır değişikliğinin ikinci köye bir yararlanma hakkı sağlamayacağı ve ilk köyün
eskiden olduğu gibi bu yerlerden tek başına yararlanacağı.....öngörülmüş
olup, bu karar 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 29. maddesi ile de yasa hükmü haline gelmiş tir. Böylece, bir köy ya da belediye s ınırları içinde kalan
mera, yaylak vekışlaklar üzerinde bir ba şka köy veya belediyenin de intifa
hakkı olabileceğ
i kabul edilmiş, idari sı
n ırları
n aidiyetin belirlenmesinde
önemi olmadığı vurgulanmıştır, idari sını rlar sadece yetkili mahkemenin
saptanmasında önem arz eder.
Meralar üzerinde, aidiyet iddiası yla, elatmanın önlenmesi, tapu iptali
mera olarak sınırlandırma veya tespitin iptali ve mera olarak sımrlandırma
davaları açılabilir.
Davayı, yararlanma hakkı olan köy veya belediye tüzel kişiliğ i ya da
Hazine açabilir. Davay ı açan köy muhtarınm veya belediye ba şkanınm
davayı kabule, vazgeçmeye ya da sulha yetkisi yoktur.
Mera yaylak ve kışlak davaları nda, tahsise ya da kadim kullanma
hakkına dayarıılabilinir. Tahsise dayan ıldığında, dayanak belgelerin,
aynca karşı tarafı
n savunmada ileri sürdükleri verilerin tüm geldileri ile
birlikte merciinden getirtilmesi, kadimlilc iddiasma dayan ılması halinde
ise bu hususuıt yeterince araştırılması , gerektiğinde köyün kuruluş tarihi
Içişleri Bakanlığı 'ndan sorularak kadim ya da muhdes olup olmad ığı
nın
saptanması gerekir.
Keşifte dinlenecek yerel bilirki şi ve tanıkları n da çekişmeli mera veya
yayla ile herhangi bir yararlanma ili şkisi bulunmayan yansız anlatımda
bulunabilecek yöreyi iyi bilen ve çevre köy yada kasabalarda ya şayan yaşlı
kişiler arası
ndan seçilmesi gerekir.
Tahsise dayanılı yorsa, tahsis kayıtlarının yerel bilirkişi ve tanıklar
aracılığı ile uygulanması , dava konusu yeri kapsayı p kapsamad ığının belirlenmesi, taşınmazı
n mera olmadığı iddiasının ileri surulmesi halinde ise
varsa çevre taşınmazlara ait kayı tlar da uygulanarak dava konusu yeri ne
şekilde okudu ğunun2003/ 6158-7358 tespiti ile, çevre ta şı
nmazlarla toprak
yapısı kıyaslanarak, uzman bilirki şiler aracılığı ile uyuşmazlığ a konu yerin
ve niteliğinin saptanması gerekir.
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nda ise, yerel bilirkişi ve tanıklara taşınmazın kim
Kadimliic iddiası
tarafından ve ne şekilde kullanıldığı ve sınırları sorularak sonuca gidilmelidir.
nda somut olaya bakıldığında,
Yukarıda açıklanan ilkeler ışığı
Davacı İncesu Köyü Tüzel Kişiliği, dilekçesinde sırurlarım belirttiği
taşmmazm kadimden beri köylerinin yaylas ı olduğu halde dayalı köyün
hayvan otlatmak suretiyle elattığım belirterek önlenmesi iste ğinde bulunmuştur.
Dayalı Akorak Köyü Tüzel Kişiliği ise, dava konusu yer ile ilgili
uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1983/172 Esas, 1989/672
Karar sayılı ilamı ile çözümlenmiş olduğunu ileri sürerek davanın reddini
savunmuştur.
Mahkemece, 1983/172 Esas, 1989/627 Karar say ılı dosyada dava
konusu edilen yer ile eldeki davaya konu olan yerin ayn ı yer olduğu ve
anılan dosyadaki kroki ile Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1970/310 Esas,
1971/213 Karar say ılı dosyadaki krokilere göre bu yerin Incesu Köyüne
n reddine karar verilmiş, hüküm davacı
ait olmadığı gerekçesi ile davanı
tarafından temyiz edilmi ştir.
HUMK'un 74. maddesi uyarınca bir davada olayları arılatınak taraflara
hukuki nitelemeyi yapmak ise hakime aittir.
Bu nedenle; mahkemece öncelikle yerinde yap ılacak keşif ile çekişmeli
taşmmazm sınırları belirlenerek niteliği saptanmalı, uyuşmazlığa konu yerin mera ya da yayla olması halinde yukanda açıklanan ilkeler doğrultusunda araştırma yapılmalı , hükme esas alman Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
1983/172 Esas, 1989/627 Karar ve 1970/310 Esas 1971/213 Karar say ılı
dosyalardaki kanıtlar da değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve ara ştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulmuş
olması doğru görülmemiş ve hükmün bozulmas ı gerektirmiştir.
***
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi
T. 26.09.2003
E. 2003/5570
K. 2003/6442

* Kadastro
• Tersimat hatas ı
• Mülldyet nakli
(3402 sayılı Kadastro K. m.41)

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41.maddesi uyarınca yapılan
düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Anı lan maddeye göre, "KadasTBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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trolan kesinleşmiş taşınmaz mallarda, vasıf ve mülkiyet de ğişikliği dışında
kalan ölçü, tersimat ve hesaplan- ıalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce resen düzeltilir."
Somut olayda, dava konusu ta şınmazlarda tersimat hatas ı yapıldığı
gerekçesiyle, Kadastro Müdüritiğünce düzeltme yap ılmıştır. Ancak, yapı lan işlem ile taşınniazın geometrik durumu değiştirilmiştir. Bu değişiklik
taraflar arası
nda dayalı yararma müikiyet nakline neden olmuştur. Yukanda da açıklandığı gibi mülkiyet de ğişikliği dışında kalan ölçü, tersimat
ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar 41.madde uyarınca düzeltilebilir.
Davacının iptalini istediği işlem ile geometrik durum değiştirilerek mülkiyet
nakli sağlandığına göre, davanın kabulüne karar vermek gerekirken yaz ılı
gerekçelerle red kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
***
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi
T. 03.11.2003
E. 2003/5488
K. 2003/7685

* inşaat sözeşmesi
* Satış vaadi sözleşmesi
* Bağımsız bölüm
* Tapu iptali
* Tescil
(818 sayılı BK m. 162 vd.)

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye bırakılan
bağımsız bölümlerin, ondan temlik al ınması nedeniyle kişisel hakka dayal ı
tapu iptali ve tescil iste ğine ilişkindir.
Kural olarak, kat kar şılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edin-deri içeren
tam iki tarafa borç yülcleyen sözle şmelerdir. Sözleşmenin taraflarından arsa
sahibi, sözleşmeye uygun koşullarda arsasını ytikleniciye teslim etmek,
yüklenici kendisine kar şı edimini yerine getirdiğinde de edimi karşılığı
yüldeniciye bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunu ona devretmekle
yükümlüdür.
Sözleşmenin diğer tarafı olan yüklenicinin edim borcu ise, sözle şmede
kararlaştırılan koşullarda binayı yapıp arsa sahibine teslim etmektir.
İşte böyle bir sözleşme imzalayan yüklenici, in şaat sözleşmesinden
doğan edimlerini yerine getirdi ğinde arsa sahibine karşı kişisel hak kazanır ve sözleşme uyarınca kendisine bırakılan bağımsız bölümlerin tapusunun adına nakledilmesini arsa sahibinden isteyebilece ği gibi, Borçlar
Kanunu'nun 162. ve devamı maddeleri uyannca, bu ki şisel hakkını arsa
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sahibinin rıza ve onayını almaya gerek olmaksızın yazılı olmak koşuluyla
nı
üçüncü kişilere de devir ve temlik edebilir. Yüklenicinin ki şisel hakkı
,
yüklenicinin
halefi
olarak
arsa
temellük eden üçüncü kişi de bu hakkını
na sahiptir.
sahibine karşı ileri sürme olanağı
Ancak gerek yüklenici gerekse ondan ki şisel hakkım yazılı olarak temellük eden halefi üçüncü kişinin, bu hakkı arsa sahibine karşı ileri sürebilmesi için, yukarıda değinildiği üzere, yükleriicinin sözle şmenin kendisine
yüldediği edimini tam olarak yerine getirmiş olması zorunludur.
Yükleniciden temellük edilen kişisel hakkın, dava yoluyla arsa sahibine
karşı ileri sürülmesi halinde mahkemece yap ılacak iş; kat karşılığı inşaat
sözleşmesi uyarınca yüklenicinin edim borcunu tam olarak yerine getirip
getirmediğini araştırmaktır.
Bina sözleşmeye uygun olarak tamamlannıış sa tescil karan verilmelidir.
Ancak; eksik bırakılan bir iş varsa, ve bu eksiklikte pek az ve arsa sahibi
tarafından katlanılacak boyutta ise davacıya, yüklenicinin halefi olarak bu
eksikliği tamamlama olanağı tanmmalı veya saptanacak bedelinin taman doğduğu kabul edilmeli
rmnın para ile karşılanması halinde kişisel hakkı
ıdır.
ve tescil hükmü kurulmal
nda somut olaya bakıldığında;
Bu ilkeler ışığı
nca 4104
nda yapılan inşaat sözleşmesi uyarı
Davacı, davalılar arası
sayılı parselde yapı lacak binadan avam projede 3 (tadilat projesi ile 4)
numaralı bağımsız bölümü yükleniciden satın aldığım edimlerini yerine
getirdiğini, üç yıldır niza konusu dairede oturduğunu ancak tapuda ferağ
na tescilini istemiştir.
verilmediğini belirterek tapunun iptali ile adı
ın reddini savumnuş , yüklenici ise yargılaDayalı arsa maliki davan
maya katılmamıştır.
Mahkeme 4 numaral ı bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davac ı
adına tesciline karar vermiş , hükmü her iki davalida temyize getirmiştir.
ında 26.5.1995 tarihinde düzenledikleri
Arsa vekili ile yüklenici aralar
inşaat sözleşmesini karşılıklı olarak feshettilderine ilişkin 25.11.1995 tarihli
noterde düzenlenen fesihnameyi delil olarak dosyaya ibraz etmişlerdir.
nda düzenlenen bu fesibname 29.7.1999 tarihinde aç ılan daDavalılar arası
i 2.8.1999-3.8.1999
vadan ve hatta dava dilekçesinin taraflara tebli ğ edildiğ
tarihlerinden sonra düzenlendi ğinden tapu kaydmın verilmemesini temin
amacıyla kötüniyetle hazırlanan bir belge oldu ğundan dikkate alınmamış tır.
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Ancak mahkemece yap ılan araştırma ve inceleme yukar ıda yazılı
ilkelere göre, davanın kabulü için yeterli görülmemi ştir.
Arsa sahibi ile yüklenici arasında düzenlenen 26.5.1995 tarihli in şaat
sözleşmesinde 4 numaral ı bağımsız bölümün arsa malikine ait oldu ğu
kararlaştırilmıştır. Davacı da dilekçesinde 3 numaral ı bağımsız bölümü
safin aldıklarını ancak tadilat projesiyle bu dairenin 4 numaray ı aldığını
belirterek 4 numaralı bağımsız bölümün adma tescilini istemi ştir. Dosyadaki bilirkişi incelemesinde bir tadilat projesinden bahsedilmedi ği gibi kat
irtifakı tesisi sırasmda projede ve sözle şmede belirlenen bağımsız bölümün
numaralannda bir de ğişiklik yapılıp yapılmadığı hususu da açıklanmamıştır. Davacmın adı
na tescilini istediği ve dayanak satış vaadi sözleşmesinde
belirtilen bağımsız bölümün projede ve kat irtifakında hangi bağımsız bölüm olduğu, proje ile kat irtifakında yer alan bağımsız bölüm numaraları
arasında fark olup olmadığı, var ise bunun neden kaynakland ığı ve dava
konusu dairenin inşaat sözleşmesine göre arsa malike mi yoksa yükleniciye
mi bırakılan bağımsız bölümlerden hangisi oldu ğ
u hususunun tereddüte
yer bırakmayacak şekilde tespiti gerekirken bunun yapılmaması,
Yükleniciden kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca bağımsız bölüm
safin alan üçüncü kişinin adı
na tescil isteyebilmesi için gereken koşullardaıı birisi de kendisinin yükleniciye karşı satış sözleşmesindeki edimlerini
yerine getirmesidir. Davac ı satım bedelini ödendiğini iddia etmiştir. Ancak
dayanak satış vaadi sözleşmesinde belirlenen satım bedeli ve dosyaya ibraz
edilen ödeme belgeleri karşılaştınldığında bu edimin tam olarak yerine getirilmediği anlaşılmasına rağmen bu hususun yeterince ara ştırılmaması,
Daval ılar arası
nda düzenlenen inşaat sözleşmesine göre, iskan ruhsatının alı
nmasında yüklenicinin yerine getirece ği bir edimdir. Dayalı arsa
maliki fesibnameden önce in şaattaki eksik işler hususunda tespit yaptırdıklarım savunmuştur. Mahkemece yapılan keşifte de bir kısım noksan
yapım olduğu belirtilerek bunun bedeli tespit edilmiştir. Ancak bilirkişice
yapılan inceleme yeterli değildir. Dava konusu tab ınmazda yap ılan binaya
ait inşaat ruhsat ve projesi ilgili yerden getirtilerek ve da yalı arsa malikinin
savunmasında belirttiği 1997/213 değişik iş sayılı tespit dosyas ı da dosya
içine konularak mahallinde uzman bilirki şiler aracılığı ile keşif yapılarak,
inşaatın proje ve ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığı, tamamlanma
oranı, iskan ruhsatının alınıp alınmadığı, inşaatta eksik bırakılan işlerin
neler olduğ
u bunları
n tamamlanması halinde bedelin ne olacağı tespit edilmeli, eksik iş bedelinin yüklenicinin halefi olarak tescil isteyen üçüncü ki şi
tarafı
ndan mahkemenin belirleyeceği yere yatırılması için süre verilmesi
gerekirken buna uyulmamas ı,
Belirtilen hususların araştırılıp incelenmesi ve toplanan tüm delillerin
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birlikte değerlendirilmesi sonucu olu şacak kanaate göre bir karar vermek
gerekirken eksik inceleme sonucu yaz ılı şekilde hüküm tesisi do ğru görülmemiştir.
***
Yargıtay 14.Hukuk Dairesi
T. 09.10.2003
E. 2003/4095
K. 2003/6950

* Geçit hakkı
* Tapu sicil kayd ı
* Geçit bedeli
(4721 sayılı TMK m.671, 672)

Dava, açıldığı tarihte yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu'n ım
671. maddesi uyarınca geçit hakkı kurulması isteğine ilişkindir.
Geçit hakkı davalarmı, genel yola ba ğlantısı olmayan veya yolu bulunmasına rağmen mevcut bu yolu gereksinimin kar şılamayan taşınmaz
maliki açabilir.
Bunlardan ilicine mutlak geçit ihtiyacı veya geçit yoksunluğu, ikincisine
nisbi geçit ihtiyacı veya geçit yetersizli ği denilebilir.
Geçit ihtiyacı olan kişi, davasını öncelikle taşınmazların önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun taşmmaz malikine karşı ve daha sonra
bundan en az zarar görecek olana yöneltilmesi gerekir.
Geçit hakkı verilmesi isteğine ilişkin davalarda, bu hak taşınmaz leh ve
aleyhine kurulacağmdan, leh ve aleyhine geçit istenen ta şınmaz malilclerinin
tamamını
n davada yer alması zorunludur. Ancak, yararına geçit istenen
taşınmazın müşterek mülkiyete konu olması halinde, paydaşlardan bir ya
da bir kaçı dava açabilir.
Ülkemizde arazi düzenlemesinin sa ğlıklı bir yapıya kavuşmaımş olması ve her taşmmazın doğrudan yol ihtiyacının karşılanmamış bulunması,
geçit davalarının kayna ğını oluşturmaktadır. Mahkemece uygun geçit
yeri saptanırken öncelikle taraf yararlarmın gözetilmesi ilkesi gözönünde
tutulmalıdır. Geçit hakkı, taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir irtifak hakkı
olmakla birlilçte, bir anlamda özünü komşuluk hukukundan almaktad ır
denilebilir. Bunun doğal sonucu olarak da yol saptan ırken komşuluk hukuku ilkeleri de esas alınmalıdır.
Geçit gereksiniminin nedeni, ta şınmazın niteliği ile bu gereksinimin
nasıl ve hangi araçlarla karşılanacağı, davacınm sübjektif arzular ına göre
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değil objektif esaslara göre belirlenmeli, ta şınmaz mülkiyetinin sınırlandı niması konusunda genel bir ilke olan fedakarl ığm denkleştirilmesi prensibi
de gözetilmelidir.
Bu nedenlerle de bir taşınmaz için 2,5-3 metre geni şliğindeki bir yolun
yeterli olacağı kabul edilmelidir.
Davacı yararma tesis edilen geçidin, genel yola kesintisiz ula şması
sağlanmalıdır.
Saptanan geçit nedeniyle yükümlü ta şınmaz malikine ödenmesi gereken bedel de yine objektif kriterlere, ta şınmazın niteliğine göre atanacak
bilirkişiler aracılığı ile saptanmalıdır. Saptanan bu bedel, hükürnden önce
depo ettirilmeli, böylece geçit bedelinin geç ödenmesinden do ğabilecek
sakmcalara meydan verilmemelidir. Aksinin kabulü, maddenin amac ı ile
de çelişir.
nca Tapu
Kurulan geçit hakkının Medeni Kanun'un 672. maddesi uyar ı
siciline kaydı da gereklidir.
Davanın niteliği gereği, yargılama giderleri de davacı üzerinde bırakılmandır.
Bu ilkeler ışığmda somut olaya bakıldığında;
Davacı 12150 parsel sayılı taşınmazı için, davalılara ait 12148, 12252,
12277 ve 12278 parsel say ılı taşınmazlar üzerinde geçit hakkı kurulmasını
istemiştir.
Davalılardan 12252 parsel malikleri ve 12148 parselin hissedarlarmdan
Ömer; taşmmazlanndan bedelsiz olarak geçit hakk ı verilmesini kabul etmişler, 12148 parsel sayılı taşınmazm diğer hissedarı dayalı Fatma; aç ılan
davaya bir diyeceği olmadığım bildirmiş, 12277 ve 12278 parsel maliki
davalılar; davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece; davac ı parselin lehine 12148, 12252, 12277 ve 12278 parsel
sayılı taşınmazlardan geçit hakk ı kurulmuştur.
Hükmü; 12277 ve 12278 parsel malikleri daval ılar; gerek taşınmazların
nmaz mikgeçit için uygun güzergah olmad ığı, gerekse geçit kurulan taşı
tarlan ve buna bağlı olarak geçit bedellerinin, raporlar ı ile çelişkili olarak
hükmolunduğu noktalanndan temyize getirmi şlerdir.
Dosyanın incelenmesinde; mahkemenin karar ına dayanak yaptığı
11.11.2002 tarihli bilirki ş i raporunda; 12278 parselden 318.75 metrekarelik
geçit verilirken hükümde bunun 105 metrekare 12277 parselden raporda
363.60 metrekarelik geçit verilirken, hükümde bunun 262.50 metrekare,
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12148 parselden raporda 105 metrekarelik geçit verilirken hükümde
bunun 318.75 metrekare, 12252 parselden raporda 262.50 metrekarelik geçit verilirken hükümde bunun 363.60 metrekare, olarak yaz ıldığı, aynca;
zirai bilirkişi tarafından verilen raporda; geçit kurulan toplan ı 1049.85
metrekarelik alanın toplam değerinin 559.920.000 TL olarak hesapland ığı
görülmüştür.
Bu nedenle; bilirkişi raporları değerlendirilerek kesin ve açık bir hüküm
kurulmamiş olması ve bedel isteyen davalılar yönünden geçit bedelinin
depo edilmemiş olması usul ve yasaya aykı
n görülmüş, hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
***
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

T. 20.10.2003
E. 2003/6040
K. 200"7303

• Tapu kaydı
• Kimlik bilgilerinin düzeltilmesi
• Mülkiyet nakli
(1086 sayılı HUMK m.13;
4721 say ılı TMK m. 702)

Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi
isteğine iişkindir.
Taşınmazlann, kadastro tespih ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet veya diğer hak sahiplerinin isim, soy isim, baba adı, doğum tarihleri
gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatal ı işlenmesi, kayıt düzeltme
davalarmın kaynağını oluşturur. Bu nedenle de bu tür davalarla kimlik
bilgileri düzeltilirken, ta şınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımda
mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.
isim düzeltme davaları, taşınmazın aynına ilişkin bulundu ğundan
HUMK'un 13. maddesi uyarınca, taşınmazm bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
Böyle bir davayı tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Bunun yanısıra
1.1.2002 tarihinde yürürlü ğe giren yeni Türk Medeni Kanunu'nun 702.maddesinin son fıkrası ile ortaklardan herbirinin toplulu ğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği
öngörüldüğünden, elbirli ği mülkiyetinde, ortaklardan herhangi biri de,
tek başı
na tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme isteyebilir. Aynca bu tür
davanın, bir başka dava nedeniyle verilen yetkiye dayamlarak aç ılması da
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mümkündür. Böyle bir yetki verildi ğirıde, yetkiye dayan ılarak dava açan
kişinin, aktif dava ehliyeti vard ır.
Tapu Sicil Müdürlü ğü'ne yöneltilerek açılması gereken kayı t düzeltme
davalannda, mahkemece sa ğlıklı bir inceleme yap ılmalı, kayıt rnaliki ile
ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğu ku şkuya yer vermeyecek şekilde
saptanmalıdı r. Bu saptama yapılırkende a şağıda açı klanan yöntem izlenmelidir.
1.Düzeltilecek tapu kayd ı tüm dayanakları ile birlikte getirtilmelidir.
2. Nüfus Müdürlüğü'nden, kayı tta geçen kişi ile aynı kimlik bilgilerine
sahip bir başka kişinin kaydını n bulunup bulunmadığı sorulmal ı, kaydı düzeltilecek kişinin nüfus kaydı , tapu ve dayanakları ile bağlantı oluşturacak
şekilde incelenmeli, gerekirse kök kay ıtlar da istenmelidir.
3. Cumhuriyet Savc ılığı aracılığıyla, taşınmazı n bulundu ğu mahalde
kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kiş i bulunup bulunmadığı araştınlmalıdır.
4. İstem konusunda tanı k önlenmelidir.
5. Tüm bu araştırmalar sonucu hala kesin bir kanaat olu şmamış ise,
tanıklar ve varsa tespit bilirki şileri de taşınmaz başı nda dinlenerek ke şif
yapılmalıdır.
Açı klanan bu hususlar çerçevesinde inceleme ve ara ştırma sonucu,
nda bağlantı ve tutarlıhic sağlandığmda davanın
tapu ve nüfus bilgileri aras ı
kabulü yoluna gidilmelidir.
Ayrıca, davanın niteliği gereğince, yargılama harcı ve gerektiği hallerde
vekalet ücreti maktu olarak belirlenmelidir.
ü de yasal hası m olduğundan yargı lama giderleTapu Sicil Müdürlü ğ
rinden sorumlu tutulmamal ıdır.
Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığmda;
Davacı 3485 parsel sayıh taşınmazı n malikinin Ali kızı Ceznıinur Yeniçeri olduğunu, ancak tapuda Hacı Ali kızı Izzet Çiri olarak yazıldığı m ileri
sürerek kayı t malikinin baba isminin, isminin ve soyisminin düzeltilmesini
istemiştir.
Dayalı davanın reddini savunmuşh.ır.
Mahkemece davanı n kabulüne karar verilmiş , hüküm dayalı temsilcisi
tarafından temyiz edilmi ştir.
Dava konusu taşınmaz 1966 y ılında yapı lan tapulama çatışmaları sırasında zilyetliğe dayanılarak Hac ı Ali kızı 1322 doğumlu Izzet Çeri (Çin)
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adına tespit ve tescil edilmi ştir. Dosyaya gelen kay ıtlara göre kayı t maliki
olduğu ileri sürülen davac ı murisi ise Ali kızı 1341 doğumlu Cezminur
Yeniçeri'dir.
u
Bu hanede Cezminur'un İzzet Yeniçeri isimli kay ıtlı kızı bulunduğ
ının
yerde
Izzet
Yeniçeri
kayd
ı
inin
annesinin
ismi
de
Izzet'tir.
Ayn
gibi, eş
da bulunması nedeniyle mülkiyet hakline yol açmamak için dava konusu
taşmnıazı bilen yaşlı ve tarafsız kişiler arası ndan seçilecek yerel bilirki şi
ve sağ iseler tutarı alc bilirkişilerinin de kat ılımı ile ta şınmaz başmda keşif
yapı larak ve mümkün oldu uğtakdirde Izzet Yeniçeri'nin de beyan ına baş u şüpheye yer vermeyecek şekilde
vurularak gerçek malikin kim oldu ğ
saptandı ktan sonra bir karar verilmelidir.
Belirtilen nedenle eksik inceleme ve ara ştırma sonucu yaz ılı olduğu
ş ekilde hüküm kurulmu ş olması doğru görülmemi ş ve hükmün bozulması
gerekmiştir.
***
Yargı tay 14.Hukuk Dairesi
T. 23.09.2003
E. 2003/4737
K. 2003/6273

• İnanç sözleşmesi
• Tapu iptali
• Tescil
• İkrar

Dava, inanç sözle şmesine dayal ı tapu iptali ve tescil iste ğine ilişkindir.
5.2.1947 tarih 20/6 sayılı içtihadı Birleştirme Karar ı'nda belirtildiğ i gibi;
inanç sözleş mesi, inanç gösterilene bir hakk ın kullarulması nda davranışlarını , inanç gösterenin tespit etti ğ i amaca uydurmak borcunu yükler. Di ğer
bir anlatı mla, inanç gösterilen ki ş i, inanç gösteren namına yap ılacak bir
işlemden sonra, taşıturıazı n mülkiyetini ona yani inanç gösterene geçirme
yükümlülüğ ü altı na girmiş tir. Bu yükümlülüğ ün yerine getirilmemesi
halinde, bunun dava yoluyla hükmen yerine getirilmesi istenebilir.
İnanç sözle şmeleri an ılan içtihad ı Birleş tirme Karan uyarı nca ancak
yazılı delil ile kamtlanabilir. Bu yaz ılı delil, tarafları n getirecekleri ve onları n imzalarmı taşıyan belge olmalıdı r. Böyle bir belgenin bulunmamas ı
n tamamının ispatı na yeterli olmamakla birlikte
halinde en azı ndan olayı
ış yazılı delil
na
delalet
edebilecek
ve kar şı taraf elinden çıkm
bunun vuukıı
halinde,
inanç sözle şı
inde
bir
belgenin
söz
konusu
olmas
başlangıcı niteliğ
mümkün
olabilir.
ıtlanması
mesinin tanık dahil her türlü delil ile kan
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Bunlann hiçbirinin olmaması durumunda, davacı taraf delilleri arasında yemine de dayanmışsa, mahkemece daval ıya yemin teklifine hakkı
olduğu hatırlatılması gerekir.
nda somut olaya bakıldığmda;
Bu ilkeler ışığı
Davacı, dayalı adına kayıtlı 417 parsel numaralı taşınmazdaki (1000/
14600) payın bedelini kendisi ödediği halde, Istanbul'da ya şadığı ve yapılacak inşaat ile ilgilenme olana ğı bulunmadığından tescilin dayalı adına
yapıldığını, bu hususun davalinın Cumhuriyet Savcılığı'nda mahkemede
ve hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yazılı olarak sunduğu savunmasında da belirtildi ğini ileri sürerek tapu kayd ının iptali ile adına tescili
isteğinde bulunmuştur.
Dayalı, taşmmazı 1998 yılında satın aldığını, davacının ise borcuna
karşılık olmak üzere taşınmaz üzerindeki yazl ık konutları yaptırdığını,
davacının dayanağı olan beyanların soruşturma ve ceza tehdidi alt ında
verildiğinden bağlayıcı olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece taraflar arasında resmi şekilde yapılmış bir sözleşme
bulunmadığı gibi, taşı
nmaz üzerindeki konutların paylaşımına ilişkin
olarak düzenlenen ve noterde onaylanan anla şma içeriğine ve davalının
ceza tehdidi altmdaki savunmas ının samimi ikrar niteliğinde bulunmad ığı
gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından
temyiz edilmiştir.
Her ne kadar mahkemece yukar ıda açıklanan gerekçe ile davanın
reddine karar verilmi ş ise de dayalı kayıt maliki Nurettin Lüle'nin Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği, imzasını taşıyan dilekçe ve bu dilekçe içeriğini
de doğrulayan Cumhuriyet Savc ısı'nın huzurundaki 1.7.1998 tarihli beyanında ve Başmüfettiş Cabir Subaşına el yazısı ile yazılmış olarak verdiği
savunması ile Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 8.6.1999 tarihli
oturumunda sanık sıfatıyla alınan savunması
nda, dava konusu taşınmazın
davacı Selahattin Lüle tarafı
ndan gönderilen para ile alındığı
nı, kendisine
ait olmadığım, taşı
nmaz ve üzerindeki konutlann davac ıya ait olduğunu
açıkça beyan etmiştir. Davalının bu ikrarı bağlayıcı nitelikte olup davanın
kabulüne karar vermek gerekirken yaz ılı şekilde hüküm kurulmuş olması
doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
***
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• Tapu iptali
• Mera olarak s ınırlandırma
• Davacılık sıfatı
• Hukuki yarar
(3402 sayılı Kadastro K;
4342 say ılı Mera K.)

Dava, tapu iptali ve mera olarak s ınırlarıdırma isteğine ii şkirıdir. Hukunda bulunan yerlerki nitelikleri itibariyle Devletin hüküm ve tasarrufu altı
den olan meralar özel mülkiyete konu olamazlar. Bu nedenle de mülkiyeti
devlete ait olan yerlere ili şkin davaları Hazine açabileceğ i gibi meralann
sınırları içinde bulunduğu ve yararlanma hakkı olan Köy tüzeliçi şilikleri
ve Belediyelerin de dava açma haklar ı vardır. Ancak, somut olayda oldu ğu
gibi, köy muhtar ının dava açmamas ı ya da taşınmazı n tarla niteliğinde
bulunması nda menfaati bulunmas ı halinde köy halkından bir ya da birkaç
kişinin dava açma hakk ı olup olmadığı sorunu karşımıza çıkmaktadır.
Mera, yaylak ve k ışlıklara ilişkin uyuşmazlı klarda kimlerin dava
açabileceğine iliş kin yasal düzenleme yoktur. Mecelle d ışında bu yönde
bir hükme rastlanmamıştır ki Mecelle'de köy halkmdan bir ya da birkaç
kişinin meralı k iddiasıyla dava açma hakkının varlığından söz edilmektedir. (Mecelle md. 1645) yürürlükte bulunan 3402 say ılı Kadastro Yasası
ve 4342 sayılı mera yasasmda da davacılık sıf atı düzenlenmeniiştir. Genel
hükümler çerçevesinde bakt ığımı zda, mahkemeden hukuki korunma istenmesinde korunmaya değer bir yararı bulunan, yani hukuki yararı olan
kişinin davacılık sıfatının varlığının kabulü gerekir.
Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre köy muhtar ımn ya da köy
derneğ inin seçeceği bir temsilcinin dava açmamas ı halinde, köy halk ının
mera olduğunu ileri sürdüğü yerden yararlanma hakkı tamamen ortadan
ndan bir ya da birkaç ki şi dava açtı kalmaktadı r. Bu durumda, köy halk ı
nı istediklerinden, korunmaya de ğer bir
da meradan yararlanma hakk ı
yararlarının varlığının kabulü gerekir.
Bu ilkeler ışığında somut olaya bak ıldığında;
Davacınırı dava hakkını n varlığınm kabulü ile işin esasına girilerek bir
u şekilde davanı n reddi yerinde
karar verilmesi gerekirken, yaz ılı olduğ
değildir.
***
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• Satış vaadi sözleşmesi
• Tapu iptali
• Tescil
• Haczin kaldırılması
(818 sayılı UK m.22, 125, 213;
763 sayılı TMK m.634, 642;
4721 sayılı TMK m. 2, 706;
1512 sayılı Noterlik K. m.89)

Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine
ilişkindir.
Kaynağın
ı Borçlar Kanunu'nun 22. maddesinden alan ta şınmaz satış
vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanunu'nun 213. maddesi ile önceki Medeni
Kanun'un 634. ve yürürlükteki Medeni Kanun'un 706. ve Noterlik Kanunun'un 89. maddeleri hükmü uyar ınca, noter önünde re'sen düzenlenmesi
gereken, bir ba şka anlatımla geçerlili ği resmi şekil şartma bağlı kılınan ve
tam iki tarafa borç yükleyen kişisel hak veren sözleşmelerdendir.
Vaad alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet geçirim
borcu yüklenen satıcıdan, edimini yerine getirmedi ğirıde dava tarihinde
yürürlükte bulunan 743 say ılı Medeni Kanunun 642. maddesi uyar ınca
açılacak tapu iptali ve tescil davası ile edin-in hükmen yerine getirilmesini
isteyebiir.
Gayrimenkul satış vaadine dayal ı tapu iptali ve tescil davalarında
görevli mahkeme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.2.1996 gün ve
1995/14-963 E, 1996/69 K. sayılı kararmda da vurgutan ıp kabul edildi ği
üzere; tarafları
n sözleşmede özgür iradeleri ile saptad ıkları satış değeri
esas alınarak belirlenir. Yargılama giderlerinden olan harç ve vekalet ücreti
takdirinde de bu bedel esas al ınır.
Taşı
nmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir
zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi
gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözle şmenin ifa
olanağının doğmasından sonra işlemeye başlar. Ancak, satışı vaat edilen
taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden ki şiye, yani vaad
alacaklısına teslim edilmiş ise, on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra
açılan davalarda, zamanaşımı savunması Medeni Kanun'un 2. maddesi
uyarınca iyi niyet kurallan ile ba ğdaşmayacağından dinlenmez.
Davacırun tescil isteğinin kabulü için, sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmiş olması gerekir. Ancak, eksik kalan bir kısım var ise, Borçlar
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Kanununun 81. maddesi hükmü uyar ınca, bu bedel depo ettirilmelidir.
Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davalarının kabulü için aranacak ilk husus sözle şmenin ifa olanağının bulunup
bulunmadığıdır.
Elbirliği ortaklığma (iştirak halinde mülkiyete) konu bir ta şınmazda
elbirliği ortaklarından birinin, miras pay ını, ortaklık d ışı bir kişiye satmayı vaad etmesi halinde sözle ş me bir taahhüt muamelesi olarak geçerlidir.
Ancak elbirli ği ortaklığı çözülünceye kadar sözleş menin ifa olanağının
varlığından söz edilemez. Fakat elbirli ği ortaklığına dahil paydaşlar arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılmışsa iş tirak bozulrhamak
kaydıyla satıcı elbirliği ortağırun payının alıcı elbirli ği ortağının payına ilave
edilmek suretiyle satış vaadi sözleşmesinin ifa olana ğı vardır.
Eğer satışı vaad edilen taşınmaz tapusunda temliki tasarrufu engelleyen
kayıt varsa veya 3194 sayılı imar Kanunu'nun 18/ son maddesi hükmüne
naykırı şekilde satış vaadinde bulunulmuşsa veyahutta vaade konu ta şı
maz bir başka mahkemede mülkiyet uyu şmazlığına konu olmuşsa bu gibi
n ın varlığından söz edilemez.
hallerde de sözleşmenin ifa olana ğı
Taşınmaz satış vaadi sözleş melerinin, Türk Medeni Kanunu'nun 1009
maddesi uyannca tapunun beyanlar hanesine şerhi de mümkündür. Böylece, sözleş me alacaklısı, sözleşmeden kaynaklanan kişisel hakkını kuvvetlendirmiş olur ve üçüncü kişilere karşı ileri sürebilme olarıağmı kazanır.
nca bu şerh 5 yıl için geçerli olup, 5 yılm
Tapu Kanunu 26/6 maddesi uyarı
dolmasıyla kayı ttan silinir ve anılan gücünü yitirir. Sat ış vaadi sözleşmesinin tapuya şerhinden sonra, 5 y ıl içinde kayda iş lenen her türlü haciz,
ipotek ve benzeri, sözle şme alacaklısımn haklarını kısıtlayacak nitelikteki
şerhler de sözleşme alacakl ısını bağlamaz.
Bu ilkeler ışığında somut olaya bakıldığında;
Davacı, 29.3.2001 tarihinde noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi
ile 152 parsel numaral ı taşınmazdaki dayalı Zeynel Abidin Sönmez payım
satı
n aldığını, bedelini ödediğini belirterek bu payın adına tescilini, sat ış
vaadi sözle şmesinden sonra konulan hacizlerin kald ırılması isteğinde
bulunmuştur.
Dayalı, satış vaadi sözleş mesinin teminat amaçlı yapıldığım belirterek
n reddini savunmuştur.
davanı
Mahkemece yargılama aşamasında taşınmaz üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasma iliş kin istemin bu davadan ayrilmasma, karar verildikten
sonra, tescil isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
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Hüküm da yalı tarafı ndan temyiz edilmiştir.
Davacmın tescil isteğinin dayanağmı oluşturan satış vaadi sözleşmesi,
noterde usulüne uygun olarak düzenlenniiş olup, davalının borcu nedeniyle teminat amaçlı olarak düzenlendi ği hususu da kan ıtlanamamıştır.
Belirtilen nedenle davalınm diğer temyiz itirazları yerinde görülmemi ştir.
Ancak, dava konusu 152 parsel numaral ı taşınmaz paylı mülkiyet hükümleri uyarmca dayalı Zeynel Abidin Sönmez, Recai Türkmen ve A. Nazmi
Türkmen adına kayıtlı olup, paydaş lardan Recai Türkmen da yalı Zeynel
Abidin Sönmez aleyhine şuf a davası açmıştır. Anı lan dosya derdest olup,
n sonucunu etkileyecek niteliktedir. Belirtilen
verilecek karar eldeki davanı
nedenle Karata ş Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2002/212 esas say ılı dosyasının sonucunun beklenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması
doğru görülmemiştir.
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TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ
DİSİPLİ N KURULU KARARLARI

T.06.06.2003
E.2003/66
K.200t171

*Mesıektaşıaı aras ı dayanışma
*Davranış ile ceza arasında denge
(Av.K. mad. 34,158, Av. Meslek
Kuralları mad. 27)

Şikayetli avukat hakkında, şikayetçi meslektaşı ile ilgili suç duyurusu
yaparken gerekli özeni göstermediği ve TBB Meslek Kurallan'run 27. maddesine göre baroya bilgi vermedi ği görüşüyle açılan disiplin kovuşturması
sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca "uyarma" cezas ı tayin edilmiştir.
Karara şilcayetli avukat ve şikayetçi itiraz etmişlerdir.
1.Baro Disiplin Kumlu kararınm şikayetli avukata 14 Ocak 2003 tarihinde tebliğ edildiği, P17 tebliğ mazbatasmdan anla şilmıştır. Tebliğ tarihine
göre otuz günlük yasal itiraz süresi 13 Şubat 2003 Perşembe günü çalışma
saati bitiminde sona erdiği halde, şikayetlinin tarihsiz itiraz dilekçesini,
sürenin bitirninden dört gün sonra 17 Şubat 2003 günü Istanbul Barosu
Başkanlığı'na verdiğ
i ve dilekçenin (5735) evrak numaras ı
na kaydedildi ği
anlaşiinuştır. Bu durum karşısında, şikayetli aukatın itiraz dilekçesinin
süre yönünden reddi gerekmiştir.
2.Şikayetçinin itirazınn süresinde yapıldığı anlaşildıktan sonra gereği
görüşülüp düşünüldü:
Avukatlar yüklendilderi görevleri özen, do ğruluk ve onur içinde yerine
getirmek zorundadırlar.(Av. Yasası , md.34) TBB Meslek Kuralları'nda da
"meslektaşlararası dayanışma ve ilişkiler" ayrmtıh biçimde düzenlenmiştir.
Şikayetlinin, mesleki bilgi ve deneyimleriyle olaylann do ğruluğunu kanıtlayan delilleri elde etmeden, sadece müvekkilinin sözlerine dayanarak,
bir meslektaşını isim benzerliği nedeniyle mesleki onurunu zedeleyecek
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şekilde sahtecilik ve doland ırıcılı kla suçlaması ve hakkında soruşturma
ıca baroya da bilgi vermemesi Avukatl ık
açılmasına neden olmas ı, ayr
Yasası 'nm 34. maddesine ve TBB Meslek Kurallar ı'nı n 27. maddesini ihlal
eden eylemlerdendir.
Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulu'nun eylemin disiplin suçu olu şturduğuna ilişkin değerlendirmesi isabetli bulunmakla birlikte, davranış ile
nda Avukatlık Yasası'nın 158.maddesindeki ilkelere
tayin edilen ceza arası
uygun bir dengenin sağlanamadığı anlaşılmış ve uyarma cezas ının daha
ağır bir ceza olan kınama cezası na çevrilmesi gerekmi ştir.
Sonuç olarak:
1. Şikayetli avukat ın itiraz dilekçesinin süre yönünden reddine,
n itirazınm kabulü ile, İstanbul Barosu Disiplin Ku2.Şikayetçi avukatı
ı n "kınama" cezasına
rulu'nun "uyarma" cezas ı verilmesine ilişkin kararın
şikayetli
avukatın kınama
çevrilmesi suretiyle düzeltilerek onanmas ına ve
cezası ile cezalarıdınlmasma, katılanların oybirliği ile karar verildi.

T.11.07.2003
E2003/97
K.2003/210

* Meslektaşlar arası ilişki
* Küçük düşürücü beyan
* Savunmayı güçlendirmek
* Hakimi etkilemek amac ı
(Av.Meslek Kurallar ı mad. 6 ve 27)

Şikayetli avukat hakkında, Adana Ticaret Mahkemesi'ne verdi ği "sıra
cetveline itiraz" dilekçesinde, şikayetçi avukatı kastederek "Bu sun'i i şlemler, bu takipleri yapan vekili de kapsam ına alacak organize bir tertiptir.
Yapılacak iş cezai sorumluluklar doğuracak niteliktedir" şeklinde beyanda
bulunması nedeniyle, açılan disiplin kovuşturması sonunda Adana Bana" karar
rosu Disiplin Kumlu "disiplin cezas ı verilmesine yer olmadığı
vermiştir.
Şikayetli avukatm dilekçede sarf etmi ş olduğu sözler, Disiplin Kurulu'na verdiği savunma dilekçesinde de kabul edilmi ştir.
Savunmanın hukuki yönü ile ilgili olan avukat has ım vekili meslektaşı
hakkında küçük düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini ve düşüncelerini
açıkça belirtemez. (TBB Meslek Kuralları, madde 6 ve 27)
Kovuşturma konusu yap ılan sözlerin "savunmayı güçlendirmek ve
mahkeme hakiminin dikkatini çekmek" amac ıyla kullanıldığına ilişkin de252
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ğerlendirme kabul edilebilir nitelikte görülmemi ş ve isabetli bulunmayan
kararın kaldırılması ile disiplin cezas ı tayini gerekmiştir.
Sonuç olarak, Adana Cumhuriyet Ba şsavcıhğı'nı n itirazmın kabulü
ile, Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer
ı n kaldırılması na ve yeniden incelemeyi gerekolmadığına" iliş kin kararın
tiren bir halin bulunmamas ı nedeniyle şikayetli avukatı n uyarma cezas ı ile
cezalandırılması na, oybirli ği ile karar verildi.

T.:06.06.2003
£2003176
K. 2003/1 77

*ObjekJlik
*savunma s ımrlarının a şılması
(Av.Meslek Kurallar ı mad.5,6)

Şikayetli avukat hakk ında Adana 1. iş Mahkemesi Hakimli ği'ne dayal ı
vekili olarak verdi ği cevap dilekçesinde, "davac ı ahlaki değerleri erozyona uğramış bir ki şidir," diyerek hakaret etti ği görüşü ile aç ılan disiplin
kovuşturması sonunda, Adana Barosu Disiplin Kurulu "disiplin cezas ı
verilmesine yer olmad ığı na" karar vermiştir.
Baro Disiplin Kurulu, disiplin kovu şturması na neden olan cümlenin
"Hakinıin dikkatini çekmek için kullan ıldığı " kanaatine var ıldığını belirtmiş ve kararım bu gerekçeye dayand ırmıştı r. Oysa, şikayetli TBB Meslek
Kuralları'nı n 5.maddesinde öngörülen "objektiflik" ilkesine uymad ığı gibi,
savunmanm hukuki yönü ile ilgili bulunmayan sözler sarf etmek suretiyle
savunma smırlarıru a ştığından Meslek Kurallar ı'nırı 6.maddesine de ayk ırı
davranmıştı r. Hakimin dikkatini çekmek amac ı yla da olsa TBB Meslek Kuışları n sergilenmesi kabul edilemez.
ralları 'na ters düş en davran
Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan de ğerlendirmede hukuki
isabet görülmemiş ve kararın kaldırılması ile ceza tayini gerekmi ştir.
Sonuç olarak, Adana Cumhuriyet Ba şsavcılığı'nın itirazı nm kabulü ile,
Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer olmadığına" ili şkin kararının kaldırılmasına ve yeniden incelemeyi gerektiren
n "uyarma" cezas ı ile
bir halin bulunmamas ı nedeniyle şikayetli avukatı
cezalandırılmasına kat ılanlarm oybirli ğ i ile karar verildi.
***
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T.06.06.2003
E.2003/82
K.200t180

kararlar

*Tahsil edilen paranın müvekkile
ödenmemesi
* Üçüncü kişiye ödeme
*Talimat
(Av.K.mad.158,163/son; Av.Meslek
Kuralları mad.43)

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/236 esas sayılı dosyasıyla ve
görevi ihmal nedeniyle kamu davas ı açılmış, Mahkeme'nin 2002/84 karar
sayılı ve 11.04.2002 tarihli karan ile suç vasf ı emniyeti suiistimal olduğundan ve 4616 sayılı yasa kapsamında bulunduğundan, 4616 sayılı Yasanın
1. maddesi uyarınca kesin hükme bağlarımasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu durumda Ceza Mahkemesi dosyasmdaki bilgi ve belgelerden
de yararlanmak suretiyle disiplin kovu şturmasının sonuçlandıniması Baro
Disiplin Kurullan'nın görevidir.
Şikayetli, şikayetçi Nadire Ergamalıoğlu'nun vekili olarak kamulaştırma davası açtığını, tüm yargı giderlerinin Ali Zeybek isimli ki şi tarafı
ndan
kendisine getirildi ğini, Hayran Belediyesi'nden zaman zaman tahsil ettiği
toplam 2.000.000.000 TL'nın 1.600.000.000 TL .sini Ali Zeybek arac ılığı ile
şikayetçiye verilmek üzere gönderdi ğini ve 10.01.2000 tarihli belge ald ığım,
bu şahsın gerekli ödemeyi yapmad ığından dolayı şikayetin yanlış anlaştImadan kaynakland ığını bildirmiş, suçsuz olduğunu savunmuştur.
Şikayetli müvekkili tarafı
ndan Ali Zeybek'e ödeme yapılması için yanlı
bir talimat sunmadığı gibi, en son 15.02.1999 tarihinde Hayran Belediyesi'nden tahsil ettiği parayı uzunca bir müddet yedinde tutmuş, herhangi
bir ödeme yapmamıştır. Avukatlık Meslek Kurallan'nrn 43. maddesi gereği
"...müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin
müvekkile duyurulur ve verilir". Müvekkil bulunmadığı takdirde nemalarından da yararlanılmak üzere müvekkil ad ına bankada hesap açtırmak
veya mahkemeden tevdi mahalli tayin ettirmek zorunludur. Bu nedenlerle
Disiplin Kurulu'nca yap ılan hukuksal değerlendirme isabetli bulunmu ş,
kararın onanması gerekn-ıiştir.
Sonuç olarak, şilcayetli avukatın itirazmın reddine, Balıkesir Barosu
Disiplin Kurulu'nun, "150.000.000 TL para cezası" verilmesine ilişkin kararmın onanmasına, katılanları
n oybirliği ile karar verildi.
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* Müvekkil ad ına tahsilat
* Müvekkile ödemede gecikme
* Şikayetten sonra ödeme
* Şikayetten vazgeçmenin etkisi
(Av.K.mad.34, 158: Av.Meslek
Kuralları mad.43)

Şikayetli avukat hakkında, şikayetçinin vekaletini üstlenerek açt ığı
dava sonucunda mahkemece verilen karar ı icraya koyduğu, icra takibi
sırasmda tahsil ettiği parayı müvekkiline vermedi ği" iddiası ile başlatılan
disiplin kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca şikayetli avukat
haldcmda "disiplin cezası tayinine yer olmad ığına" karar verilmiştir.
Dosyada ki belge ve bilgilerden, şikayetli avukatın, şikayetçi adına
u ve icra
açtığı davanın yargılaması sonunda verilen karar ı icraya koyduğ
tahsil
etmesine
ra
ğmen,
müvekkiline
ödetalcibine konu alacağın tamamını
mediği, bu pan karşılığında şikayetçiye şahsi bonosunu verdiği, bonoyu
da vadesinde ödemediği, şikayetli avukat hakk ında disiplin kovuşturması
başlatıldıktan sonra şikayete konu paranın şikayetçiye ödenmi ş olduğu
anlaşılmaktadır.
Avukat, yüklendiği görevi,bu görevin kutsall ığına yakışır bir şekilde
özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının
gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür.(Avukatlık Yasası, md. 34). Ayrıca avukat, müvekkili adma tahsil
ettiği paraları ve başkaca değerleri geciktirilmeksizin müvekkiline vermek
zorundadır. (TBB.Meslek Kuralları Madde 43) Şikayetli avukat ın, müvekkili
adma tahsil etti ği parayı, müvekkiine ödememesi, müvekkiline borçlanarak
verdiği bonoyu da ödememiş olması disiplin suçunu oluşturmaktadır.
n
Şilcayetçinin, şikayetinden vazgeçmi ş olması veya şikayetli avukatı
u parayı disiplin kovuşturması açılmasınicra dosyasından çekmiş olduğ
dan sonra ödemiş olması, Baro Disiplin Kurulu'nu ba ğlamaz ve disiplin
kovuşturmasmı etkilemez.
n eyleminin
Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulu'nun, şikayetli avukatı
disiplin suçunu oluşturmadığına ilişkin değerlendirmesinde hukuki isabet
görülmemiş ve şilcayetli avukat hakkında eylemin özel ağırlığı ve Avukatlık
Yasası'nın 158. maddesi de gözetilerek disiplin cezas ı tayini gerekmi ştir.
Sonuç olarak, Cumhuriyet Ba şsavcısı'nın itirazının kabulü ile, Adana
Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer olmad ığına"
ilişkin kararmın kaldınlmasına, yeniden incelemeyi gerektiren bir halin
bulunmaması sebebiyle şikayetli avukatın 500.000.000 TL para cezas ı ile
cezalandınlmasına, oybirliği ile karar verildi.
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• Müvekkil adına tahsilat
• Müvekkile ödeme
*Tedbir mahiyetinde i şten
yasaklama
*Sürekli tedbir
(Av.K.mad. 153)

Müşteki, Eskişehir Barosu'na verdi ği 19.11.2001 tarihli şikayet dilekçeimu, bu vekalete dayanarak Demirsirıde, şikayetli avukatın vekili olduğ
bank Eskişehir Şubesi'ne ait 22.11.2000 tarihli, borçlusu SS Alt ındağ Konut
Yapı Kooperatifi olan 6.500.000.000 TL.tutar ındaki çeki tahsile verdi ğini, bir
süre sonra adı geçen avukatı aradığında görüşmekten kaçındığmı, yaphğı
araştırma sonucunda borçludan değişik zamanlarda (10.617.776.493 TL)
tahsil etmesine rağmen ödemede bulunmadığını bildirerek gerekli işlemin
yapılmasını talep etmiştir.
Şikayet edilen Avukat 13.09.2002 havale tarihli savunma dilekçesinde
müştekiden halen 4.350 USD alacaklı olduğunu, yapılan tahsilatlardan
yasal hakkim kullanarak vekalet ücreti kesti ğini, müştekiye bir kısım ödemeler yaptığını ileri sürerek, haks ız şikayetin reddine karar verilmesini
istemiştir.
Konuyu inceleyen Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu 17.04.2002 tarihli
toplantısında "disiplin kovuşturması açılmasına" karar vermiştir.
Şilcayete konu eylemlerden dolay ı, Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu,
gerek önceden verilen üç ayrı belirli süreli işten çıkarma kararı, gerekse
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2002/231 esas say ı ile "hizmet nedeniyle
emniyeti suiistimal" suçundan aç ılan kamu davası nedeniyle 27.01.2003
tarihinde "üç yıl süreyle tedbir mahiyetinde i şten yasaklama" karan vermiştir.
Bu karara yapılan itiraz üzerine kurulumuzca 07.04.2003 tarih ve 2003/
55-95 sayılı karar ile "belirli bir süre tayini suretiyle i şten yasaklama kararı
verilemeyece ği" gerekçesine bağlı olarak tedbir mahiyetinde işten yasaklama karannın kaldırılmasına karar verilmiş ve bu karar Adalet Bakanlığının
30.04.2003 günlü ve (9763) say ılı işlemi ile onaylanmıştır.
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyada bulunan 08.05.2003
tarihli yazısında, şikayetli hakkındaki 2002/ 232 esas say ılı dava dosyas ının 2002/231 esas sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildi ği,
dunşmasınm 2002/231 esas sayılı dava dosyası üzerinden devam etti ği
bildirilmiştir.
Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu, Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Ku256 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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rulu'nun Bakanlıkça onaylanan bozma kararı üzerine dosyay ı yeniden ele
almış ve 23.05.2003 tarihinde " şilcayetli hakkı
nda meslekten çıkarma cezasıni gerektirebilecek mahiyette bir işten kovuşturma yapıldığı" gerekçesi ile
Avukatlık Yasası'nın 153/1. maddesine dayanarak tekrar ve bu kez süresiz
olarak "Tedbir mahiyetinde i şten yasaklama" kararı vermiştir.
Kamu davasının açılmasına neden olan eylem (hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu) Avukatlı
k Yasası'nın 136/1 ve 5(a) maddeleri hükmüne
göre "Meslekten Çıkarma" cezasını gerektirebilecek mahiyettedir.
Olayda, Avukatlık Yasasının 153/1.maddesinde belirtilen ko şullar
mevcut olduğu gibi, aynı maddenin 2.fıkrası hükmürıün de yerine getirildiği ve karar verilmeden önce, (13.09.2002 tarihinde) şikayetlinin çağnlarak
dinlendiği anlaşılmıştır.
Ayr
ıca, şikayetli avukatın sicilinde mevcut çok sayıdaki disiplin cezaları
da Baro Disiplin Kurulu'nun takdir hakkım avukat aleyhine kullanmasma
etken olacak nitelik taşımaktadır.
Şilcayetli hakkındaki kamu davas ının henüz sonuçlanma ımş olması
Avukatlık Kanunu'nun 153.maddesinin uygulanmasına engel oluşturamaz.
Yasada, meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten
dolayı kovuşturma yapılması hali tedbir mahiyetinde işten yasaklama
kararı verilmesi için yeterli görülmüştür.
Bu durum karşısı
nda, Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan değerlendirmede yasaya aykır
ı bir yön ve hukuksal isabetsizlik görülmemiş ve kararın
onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Eskişehir Barosu Disiplin Kurulu'nun
"tedbir mahiyetinde i şten yasaklama" kararı
nı
n onanmasma, oybirli ği ile
karar verildi.

T.21.06.2003
E.2003/89
K.2003/203

* Önceki müveiddi aleyhine icra takibi
* Vekillik ilişkisinin bitmesi
* Önceki müvekkilden edinilen bilgiler
(Av.K.mad.38)

Şilcayetli avukat hakkında S.S. Özbelde Konut Yapı Kooperatifi vekilli ği
görevinin sona ermesinden sonra, kooperatif aleyhine icra takipleri yaptığı,
çeşitli davalarda vekillik üstlendiğ
i ve bu davalarda kooperatiften elde
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ettiği bilgi ve belgeleri kulland ığı iddiası ile açı lan disiplin kovu şturması
na karar verilmiştir.
sonunda, disiplin cezas ı tayinirıe yer olmadığı
Şikayetli, Kooperatifin sözle şmeli avukatı olduğunu, sadece bir davayı
takip ettiğini ve 11 .06.2001 tarihinde kar şılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini, sözleşmenin feshinden sonra aidat sorunlarından çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak kooperatif aleyhine dava aldığım, bu davalarda herhangi
bir eski belge ve bilgi kullanmadığmı savunmuş, bu hususların doğruluğu
tanık beyanları ve soruşturmacı üyenin dosyalarda bizzat yaptığı tespitle
sunduğu 19.12.2002 tarihli rapordan anla şılmıştır.
Taraflar arasındaki vekil/müvekkil ilişkisinin karşılıklı olarak anlaşma
sonucu 11.06.2001 tarihinde bitirilmesi, Kooperatif aleyhine al ınan dava ve
nda Avukatlık Yasası'nın
takip dosyalannın bu tarihten sonra olmas ı karşısı
38/b maddesindeki "aynı işte menfaati zıt tarafa avukatlık yapmış veya
mütalaa vermiş olmak" koşullan gerçekleşmediğinden ve Kooperatiften
elde edilen bilgi ve belgelerin bilahare aleyhlerinde kullanıldığına ilişkin
kesin, inandır
ıcı ve yeterli delil elde edilemedi ğinden, Disiplin Kurulu'nun
yaptığı hukuksal değerlendirme isabetli bulunmuş, kararın onanması gerekmiş tIr.
Sonuç olarak şikayetçinin itiraz ının reddi ile, Bilecik Barosu Disiplin
Kurulu'nun şikayetli hakkmda "disiplin cezası verilmesine yer olmad ığına"
ilişkin kararını
n onanmasma, oybirli ği ile karar verildi.

K.21.06.2003
13.2003/73
K.200196

*Ayni işte menfaati zıt taraflan
temsil
*onceh ceza
(Av.Kmad.158; Av.Meslek
Kuralları mad.38/b)

Şikayetli avukatın, davacılar R. ve 0. adına ve diğer davalılarla birlikte Ayla, Burhan ve Selma'nm da aralar ında bulunduğ
u şahıslar aleyhine
ın yargılaması
03.04.2000 tarihinde tapu iptali ve tescil davas ı açtığı ve davan
devam ederken, daha sonra 0.10.2002 tarihinde üç davandan ald ığı vekaletle
R. yararına satış vaadi akdettiği, böylece şikayetli avukatın menfaati zıt
tarafları temsil ettiği" sebebiyle Baro Disiplin Kurulu'nca şikayetli avukat
hakkında "üç ay süre ile işten çıkarma" cezası tayin ve takdir edilmiştir.
Dosyada ki bilgi ve belgelerden, şikayetli avukatı
n Fatih 1 .Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 03.04.2000 tarihinde, davac ılar R. ve 0. vekili olarak
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davalılar Selma, Burhan ve bir kısım davalılar aleyhinde Fatih, 269 paf ta,
1913 ada ve 24 parsel sayılı taşınmaz için tapu iptali ve tescil davası açtığı,
davanın yargılaması devam ederken bu kez tapu iptali ve tescil davasında
davali görülen Selma ve Burhan'dan vekaletname alarak R. lehine, ayn ı
taşmmaz hakkında 06.10.2002 tarihinde İstanbul 15. Noterliği'nin 18754
yevmiye nolu "Düzenleme şeklinde taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi"
ni vekaleten tanzim ettirdiği anlaşılmaktadır.
Böylece şilcayetli avukatı
n menfaati zıt taraflara avukatlık yaptığı anlaşılnııştır. Avukatlık Yasası'nın38/b maddesi uyarınca "Aynı işte menfaati
nt taraflara avukatlık yapılması yasaklanmış ve işin reddi zorunlulu ğu
hüküm altına alınmıştır.
Şikayetçinin, yapılan işlemlerde yararının olmaması, disiplin suçunun
oluşması
nı etkilemez.
Şikayetli avukatın aynı işte menfaati zıt taraflara avukatlık yapmış
olması, işi ret etmemi ş bulunması sebebiyle, Baro Disiplin Kurulu'nun
yapt
ığı değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemi ştir.
Ancak şikayetli avukatı
n disiplin sicil özetinde, daha önce disiplin
cezası bulunmadığmdan Avukatlık Yasası'n
ı n 158.maddesinde ki ilkeler de nazara alınmak suretiyle "üç ay süre ile i şten çıkarma" cezasının
"250.000.000 it para cezası
na" çevrilmesi uygun görülmü ştür.
Sonuç olarak itirazın yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile İstanbul
Barosu Disiplin Kurulu'nun "üç ay süre ile i şten çıkarma" cezası verilmesine ilişkin kararı
nın "250.000.000 TL. para cezası
na" çevrilmek suretiyle
düzeltilerek onaıımasma, şikayetlinin 250.000.000 TL para cezas ı ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verildi.

T.21.06.2003
E.2003/87
K.2003/202

*Önceki müvekkil aleyhine dava almak
*Ayni kişi olduğunu bilnıemek
* Makul sürede vekillikten çekilme
(TCK.mad.294/1; Av.K.mad.38)

Şikayetli hakkında Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1997/437
esas sayılı dosyasında Ali'nin vekili iken, Karaisal ı Sulh Ceza Mahkmesi'nin 1997/88 esasmda kay
ıtlı orman yasasına muhalefet suçundan açılan
davada sanık Ali aleyhine Orman idaresi vekilliğini üstlendiği iddiasıyla
açılan disiplin kovuşturması sonunda, "disiplin cezası verilmesine yer
olmadığı
na" karar verilmiştir.
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Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1999/258 esas ında kayıtlı "görevi
kötüye kullanmak" suçundan açı lan dava, mahkemenin 2000/88 karar ve
ıyla sonuçlanmış ve şikayetli TCK 294/1,59/2 mad22.05.2000 tarihli karar
deleri uyarınca iki ay on beş gün hapis cezası ile cezalandınimış, ceza 647
sayılı Yasa'nın 4.maddesi uyarınca 1.466.666 TL para cezas ına çevrilmiş ve
ertelenniiştir. Karar Yargıtay 4. CD'ninl3.11.2001 tarih ve 2001/14294 say ılı
kararı ile suçun 4616 sayıli yasa kapsamında olduğundan bahisle bozulmu ş,
Adana 1. Ağı r Ceza Mahkemesi 2002/140 esas, 2002/99 karar ve 9.04.2002
tarihli karar ile 4616 say ılı yasanınl/4 maddesi uyarınca kesin hükme
bağlanmanın ertelenmesine karar vermi ş ve bu karar 22.05.2002 tarihinde
kesinleşmiş tir. Bu durumda Ceza Mahkemesi'ndeki bilgi ve belgelerden de
yararlanmak suretiyle disiplin kovuşturmasırıın sonuçlandınlması disiplin
kurullarının görevidir.
Şikayetli, Ali'nin oğlu İlhami'den dava konusu yerin ormanla ilgisi
olmadığma ilişkin bilgi aldıktan sonra, Karaisal ı Asliye Hukuk Mahkemenı, Orman Idaresi
si'nin 1997/437 esas sayılı dosyasına vekil olarak katıldığı
Sulh
Ceza
Mahkemesi'nin
1997/88 esas
vekili olması nedeniyle Karaisalı
ı, ancak sanık Ali'nin müsayılı dosyasına müdahil vekili olarak kat ıldığın
vekkili olan Ali olduğunu bilmediğini, 19.09.1997 tarihli celsede, Sulh Ceza
Mahkemesi dosyasma celbedilen Asliye Hukuk Mahkemesi dosyas ınrn
tetkikinde her iki şahsın aynı olduğunu öğrendiğini, bu nedenle 7.04.1999
tarihli celsede Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada vekillikten çekildiğini, bu arada müvekkilinin öldüğünü ve Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki
dosyarun düştüğünü, esasen Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dosyan ın konusunun, Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyayla aynı olmadığının mahkeme kararı ve Orman idaresi müfetti şlerince de saptand ığını, bu nedenlerle
suçsuz olduğunu savunmuştur.
Şikayetli Karaisal ı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1997/88 esas say ılı dosyasımn 19.09.1997 tarihli duruşması nda her iki dosyadaki Ali'nin aynı
n, aradan uzun bir müddet geçtikten
şahıs olduğunu öğreıımesine karşı
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
Karaisalı
şmada
sonra 7.04.1999 tarihli duru
1997/437 sayılı dosyasmda vekilhikten çekildi ğini bildirmiştir. Bu durumda
ş ilcayetli avukat, makul bir süre içinde derhal iki vekillikten birine usulüne
uygun olarak son vermeli, kamunun avukatl ık mesleğine olan güven ve
itibannı sarsmamalıdır. Bu nedenle Disiplin Kurulu'nun yaptığı hukuksal
değerlendirme isabetli bulunmamış, kararın kaldırılması ve Avukatlık
Yasası'nın 38/b maddesine aykın eylemden dolayı disiplin cezası tayini
gerekmiştir.
Sonuç olarak, Cumhuriyet Ba şsavcılığı'nın itirazının kabulü ile, Adana
Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer olmad ığına"
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ilişkin kararının kaldınimasma ve yeniden incelemeyi gerektiren bir husus
bulunmadığından, şikayetli avukatı
n kmama cezas ı ile cezalandınlmasına,
oybirliği ile karar verildi.
***
T.21.06.2003
E.2003J77
K.20037198

* Hakimle münakaşa
* Hakaret kasti
* Şikayetten vazgeçme
(Av.Meslek Kurallar ı mad.17)

nda, İmamoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde
Şikayetli avukat hakkı
dayalı vekili iken, mahkeme hakimi ile münakaşa ettiği hakimin odasmö
"siz davacıyı kayınyorsunuz, neden keşfe gitmiyorsunaz, siz bu mahkemenin hakimisiniz dedi ği, mahkeme hakin,i tarafından odadan çıkması
istendiği halde, çıkmamakta direndiği nedeni ile açılan disiplin kovuştıirması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca "disiplin cezası tayinine yer
olmadığı
na" karar verilmiştir.
Şikayetli avukatın davali vekili sıfatıyla takip ettiği davada 22 Kas ım
na karar verildiği, şikayetli keşif
2000 günü saat 10.00'da keşif yapılması
saatinde halcimin odas ı
na gidip, müracaatta bulunduğunda hakinün kendisine davacı tarafı
n beklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine bu davran ışı
n
davacıyı kayırmalc anlamına geldiğini ifade ederek "neden keşfe gitmiyorsunuz, siz bu mahkemenin hakimisiniz, karar vermek zorundas ınız"
dediği, hakiniin de polis ça ğırması üzerine direnmeden hakimin odas ını
terk ettiği anlaşılmıştır.
Şikayet konusu eylemden dolayı Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde
açılan 2001/79 esas ve 2001/163 karar sayılı dosyada, şikayetlinin beraatine
karar verilmiş ve bu karar kesinle şmiştir.
nŞikayetçi hem Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, hem de disiplin dosyas ı
daki beyarılarında, şilcayetinden vazgeçti ğ
ini bildirmiştir.
Şikayetli avukatı
n hakaret kasti ile hareket etmediği, keşif saatinde
mahkeme hakimine müracaatta bulunduğu, keşif yapılmasını ya da keşfe
gidilmeyecekse tutanak tutulması
nı istediği, sözlerinin veya davranışının
ndan Baro Disiplin Kurulu'nca yap ı disiplin suçu oluşturmadığı arılaşildığı
n onamnası
lan değerlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemi ş ve kararı
gereknüştir.
Sonuç olarak, itirazın reddi ile, Adana Barosu Disiplin Kurulu'nun
"disiplin cezası verilmesine yer olmad ığına" ilişkin kararının onanmas ı
na,
oybirliği ile karar verildi.
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* Vekile teslim edilen deliller
* Delillerin mahkemeye ibraz ı
* Görevi kötüye kullanma
(Av.K.mad.34; Av.Meslek
Kuralları, mad. 3 ve 4)

Şikayetli avukat hakkmda, Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davalarda, şikayetçiııin vekili olduğu, dosyalara delil olarak
sunulmak üzere şikayetçi tarafından kendisine verilmiş, trafik kazası ile
ilgili fotoğrafları, dosyalara ibraz etmeyerek avukatlık görevini gere ği
gibi yerine getirmediği, görevini ihmal ettiği nedenleriyle açılan disiplin
kovuştarması sonunda Baro Disiplin Kurulu taraf ından "disiplin cezası
verilmesine yer olmadığına" karar verilmi ştir.
Şikayetli avukat aleyhine görevi ihmal suçundan dolay ı açılan Çorum
Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2001/76 E. 2002/89K. say ılı ceza davası ile yine
Kınkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevi kötüye kullanma suçundan dolayı açılan, Mahkeme'nin 2001/115 E. ve 2001/299K. sayılı ceza davası
nda,
4616 sayılı yasanın 1/4 maddesi gereğince kamu davasmın kesin hükme
bağlanmasmın ertelenmesine karar verilmi ştir.
Bu durumda ceza yargısmdan bağımsız olarak, fakat Ceza Mahkemesi
dosyasındaki kanıtlardan da yararlanmak suretiyle disiplin kovuşturmasmı sonuçlandırmak ve gereken kararı vermek Baro Disiplin Kurulu'nun
görevidir.
Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/59 E. say ılı dosyasma
Şikayetli tarafından verilen delil listesinin son bendinde, davaya konu
trafik kazası ile ilgili fotoğraflar, delil olarak gösterildiği halde, davaya
bakan Mahkeme'nin birkaç kere mehil vermesine ra ğmen, dosyaya ibraz
edilmediği görülmüştür.
Her ne kadar şikayetçinin trafik kazasında %100 oran ında kusurlu olduğu Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'ndan al ınan raporla tespit edilmi ş
ise de şikayetli avukatın delil listesinde gösterdi ği ve kendisinde olduğunu
bildirdiği delil niteliğindeki fotoğrafları verilen mehillere rağ
men dosyasına
ibraz etmediği anlaşılmaktad ır.
Fotoğrafların müvekkil tarafından avukata verilmedi ği varsayılsa bile,
avukatın yazı ile vekil edenini uyarmas ı, fotoğrafların teslimini istemesi ve
ibraz etmemenin sonuçlarmı bildirmesi zorunludur.
Şikayetli avukat tarafından şikayetçiden alınan ibraname avukatın bu
konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Şikayetli avukatı
n bu eylemi şikayetçinin zarar etmesine, ma ğdur
olmasına sebebiyet verebilecek bir eylem niteli ğindedir.
Avukatlar yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır
bir biçimde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatl ık
wıvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir biçimde davranmak
zorundadırlar.
n 34.maddesi ile TBB Meslek
Şikayetli avukatın eylemi, Av. Yasası'nı
Kuralları'nm 3. ve 4.maddelerine aykırı bulunduğundan Baro Disiplin Kun
rulu'nca yapılan değerlendirmede hukuki isabet görülmemi ş ve kararı
kaldırılması ile ceza tayini gerekmi ştir.
Sonuç olarak, itiraz ı
n kabulü ile Baro Disiplin Kurulu'nun "disiplin
na" ilişkin kararının kaldır
ılması
na ve yecezası verilmesine yer olmadığı
niden incelemeyi gerektirir bir halin mevcut olmamas ı nedeniyle şikayetli
n kınama cezası ile cezalandırılmasma, oybirli ği ile karar verildi.
avukatı

T.11.07.2003
£2003198
K.200%1211

* Cezaevine telefon ve sim kart ı sokmak
* Suçun oluşmamamsı nedeniyle beraat
(TCK.mad.240)

Şikayetli avukat hakkında ceza infaz kurumdan ile tevkifevlerinin Yönetimirıe ve Cezalann İnfazına Dair Tüzük ve Adalet Bakanl ığı genelgelerine
aykır
ı olarak bir adet cep telefonu ve sim kart ile cezaevine girmeye kalkıştığı gerekçesiyle açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca "disiplin cezası verilmesine yer olmadığma" karar verilmiştir.
Disiplin kovuşhırmasına konu oluşturan eylem nedeniyle ve "avukattık görevini kötüye kullanmak" suçundan dolayı açılan kamu davasının
"suçun unsurlar
ı oluşmadığı" gerekçesiyle beraatle sonuçlandığı, Kartal 1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nin kesinle şme şerbirıi içeren 14.11.2002 günlü ve
2002/340 Esas, 2002/384 Karar sayılı karanndan anlaşılmıştır.
Gerek Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı, gerekse dosyadaki diğer bilgi
ve bulgular, şilcayetlinin yaşlılık ve hastalığının etkisiyle cep telefonu ve
sim kartı beyan etmeyi unuttuğunu ve bu araçları cezaevine sokmak aman
ile hareket etmediğini göstermektedir.
"Fiilin sübuta erdi ği" gerekçesiyle yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkenda kabul edilmemiştir. Çünkü" suçun unmesi'nin" beraat" kararı karşısı
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surlarının oluşmadığı" gerekçesiyle şikayetlinin beraatine karar verilmi ş
olması, fiilin sübuta ermedi ğini belirlemektedir.
Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yap ılan değerlendirmede hukukn onanması gerekmiştir.
sal isabetsizlik görülmemi ş ve kararı
Sonuç olarak, Cumhuriyet Ba şsavcılığı'nın itirazının reddiyle, Adana
Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine yer olmad ığma"
ilişkin kararının onanmasma, oybirliği ile karar verildi.

T.11.07.2003
£200
K.2003/212

* Müvekkili şikayet
* Merciine başvurma
* Üslup
(Av.Meslek Kurallar ı 3 ve 4)

Şikayetli avukat hakkında vekalet ücreti alacağım alabilmek için öğretmen olan müvekkilini Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Valiliğe şikayet etmesi ve
rencide edici bir üslup kullanmas ı nedenleriyle açılan disiplin kovuşturması
sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca disiplin cezası tayin edilmiştir.
Şikayetlinin, alacaldı olduğunu iddia ettiği vekalet ücretinin kendisine
ödettirilmesini sa ğlamak amacıyla, müvekkilini 25.09.2000 tarihli dilekçe
ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ve 16.10.2000 tarihli
başka bir dilekçe ile de Konya Valili ği'ne şikayet ettiği ve bu dilekçelerde
müvekkilini "hileli yollara sapmakla" suçlad ığı anlaşılmıştır.
Vekil edeninden ücret alacağı
nı alamayan bir avukat ın yasal yollara
başvurması ve hakkını bu yoldan elde etmeye çalışması gerekir. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Valilik ücret alaca ğmın tahsilini sağlamakla görevli merciler
değildir. Nitekim başvurularına karşı kendisine verilen yanıtta da bu husus
belirtilmiş ve özel borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlık için nasıl hareket
etmesi gerektiği açıklanmıştır.
Şikayetlinin hukukçu ve "Avukat" kimli ğiyle bağdaşmayan bu başvurulan uygun bulunmadığı gibi, dilekçelerinde kullandığı üslup ve yer
verdiği sözler de kabul edilebilir nitelikte görülmemiştir.
Bu durumda, TBB Meslek Kuralları'nı n 3,4 ve 5.maddesine aykın olan
eylem "disiplin suçu" oluşturduğundan ve aleyhe itiraz da olmad ığı
ndan
Baro Disiplin Kuruju'nca yapılan değerlendirmede hukuksal isabetsizlik
görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Konya Barosu Disiplin Kurulu'nun
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"uyarma" cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına, oybirliği ile
karar verildi.

T.11.07.2003
E.2003/112
K.2003/225

* Borcun bir borçludan tahsil
* Diğer borçlu aleyhine takibe
devam
* Şikayetten vazgeçme
(765 sayılı TCK m.509/1)

Şikayetli hakkında bedeli tahsil edilmiş bono ve çekleri mü şterek ve
müteselsil borçlulardan Ramazan'dan tahsil etti ği halde, borcun bir kısmı
için diğ er borçlu Mustafa aleyhine icra takibine devam etti ği gerekçesi
ile açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca eylemi
sabit görülerek "uyarma" cezası tayin edilmiştir.
Disiplin kovuşturmasma konu oluş turan eylemle ilgili olarak Konya
1. Ağı r Ceza Mahkemesi'nin 2001/231 esasmda, bedelsiz kalan çeki icra
yolu ile tahsile koymak fiilinden TCK 509/1 maddesi uyar ınca açılan
kamu davasında, şikayetten vazgeçme nedeniyle Mahkeme'nin 2002/56
karar sayılı ve 07.03.2002 tarihli karar ı ile "davanın dü şürülmesine" karar
verilmiş ve karar 15.03.2002 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda Ceza
Mahkemesi'ndeki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle disiplin
kovuşturmasının sonuçlandıniması , Disiplin Kurulları'nın görevidir.
Şikayetli, "müş terek ve müteselsil borçlulardan Ramazan' ın gerçekte
kem olduğunu, bu borçlu ile senet bedellerinin aimdığına ilişkin düzenlenen
sözleşmenin tarafları bağlayacağıru, bu nedenle suçsuz oldu ğunu, müvekkille yapılan görüşme sonucu hatalı takip yaptıklarmı anladıklanndan çek
aslını icradan almak suretiyle şikayetçiye iade ettiklerini, şikayetçinin şikan ı talep etmiştir.
ın kaldırılması
yetinden vazgeçti ğini" bildirmiş ve cezan
Şikayetçinin şikayetinden vazgeçmiş olması disiplin cezası verilmesine
engel değildir. Çünkü disiplin kovuşturması tarafları tatmin amacına yönelik olmayıp, kamu hizmeti niteli ğinde serbest bir meslek olan avukatl ığın
ını
genel etik değerlerini korumaya yöneliktir. Şikayetlinin, borcun tamam
borçlulardan birinden tahsil etmi ş olmasına ve bu borçluyu ibra etmi ş bulunmasına karşın, diğer borçlu hakkmda takip yapmas ı olağan olmadığı
gibi, avukat karşı yan iç ilişkilerine de girmemeye özen göstermeli, taraflardan biri lehine diğeri aleyhine i şlemlerde taraf olmamalı, objektifliğini
korurnalı, sadece müvekkilinin hak ve menfaatlerini dü şünmelidir. Bu nedenle Baro Disiplin Kurulu'nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli
bulunmuş, kararın onanması gerelcmiştir.
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Sonuç olarak, şikayetlinin itirazının reddiyle, aleyhe itiraz olmad ığından, Konya Barosu Disiplin Kurulu'nt.n "uyarma" cezas ı verilmesine ilişkin
kararın onar
ırnasma, oybirliği ile karar verildi.

T.11.07.2003
E.2003/120
K.2003/230

* Vekilin mahkumiyet karar ını
temyiz etmemesi
* Müvekkilin hak kaybına neden
olma

Şikayetli avukatların Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş
olan 2000/1086 esas, 2000/1246 karar say ılı davada, şikayetçinin vekili
olarak duruşmalara girdikleri halde, verilen mahkumiyet kararını temyiz
ı iddiası ile açilan disiplin
etmeyerek kararın kesinleşmesine neden olduklar
kovuşturması sonunda, Baro Disiplin Kurulu'nca her iki şikayetli hakkı
nda
kınama cezası verilmiştir.
Şikayetli avukatlar Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şikayetçinin
vekili sıfatıyla davayı takip etmeyi üstlenmişlerdir.
Şikayetli avukatlardan Av. R. şikayetçi Mehmet ad ına Nurgül adında
bir kişi ile ücret sözleşmesi yapmıştır.
Şikayetli avukatlar bu sözleşme koşullarım ileri sürmek suretiyle Antalya Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararlar ını temyiz etmediklerini, kesinleşmeye neden olmad ıklarını savunmuşlardır.
Şikayetli avukat R. ile Nurgül arasında yapılan ücret sözleşmesinde
şikayetçi taraf olmadığından, sözleşmedeki koşullar şikayetçiyi bağlayıcı
değildir.
İşi üstlenen ve sorumlu olan Av. R. olmakla birlikte Av. A'n ın da son
duruşmaya girdiği ve kararın kendisine tefhim olundu ğu anlaşılmıştır.
Şikayetli avukatların geçersiz sözleşme koşullarını gerekçe gösterip
şikayetçi hakkındaki mahkumiyet kararım temyiz etmemeleri, şilcayetçinin
mağduriyetine sebep olacak nitelikte bir davranıştır.
Avukat davayı almaktan ve soruşturmaktan çekinme hakk ın
ı müvekkillerine zarar vermeyecek biçimde kullanmand ır, müvekkilinin durumu ve
kişiliği ne olursa olsun avukat müvekkilinin hak kayb ı
na neden olmamalı,
süreli işlerde görevini yerine getirmelidir.
Bu durum karşısında Antalya Barosu Disiplin Kurulu'nca gerekli
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inceleme yapılarak, şikayetlilerin eylemine uygun bir disiplin cezas ı tayin
edilmiş bulunduğundan, yapılan değerlendirmede hukuki isabetsizlik
görülmemiş ve kararlarm onanmas ı gerekmiştir.
Sonuç olarak itirazlann reddi ile, Antalya Barosu Disiplin Kurulu'nun
her iki şikayetli avukat hakkında kınama cezası verilmesine ilişkin kararlarmın onanmasma, oybirliği ile karar verildi.

T.11.07.2003
E.2003/137
K.2003/232

* Hizmet nedeni ile eınniyeti
suistimal
* itiraz
* Zaınanaşımı süreleri
* Disiplin Kurulu'nun kesinle şen
kararları
(Av.K. m.157/7, 159/son; 765
sayılı TCK m.102/4, 104/2)

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun Av. G. hakk ındaki "Meslekten
Çıkarma" cezas ı verilmesine ilişkin 20.11.2001 günlü ve 2001/165 esas,
2001/252 karar sayılı kararına, şikayetli avukatm itirazı üzerine TBB Disiplin Kurulu'nun 21.02.2003 tarihli ve 2002/264 esas, 2003/ 24 karar say ılı
karanyla "Itiraz dilekçesinin süre yönünden reddine" karar verilmiş, ancak
n 21.04.2003 gün ve 009187 say ılı
sözü edilen kararımız Adalet Bakanlığı'nı
işlemiyle onaylannıayarak, bir daha görüşülmek üzere dosyası ile birlikte
geri gönderilnıiştir.
Adalet Bakanlığı'n
ı n geri gönderme kararmın gerekçesinde, özetle;
n eylemi aynı zamanda hizmet nedeni ile emniyeti sui"şikayetli avukatı
istimal suçunu oluşturduğundan ve bu eylem için Türk Ceza Kanunu'nun
102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen yedi buçuk y ıllık zamanaşımı
süresi dolmuş bulunduğundan zaınanaşımı sebebiyle dosyanın ortadan
kaldınlmasına karar verilmesi gerektiği" bildirilmiştir.
itirazı
n yasal süresi içinde yapilmadığı hususunda Bakanlık ve TBB
Disiplin Kurulu arası
nda bir görüş ayrılığı bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Adalet Bakanlığı'nın onaylamamaya ilişkin işleminin nedeni; şikayetli
n,
ndan yapılan itirazın süresinde yapılmamış olmasına karşı
avukat tarafı
TED Disiplin Kurulu'nun 1136 say ılı Avukatlık Kanunu'nun 159/Son ve
n 102/4 ve 104/2. maddelerinde öngörülen zamana şımı
Türk Ceza Yasası'nı
sürelerini nazara alması gerektiği yönündedir.
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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1136 saydı Yasanın 157. maddesi uyannca, Baro Disiplin Kumlu kararlarma karşı Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu'na itiraz edebilirler.
Yasanın tayin etmiş olduğu otuz günlük sürenin bitiminden sonra disiplin
kurulu kararı kesinleşir. Süre geçirildikten sonra yapılmış olan itirazları ise
Kurulumuz yasaya göre süre yönünden ret etmek zorundad ır.
TBB Disiplin Kurulu yasal süresi içinde yapılan itirazlarda, disiplin
davalannı usul ve esas yönünden inceleme yetkisine sahiptir. Baro Disiplin
Kurulu kararlan Tebligat Yasas ı ve Tüzüğüne uygun olarak tebli ğ edilip,
kesinleştikten ve yasal süresi geçirildikten sonra Cumhuriyet Savc ısı ve
ilgililerin yaptığı itirazlarda, Kumlumuz zamanaşımı da dahil olmak üzere
işin esası
na girmeksizin süre yönünden itiraz dilekçesinin reddine karar
vermek zorundadır. Karar kesinleştilcten sonra 1136 sayılı yasada, Türk
Ceza Yasası'ndaki gibi kesinle şen kararlara ilişkin olağanüstü müracaat
yolları da olmadığından, zamanaşımı konusunda bir inceleme yap ılması
yasal olarak olanaks ızdır.
Adalet Bakanhğı'nın görüşü doğrultusundaki bir uygulamanın, itirazın
kasıtlı olarak süre geçtikten sonra yap ılmasına ve Baro Disiplin Kurulu
karar tarihi ile -süresinde olmayan- itiraz tarihi aras ında zamana şımmın
gerçekleşmesinin sağlanması
na yol açabileceği de gözönünde bulundurulmalıdır.
Bu durumda, yukarıda gösterilen nedenler ve özellikle Avukatl ık Yasası'nın 157. maddesinde belirtilen esaslar kar şısı
nda, şikayetli avukatın
itirazını yasal süre içinde yapmamasına rağmen, itirazın süresinde kabul
edilerek, "şikayetli avukatı
n eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 102/4 ve
104/2 maddelerinde öngörülen zamana şımına girdiğini" kabul eden Bakanlığın geri gönderme gerekçesi yerinde görülmemi ş ve geri gönderilen
karanmızm aynen kabulü gerekmiştir.
Sonuç olarak, Adalet Bakanl ığı'nı
n 21.04.2003 tarih ve 009187 say ılı
işlemiyle bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 21.02.2003 gün ve
2002/264 esas, 2003/24 karar say ılı kurulumuz karannın, yukarıda açıklanan nedenlerle aynen kabulüne ve neticenin Avukatl ık Yasası'nın 157/7
maddesi hükmü gereğince Bakanl ığa bildirilmesine oybirli ği ile karar
verildi.
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K. 200 3/234
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• Ücret anlaşmazlığı
• Masraf avansı ve teminat
hesabımn müvekidle verilmemesi
* Duruşma istemek
(Av. K. m.144, 144/1, 157/7)

Karabük Barosu Disiplin Kurulu'nun, şikayetli avukat hakkında "disiplin cezası verilmesine yer olmad ığına" ilişkin 9.09.2002 günlü ve 2002/3
ı, TBB Disiplin Kurulu'nun 21.02.2003 gündü ve 2002/306
Karar sayılı karar
ımız
Esas, 2003/44 Karar sayılı kararıyla bozulmuş; ancak, sözü edilen karar
Adalet Bakanlığı'nın 21.04.2003 tarihli ve (9191) sayılı işlemiyle onaylanmayarak bir daha görüşülmek üzere dosyasıyla birlikte geri gönderilmi ştir.
Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme kararının gerekçesinde, "1136
sayılı Avukatlık Kanunu'nun 144. maddesine göre, disiplin kovu şturması
n incelemenin evrak üzerinde
açılmasına karar verilen hallerde, temel kuralı
yapılması olduğu, ancak incelemenin duru şmah olarak yapılmasının şikayet
edilen avukatın istemesi veya Disiplin Kurulu'nca gerek görülmesi halinde
mümkün olduğu, sözü geçen avukatın bu yönde bir isteğinin bulunmadığı"
bildirilmiştir.
Bakanlıkça geri gönderilen karar ve dosya, yukarı da belirtilen gerekçe
de göz önünde bulundurularak tekrar görü şülmüş ve aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.
1. Adalet Bakanlığı'nın geri gönderme kararının gerekçesini oluşturan
görüşü, Avukatlık Yasası'mn 144/1 maddesinin lafzına uygundur. TBB
Disiplin Kurulu da, incelemenin evrak üzerinde yap ılmasının esas olduğu,
şikayetlinin istemi veya Baro Disiplin Kurulu'nun gerek görmesi halinde
nın gereği gibi
duruşma yapılabileceği görüşündedir. Ancak, savunma hakk ı
kullanılabilmesine olanak sağlamak için, Baro Disiplin Kurulu'nun şikayetli
nın buavukata "incelemenin duruşmalı olarak yapılmasını istemek hakkı
bir
yön
ve
herhangi
bir
sakınca
lunduğunu" hatırlatmasında yasaya aykırı
görülmediğinden uygulama böyle bir yazılı uyarmın yapılmasımn yararlı
olacağı yönünde geliştirilmiş ve Kurulumuzun bu husustaki kararlar ı Adalet Bakanlığı'nın önceki muhtelif işlemlerinde de benimsenmniştir.
Bununla birlikte, her avukat ın öncelikle kendi mesleki statüsünü, yani
yetki, görev, hak ve sorumluluklarını belirleyen "Avukatl ık Yasası"nı bilu düşünüldüğünde, bu tür bir hatırmek ve özümsemekle yükümlü oldu ğ
latmamn yapılma ına gerek olmadığı kabul edilebilir. Bu nedenle, Adalet
Bakanlığı
nın geri göndermeye ili şkin kararında Avukatlık Yasası'nın 144/1
maddeleriyle ilgili olarak gösterilen gerekçe Kurulumuzca da yerinde görülmüş ve aynen kabul edilmi ştir.
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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2. Bu durumda işin esasının incelenmesine geçilmi ştir:
Baro Disiplin Kurulu, şikayete konu uyuşmazlığ m"ücret uyuşmazlığı niteliğinde olduğu ve ücret uyuşmazlıklarının da Baro Hakem Kurulu
tarafmdan çözüm1enmes gerektiği" görüşü ile disiplin cezası verilmesine
yer olmadığına karar vermiştir.
Oysa, şikayetin konusu yalnız ücret anlaşmazlığı olmayıp şikayetli
avukata verilen masraf avans ı ve teminat hesabının avukat tarafından
müvekkiline verilmediğirıe ilişkindir. disiplin kovu şturması da şikayete
konu olan bu eylemler için açılmış bulunmaktadır.
Bu durumda, öncelikle şikayetçinin iddiası doğrultusunda yaptığı
ödemeler kanıtlanmalı, ihtiyati haciz ve esas takip a şamalarında yapılan
giderler tespit edilmelidir. şikayetli de yazılı sözleşmesi olmayan vekalet
ücretlerine ilişkin takip ettiği işleri ve buna dair belgeleri Baro Disiplin
Kurulu'na tevdi etmelidir. Bu bilgi ve belgeler olmadan iddia ve savunmanin doğru olup olmadığım belirlemek mümkün bulunmad ığından, Baro
Disiplin Kurulu kararmın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı'nın onaylamamaya ili şkin kararında
belirtilen ve Avukatl ık Yasası'nın 144/1. maddesinin uygulanma usulü ile
ilgili olan görüşü kurulumuzca da yerinde bulundu ğundan aynen kabuiline; ancak bu kez işin esası yönünden yapılan incelemede saptanan ve
yukarıda 2 No'lu maddede açıklanan nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nca
noksan araştırma sonucunda verilen karar isabetli bulunmadığmdan gerekli
araştırma ve inceleme yapılarak oluşacak duruma göre bir karar verilmek
üzere Karabük Barosu Disiplin Kurulu'nun "disiplin cezas ı verilmesine
yer olmad ığına" dair kararının bozulmasına, işin esası ile ilgili "bozma"
kararımızın da incelenebilmesi için Avukatl ık Yasası'nı
n 157/7. maddeleri
uyarı
nca kararın dosyası ile birlikte Bakanl ığa gönderilmesine oybirliği ile
karar verildi.

T.12.07.2003
E2003/179
K.200 l237

* Disiplin soru şturmasının kamu
davasımn sonuna kadar
bekletilmesi
* Dava zamanaşımı
(Av.K m.140/2, 158, 159/2; 4616
sayılı K. m.1)

Konya Barosu Disiplin Kurulu'nun, avukat hakkmda "uyarma" cezas ı
verilmesine ilişkin 23.01.2001 günlü ve 2001/23 esas, 2002/1 karar say ılı
kararına yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu'nun
270 IBB Dergisi, Sayı 50, 2004

kararlar

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

21.03.2003 günlü ve 2002/340 esas, 2003/79 karar say ılı karanyla onanmış; ancak sözü edilen kararımız, Adalet Bakanlığı'run 22.05.2003 tarihli
ve (10915) saydı işlemiyle onaylanmayarak bir daha görü şülmek üzere
dosyasıyla birlikte geri gönderilmiştir.
Adalet Bakanlığı'run geri gönderme kararmın gerekçesinde, özetle "şikayet edilen avukatın şikayete konu eylemi nedeniyle Seydi şehir Ağır Ceza
Mahkemesi'nce yargıland ığı ve 4616 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince
kamu davasının kesin hükme bağlanmasmm ertelenmesine karar verildi ği,
bu karar karşısmda kamu davas ının sonuçlarıdığı kabul edilemeyeceğinden
Avukatlık Kanunu'nun 140/2. maddesi uyarınca disiplin kovuşturması n ceza davasmın sonuna kadar bekletilmesi gerekirken eylem tarihi olan
nı
16.07.1997'den itibaren anılan kanunun 159/2. maddesinde öngörülen 4,5
yıllık zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle Türkiye Barolar Birli ği Disiplin
Kurulu'nca verilen kararda isabet görülmedi ği" bildirilmektedir.
Kurulumuzca tekrar yapılan incelemede, a şağıda belirtilen hususlar
üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
1. 21.02.2000 tarihinde yürürlü ğe giren 4616 say ılı "23 Nisan 1999
tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun"un 4/2 maddesine göre "dava zamanaşımı
süresi içinde erteleme konusu suç ile aynı veya daha ağır şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlananlar hakkında kamu davası açılmaz. Açılmış olan davanın
ortadan kaldınlmasma karar verilir" hükmü yer almaktad ır. Bu hüküm
nazara alındığında 4616 sayılı yasanın örtülü bir "Af Kanunu" olduğu anı n, dava zamanaşımına
laşilmaktadır. Bu durumda disiplin kovu şturmasın
kadar bekletilmesini gerektiren hukuki bir sebep bulunmamaktad ır.
2. Bilindiği gibi kurulumuza gelen disiplin kovuşturmasma ilişkin
davaların yerel Baro Disiplin Kurulları'nda yapılan incelemeleri uzun bir
süreyi gerektirmektedir. Disiplin kovu şturmasına konu teşkil eden eylem
n 140/2
ık Yasası'nı
ış olması halinde Avukatl
hakkında kamu davası açılm
maddesi uyarınca kovuşturma, kamu davasmın sonuna kadar bekletilmekte, böylece disiplin kovu şturmasınm neticelenmesi birkaç yılı bulmaktadır.
n görüşü doğrultusunda düşündüğümüzde, birkaç y ıl
Adalet Bakanlığı'nı
Baro Disiplin Kurulları'nda kamu davasının sonucu için bekletilmiş bulunan disiplin dosyaları buna ek olarak 4616 say ılı yasa uyannca dava
zamanaşınıının süresi sonuna kadar bekletilece ğinden, disiplin dosyaları
zamanaşmuna uğrayacak, böylece disiplin hukuku yönünden Avukatlık
Yasası ve Meslek Kuralları'na açıkça aykınlık oluşturan eylemler cezasız
kalabilecektir.
Dava zaınanaşımının beklenilmesi, disiplin dosyalar ı için de uygulanrBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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ması gereken "usul ve dava ekonomisi" ile "yarg ılamanın çabuklaştınlması"
ilkesine de ters düşecek bir uygulama olacaktır.
Bütün bu hakl ı nedenlerle, 4616 sayılı yasaya göre kamu davasının
kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi halinde, ceza yargısından bağımsız
olarak, ancak ceza mahkemesi dosyasındaki kanıtlardan da yararlanmak
suretiyle disiplin kovuşturmasını sonuçlandırmak ve gereken kararı vermek Baro Disiplin Kurulu ile Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu'nun
görevi olmalıdır.
3.4616 sayılı Yasaya göre kamu davas ının ertelenmesi üzerine disiplin
kovuşturmasının da beş yıl süreyle bekletilmesi, haklarında ceza davası
açılan avukatların bir biçimde ödüllendirilmesi anlam ına gelecektir. Böyle
bir sonuç, Avukatlık Yasasının 159.maddesinde belirtilen zamana şımının
ılan yasanın 158.
arttıniması ile beklenen amaca uygun olmayaca ğı gibi, an
maddesinde öngörülen delillerin serbestçe takdiri ilkesine ve ceza vermenin
amacı
na da aykırılık oluşturacaktır.
Ceza hukukundaki suç kavramının dar yorumu, görevleri ceza hukukundan bağımsız olarak avukatlık onurunu, düzen ve geleneklerini, meslek
kurallarmı ve özellikle meslek itibarmı korumak olan disiplin kurullar ı
nı
çok sınırlı bir çerçeve içinde düşünmek ve karar vermek zorunluluğu ile karşı karşıya bırakabilir. Böyle bir durum, avukatlar ın disiplin hukuku yönünden denetimlerinin olanaksız hale gelmesi sonucunu doğurabileceğinden,
son derece sakıncalı görülmektedir. Herhalde yasa koyucunun amac ı da
disiplin kovuşturmasını zorunlu olarak uzatmak ve mesle ğin etik kuralları
yönünden kovuşturmanın sonuçsuz kalması
n ı sağlamak değildir.
4. 4616 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra itiraz üzerine
Kurulumuzca incelenen çok sayıda disiplin dosyas ına ilişkin olarak, kovuşturma konusu eylemden dolay ı açılan kamu davasının kesin hükme
bağlanmasının ertelenmesi halinde ceza yarg ısından bağımsız olarak, ancak
ceza mahkemesi dosyas ındaki delillerden de yararlanmak suretiyle karar
vermenin Baro Disiplin Kurulları'nm görevi olduğ
u görüşü benimsenmiş ve
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun bu husustaki kararlar ı Adalet
Bakanlığı'nca da onaylanmıştır. Bu hususta yerleşmiş uygulamaya örnek
olarak Bakanlığın 30.12.2002 tarihli ve (26788) No.l ı işlemi gösterilebilir.
Sonuç olarak, yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanl ığı'nın
onaylamamaya ve geri göndermeye ili şkin kararında belirtilen gerekçeler
yerinde görülmediğinden, kurulumuzun 21.03.2003 gündü ve Esas:2002/
140, Karar: 2003/79 sayılı kararı
n ın aynen kabulüne ve sonucun 1136 say ılı
Yasanın 157/7. maddesi hükmü uyarınca Bakanlığa bildirilmSine oybirli ği
ile karar verildi.
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İ NSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMES İ
KARARLARI
Çevirenler: Serkan Cengiz
Nilgün Tortop 2

3. BÖLÜM
nda
[Dava esas olarak saruk ba şvurucunun 1995-2000 yılları arası
devam eden yargılanması sırasındaki kötü tutukluluk koşulları halckmdadır. Mahkeme cezaevinin aşırı kalabalık ve sağlıksız olması faktörlerinin başvurucunun bu koşullardaki tutulma süresiyle birle ştiğinde
alçalhcı muamele oluşturduğunu tespit etmiş tir (Sözleşmenin m. 3).
r ı uzunDava ayrıca başvunıcunun bu koş ullardaki tutukluk halinin a şı
luğu (Sözleşme, m. 5/3) ve baş vurucu aleyhine açılan ceza davasının
makul sürede sonuçlandırılmamasına ili şkindir (Sözleşme 6/1). Karar
AİHM'sinin tutukluluk koşulları açısından tespit etti ği standartlara da
ciddi göndermelerde bulunmaktad ır.]
Kalaşnikof! RUSYA
(Başvuru no: 47095/99)
KARAR / İS Temmuz 2002
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( İkinci Bölüm) 19 Mart 2001
tarihinde, daire olarak aşağı daki üyelerin katılımı yla toplandı:
Bay
Bay
Bay
Sir
Bayan
Bay

J. P. COSTA, Başkan
M. FUHRMANN
M. LOUCAİDES,
:Nicolas BRATZA,
:H. S. GREVE,
:K. TRAJA,

1 Avukat,

Izmir Barosu üyesi! serkancengiz©ttııet.net.tr
2 Avukat, Izmir Barosu üyesi/ntortop ııttnet.net.tr
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:A. KOVLER, Hakimler,
:5. DOLLE, Bölüm Sekreteri,

18 Eylül 2001 ve 24 Haziran 2002 tarihlerinde gere ği görüşülerek,
24 Haziran 2002 tarihinde aşağıdaki karar verildi.
USUL
1. Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına
Yönelik Sözleşmenin ("Sözle şme") 34. maddesi uyarınca, Rus vatandaşı Valery Yermilovich Kalashnikov ("ba şvurucu") tarafından, Rusya
Federasyonu aleyhine Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ne yapılan 1
Aralık 1998 tarihli başvurudan (no. 47095/99) kaynaklanm ıştır.
2.Başvurucu özellikle gözaltı koşullarından, gözaltı süresinin uzunluğundan ve aleyhinde yürütülen ceza yargılamasmın uzunluğundan
yakınmıştır.
3.Başvuru Mahkemenin önceki 3. bölümüne tahsis edilmiştir (Mahkeme İç Tüzüğü m. 52/1). Kısım içinde davayı ele alacak olan (Sözleşme madde 27) Daire, Mahkeme İç Tüzüğü madde 26/1'de belirtildi ği
şekilde oluşturulmuştur.
4.Başvurucu ve Hükümet kabuledilebilirlik ve esas üzerine görü şlerini sunmuşlardır (Mahkeme Iç Tüzüğü 54/3-b).
5. Başvurunun kabuledilebilirli ği ve esası üzerine, Strasbourg'da
bulunan İnsan Hakları binasında, 18 Eylül 2001 (İç Tüzük m.e 54/4)
tarihinde halka açık bir duruşma yapılmıştır.
Mahkemede Haz ır Bulunanlar
a. Hükümet için
Bay
:P. Laptev, Rusya Federasyonu A İFIM huzurundaki
temsilcisi,
Bay
:Y. Berestnev,
Bay
:S.Volkovsky,
Bay
S. Razumov,
Damşmanlar
Bay
:Y. Kalinin,
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:K. Bahtiarov,
:0. Ankudinov,

Uzmanlar
b. Başvurucu için
:K. Moskalenko, Moskova Uluslararas ı Koruma
Merkezi
:N. Sonkin, Moskova Bölge Barosu, Avukat
Bay
:V. Kalashnikov, Ba şvurucu
Bay
6. Mahkeme, bay P. Laptev, bayan K. Moskalenko ve bay N. Sonkin'in summılarını ve bay V. Vlasihin, bay P. Laptev ve bayan K. Moskalenko'nun hakimlerin sorular ına vermiş oldukları cevapları dinlerniş Ur.
Bayan

Mahkeme'nin ricası üzerine hükümet, ba şvurucunun tutulduğu
hücrenin fotoğraflarmı göndermiştir. Hükümet ayrıca başvurucunun
salıverilmesinden sonra hücrenin yenilenmiş ve yenilenme işlemi süren buraya yakın bir yerin yenilenmi ş durumunu gösteren bir video
kaydını smımuştur.
7. Mahkeme 18 Eylül 2001 tarihli karar ı ile başvuruyu kısmen kabuledilebilir bulmu ştur.
Mahkeme, sonuca ulaşabilmek için dava dosyas ında yeterli materyalin olduğu gerekçesiyle, olay yeri incelemesi veya "gerçekleri bulgulama çalışmasının" gerekli olmad ığına karar vermiştir. Mahkeme, video
kaydında görüldüğü gibi, hücrenin şu andaki ko şullanyla başvurucunun tutulu bulunduğu zamandaki koşulların benzerlik taşımadığının
fotoğraflar ile doğrulaııması nedeniyle böylesi bir çalışmanın yararlı bir
amaca hizmet etmeyeceği düşüncesindedir.
8. Mahkeme 1 Kas ım 2001 tarihinde bölümlerinin yap ılanmasını
değiştirmiştir (İç Tüzük 25/1), fakat dava eski 3. bölüm içersinde oluşturulan daire tarafından sürdürülmüştür.
9.Taraflar başvurunun esası üzerine ek görü ş sunmamışlardır.
10.Başvurucu 28 Aralık 2001 tarihinde sözleşmenin 41. maddesi
uyannca "hakkaniyete uygun tatmin" için istemlerini, hükümet yorumlarıııı sunmuştur.
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OLGULAR
1. DAVANIN ÖZEL KO ŞULLARI

11. 1955 yılinda doğan ve Moskova'da yaşayan başvurucu, şikayetinin konusunu olu şturan olaylar zamanında, Kuzey Do ğu Ticaret
Bankası'mn başkanıdır.
12. 8 Şubat 1995 tarihinde başvurucu aleyhine cezai kovuşturma
başlatılinıştır. Kovuşturma ayrıntılan "B" alt başlığı altında aşağıda
na alınmış ve
verilmiştir. 29 Haziran 1995 tarihinde ba şvurucu göz altı
Magadan Şehir Mahkemesi'nin 3 A ğustos 1999 tarihli kararı ile zimmet
suçundan hüküm giymiş ve hapis cezas ına çarptırılmıştır.
A. Tutukluluk koşulları

13.Başvurucu 29 Haziran 1995'ten, 20 Ekim1999 tarihine kadar Magadan şehrindeki IZ-47/1 tutulma merkezinde tııtulmuştur (Soruşturma
Tecrit Koğuşu No. 1). 20 Ekim 1999 tarihinde, Şehir Mahkemesi'nin 3
Ağustos 1999 tarihli kararını takiben, cezasmın infazı için Talaya köyünde bulunan AV-261/3 Hapishanesi'ne gönderilmi ştir. 9 Aralık1999
tarihinde Magadan'da bulunan tutukluluk merkezine geri gönderilmiş
ve serbest bırakıldığı 26 Haziran 2000'e kadar burada kalnııştır.
1. Olgular üzerine başvurucunun sunumları
14.Başvurucu, Magadan tutukluluk merkezindeki tutuklulu ğunun
ilk dönemine ilişkin olarak, 8 adet ranza yata ğın bulunduğu 17 m2'lik
bir hücrede tutuldu ğunu iddia etmiştir. Buna karşın hücrede neredeyse
her zaman 24 kişi barındırılmış, bu sayı nadiren 18'e düşmüştür. Yatak
başı
na 3 kişi olması nedeniyle, tutuklular s ırayla uyumuştur. Sırasını
bekleyen diğerleri zeminde veya karton kutularin üzerine yatmıştır.
Televizyonun gün boyunca aç ık olması ve hücrede fazla kargaşa olması
nedeniyle doğru dürüst uyumak olanaksızlaşmıştır. Odadaki ışıklar
hiçbir zaman kapatılmamıştır.
15.Hücrenin köşesinde bulunan tuvalet, mahremiyete uygun olarak düzenlenmemiştir. Tahta bir bölüm ile sadece du ş bölümünden
ayrılmış, fakat yemek masas ı ve ortak yaşama alanından ayrılmamıştır.
Tahta bölümün yüksekliği 1.1 metre olmasına karşın, tuvaletin yerden
yüksekliği yarım metreydi. Bu nedenle tuvaleti kullanan kişi, hem hücre
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arkadaşları, hem de kapıdaki gözetleme deliği sayesinde orada bulunan
gardiyan tarafından görülebilmekteydi.
Hücredekiler tuvaletten yalnzca yar ım metre uzakta bulunan yemek masası nda yemek yemek zorundayd ı. Yemekler kötü kaliteydi.
16.Havalandırma sistemi olmayan hücre yazları bunaltıcı bir biçimde sıcak, kışları ise soğuktu. Odan ın içindeki havanın yetersiz olması
nedeniyle, pencerenin sürekli açık kalması gerekiyordu. Sigara tiryakileriyle çevrelenmiş olması nedeniyle başvurucu pasif içiciliğe zorlanımıştı.
Başvurucu, idare tarafı ndan hiçbir zaman do ğru düzgün yatak tak ımı,
çatal kaşık ve mutfak aletleri verilmediğini iddia etmektedir. Yönetim
tarafı ndan sadece ince bir yatak ve ince bir battaniye verilmi ş ve mutfak
malzemelerini hücre arkada şlarından ödünç almak zorunda kalm ıştır,
ki, onlar da bu e şyaları akrabalarından almıştır.
nca17.Tutuklama merkezindeki hücreler hamam böcekleri ve kar ı
lar tarafından istila edilmesine rağmen, imha edilmelerine yönelik hiçbir
nan tek önlem, haftada bir defa
çaba olmamıştır. Sağlıkla ilgili olarak alı
ndan verilen bir litre Hor dezenfektan ıydı.
gardiyanlar tarafı
na ve mantara yakalanmış;
18. Başvurucu pek çok deri hastal ığı
ayak tırnaklan ile bazı el tırnaklarını kaybetmiştir. 11 Kasım 1996'dan,
23 Nisan 1997ye ve 15 Nisan 1997'den, 3 A ğustos'a kadar yapılan yargılarna sırasında, baş vurucunun uyuz tedavisi görebilmesi için ara verilmiştfr.
Baş vurucunun hücresine altı kez, verem ve frengi hastası olan bituklular yerleştirilmiş, baş vurucuya koruyucu iğne yap ılmıştır.
19. Başvurucu günde sadece bir saat hücresi ııin dışı nda yürüyüş
yapabildiğini ve genellikle ayda iki defa s ıcak duş alabilme olanağının
olduğunu iddia etmi ştir.
20. Sonuç olarak başvurucu, 9 Aralık 1999 tarihinde eski tutulma
merkezine gönderilmesinden sonra tutuklama ko şulları temel olarak
değişmemiştir. Uygun yatak takımı, mutfak araçlar ı ve havlular edinememiştir. Doğru düzgün bir tı bbi servisin olmaması nedeniyle, deri
hastalıkları için uygun bir tedavi yap ılmamıştır. Hücresi hAla hamam
k
böcekleri tarafından iş gal edilmiş durumdaydı ve istilaya karşı yaklaşı
n
Mart-Nisan
2000
tarihinde
.
Buna
karşı
r
bir
ilaçlama
yapılnıanııştı
5 yıldı
8 yataldı hücredekj tutuklu sayısı ıl'e indirilmiştir.
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2. Olgular üzerine hükümet sunumlar ı
21. Hükümet başvurucunun hücresinin 20,8 m 2 olduğunu, başvunıcunun, ayrı bir ranza, yatak takımı ve mutfak aletleri ile sağlık
kontrolünden yararlanma hakkına sahip olduğunu, hücrenin 8 tutuklu
için düzenlenmiş olduğunu, tutukluluk merkezlerinin a şırı kalabalık
olmasıyla bağlantılı olarak, hücrelerdeki her yata ğı
n 2 veya 3 kişi tarafından kullanıldığını verili süre içinde başvurucunun hücresinde 11 veya
daha fazla kişi bulunduğunu normal olarak kişi sayısının 14 olduğunu
ileri sürmüş tür. Yataklar birçok mahküm tarafından dönüşünılü olarak
ve her mahicümun nöbetleş e 8 saat uyumas ı için kullanılmıştır. Tüm
tutukluiara içi doldurulmuş yatak, pamuk battaniye ve çar şaf temin
edilmiştir.
22.Başvurunun hücresinde bir klozet ve du ş yeri de dahil olmak
üzere bir sağlık ünitesi bulunmaktayd ı . Klozet hücrenin köşesine yerleştirilmiş ve bir ayraç ile (1.1 m yüksekli ğinde) yaş ama yerinden ayrılmış
olarak mahremiyet sa ğlanmıştı . Bu tür standartlar, 25 Ocak 1971 tarihinde onaylanan "SSCB İçişleri Bakanlığı Yargı lama Öncesi Tutuklama Merkezlerinin Plan ve İnşaat Yönetmeliği"ne uygun olarak tesis edilmi ştir.

Hükümet, başvurucunun tutuklulu ğunun baş mdan bu yana küçük
bir gelişme olduğunu iddia ettiği hücreye dair fotoğrafları mahkemeye
sunmuştur. Hükümet ayrıca, merkezlerin ba şvurucunun salıverilmesinden sonraki durumunu ve önemli geli şmelere dair video kayıtların
ı
sunmuştur.
23.Hücre, temiz hava ve gün ışığı sağlayan pencerelere sahiptir. Bir
havalandırma sistemiyle donatılması olanağı yoktur. Sıcak havalarda
daha iyi bir havalandı rma için pencere açılabilecek durumdad ır. Ayrıca, tutuklular akrabaları tarafından gönderilmiş küçük fanları edinme
olanağı
na da sahiptir.
24.Hücrede, baş vurucuya ait, dilediği zaman açıp kapayabileceği
bir televizyon tespit edilmi ş tir. Bölgede günün belirli bir bölümünde
televizyon yayını yapılmıştır.
25.11 Şubat 1998 tarihinde ba ş vurucunun hücresinde bulunan ve
frengi'ye yakalanan bir tutuklunun, hastalığı n tam olarak tedavisine
ilişkin süreyi geçirmesi için derhal yeri de ğiştirilmiştir. Ba şvuiucu da
dahil olmak üzere, bu tutukluyla ayru hücreyi payla şan diğer tutuklular,
26 Şubat 1998 tarihinde hastalığ a uygun öııleyici tedaviye ve serolojik
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kontrol önlemlerine tabi tutulmu şlardır. Bu işlem, 17 Kasım 1989 tarihinde onaylanan, "SSCB İçişleri Bakanlığı Yargılama Öncesi Tutuklama
Merkezlerinde ve Islahevlerinde Tutulan Kişiler için Sağlık Bakım Rehberi"ne

uygun olarak yapılmıştır.
Tutuklama merkezindeki bioklardan bir tanesi Ocak 1999 tarihinde
tamirat amacıyla kapatılmış ve tutuklular diğer hücrelerde bulunan
boş yerlere gönderilmiştir. Ba şvurucunun hücresine gönderilen ve bazısı verem hastası olan tutuklular, 1 hafta orada kalm ışlardır. Bununla
birlikte, tıbbi personelin dü şüncesine göre, bu kiş iler tedavi görüyor
olmaları nedeniyle, di ğer tutııklulaıı riske sokmamıştır.
2 Haziran 1999 tarihinde, ba şvurucunun hücresine yerle ştirilen
bir tutuklunun hastalığı nda ilerleme gözlenmiş tir. Tutuklu, hastalığın
nüksetmesinin önlenmesi için iki ayl ık bir tedavi görmüştür. Bu kişi
n
açık bir şekilde verem hastalığı belirtilerini ta şımadığından, hastal ığı
diğer tutuklulara bulaştırılma tehlikesi yoktu.
Yinelenen fluografik çal ışmalarda, başvurucunun bo ğazında bir
anormallilc görülmemi ştir.
15 Haziran 1999 tarihinde frengi tedavisi gören bir tutuklu ba şvurucunun hücresine yerle ştirilmiştir. Yap ılan muayeneler sonrasında
olumsuz sonuçlar aimmamıştı r. Bununla bağlantılı olarak başvurucuya
yapılan kan testlerinde olumsuz bir sonuç bulgulanmam ıştır.
26.Baş vurucu sistematik olarak t ıbbi personel tarafından muayene
edilmiş ve dermatolojist, terapist ve stomatolojist'ten tibbi yard ım alıştı
m
r. Başvurucu farklı hastalı klara (nörosirkülatik bozukluk, ve uyuz)
yakalandığında derhal tedavi görmüştür. Ba şvurucunun tedavi edilmesi
amacıyla yargı lamalara zaman zaman ara verilmi ştir.
ın 7 günü duş alabiliyor ve günde 2 saate kadar
27.Başvurucu haftan
hücresinin dışında yürüyüş yapabiliyordu.
28. Sonuç olarak; Hükümet, yarg ı lama öncesi tutuklama merkezlerinde, bulaşıcı hastalıklann ortaya çıkmasının engellenmesi için, yukarıda belirtilen 1989 tarihli bakanl ık rehberi uyarınca patojenik rnilcro
n
organizmalar, kemirgenlerin zaman ında imha edilmesi amacıyla salgı
dezenfeksiyonu önlemlerinin alindığmı ileri sürmüş tür. Bununla birlikte
Hükümet tarafı ndan, tutuklama merkezlerinin böcekler taraf ından istila
edilmesinin bir sorun oldu ğu kabul edilmi ştir.
1DB Dergisi, Sayı 50, 2004
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3. Tıbbi kayıtlar ve uzman raporu
29.Başvurucunun tıbbi kayıtlarına göre, başvurucu Aralık 1996'da
uyuza, Temmuz1997 ve Ağustos1997' de alerjik deri yangısma, Haziran
1999 tarihinde aya ğında mantar enfeksiyonuna, Ağustos 1999 tarihinde
elinde mantar enfeksiyonuna, Eylül 1999'da mantar'a (mycosis: mantar
hastalığının ağır bir türü -ç.n), Ekim 1999'da el, ayak ve kas ıklarında
mantar enfeksiyonuna yakalarımıştır. Kayıtlar ayrıca başvurucunun bu
hastalıklara ilişkin tedavi gördü ğünü de belirtmektedir.
30. Temmuz 1999 tarihinde yay ınlanan tıbbi uzmanların raporu,
başvurucunun nörosirkülatik distoni, istemsiz sinir ileti bozuklu ğ
u
sendromu, kronik oniki parmak ba ğırsağı ülseri, ayak, el ve kasıklarında mantar enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına yakalanmış olduğunu
ifade etmiştir.
B. Yargılama öncesi tutuklamaya karşı ceza yargılaması
ve temyiz
31.Başvurucunun kendi bankası
nın fonlarını zimmetine geçirmesinden şüphelenilmi ş olması nedeniyle belirlenmiş yerden ayrılması
türünde yasaklayıcı bir önleyici tedbire bağlı tutulmuştur. Ceza davası
dosyasma 48529 numaras ı verilmiştir.
32.17 Şubat 1995 tarihinde başka bir şirketin 2.050.000 adet hisse
senedini kötüye kullanmak ile resmen suçlanm ıştır.
33.29 Haziran 1995 tarihinde savcı tarafından onaylanan bir müfettişin emriyle gözaltına alınmış ve ceza soru şturması sırasında gerçeğin
ortaya çıkmasının engellendiği gerekçesiyle tutuklanmıştı r. Özellikle
somut olaylara atıflarda bulunularak, başvurucunun soru şturma için
gerekli banka belgelerini vermeyi reddetti ği, tanıkları baskı altına aldığı
ve belgelerle oynad ığı ifade ediLmiştir. Emir ayrıca başvurucuya anlı
suçun ciddiyetine de göndermede bulunmu ştur.
Başvurucunun tutukluluk süresi, yetkili savc ı tarafından belirsiz
tarihlerde uzatılnuştır.
34. Avukatları, 4 Temmuz 1995, 31 A ğ
ustos 1995 ve 26 Eylül 1995
tarihlerinde başvurucunun salıverilmesi amacıyla Magadan Şehir Mahkemesi'ne başvurmuş lardır. Bu başvurular sırasıyla 14 Temmuz 1995,
9 Eylül 1995 ve 4 Kas ım 1995 tarihlerinde reddedilmiştir.
280
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35. Başvurucu, Ağustos 1995'ten, Kasım 1995'e kadar dosyayla
görevli iki soruşturmacının tatilde olması nedeniyle hiçbir soru şturma
faaliyetinin gerçekleşmediğine ve dosyayla geçici olarak görevlendirilen
na itiraz etmi ştir.
kişinin hiçbir işlem yapmamış olması
36.14 Aralık1995 tarihinde, bankasının fonlarını zirnmetine geçirdiği gerekçesiyle başvurucu ek olarak 8 ayrı suçtan daha suçlanmıştır.
37.6 Şubat 1996 tarihinde başvıirucuya yöneltilen suçlamalara dair
hazırlık soruşturması sona ermiş ve dava Magadan Şehir Mahkemesi'ne
gönderilmiştir.
38.Başvurucu 1 Mart 1996 tarihinde Magadan Şehir Mahkemesi'ne
bir dilekçe göndererek tahliyesini istemi ş, istem 27 Mart 1996 tarihinde
reddedilmiştir.
39.Aynı gün Magadan Şehir Mahkemesi, dilekçeyi daha fazla ara ştırma için Magadan Bölge Savc ılığı'na havale etmiştir. Mahkemenin
bu kararına karşı Magadan Bölge Mahkemesi'ne temyiz başvurusu
yapılmış, başvuru 29 Nisan 1996 tarihinde reddedilmiştir.
40.15 Mayıs 1996 tarihine kadar süren ek soru şturma sonrasında,
Bölge Savcılığı dosyayı Şehir Mahkemesi'ne geri göndermi ştir.
41.Bu arada başvurucu 16 Mayıs 1996 tarihinde tahliye istemiyle
nda
Şehir Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Dilekçesinde kötü koşullar altı
Tahtutulduğunu ve bu nedenle sağlığını n kötüleştiğini ifade etmiştir.
liye istemi 26 Mayıs 1996 tarihinde reddedilmi ştir.
26 Mayıs 1996 tarihinde baş vurucu yeniden tahliyesini talep etmiştir.
42.11 Kasım1996 tarihinde Şehir Mahkemesi başvurucunun davası nı görmeye başlamış ve başvuıucu tarafından 23 Haziran1996 tarihinde
yapılmış olan tahliye istemini de reddetmi ştir.
43. Başvurucu 27 Aralık 1996 tarihinde Şehir Mahkemesi'nde
yapılan duruşmada sağlık nedenleri ile salıverilmesini talep etmi ştir.
Başvurucu 8 yatağa rağmen toplam 21 kişinin hücrede tutulduğunu;
herkesin sigara içmesine ra ğmen hiçbir havalandırma sisteminin olmaunu ve uyuza yakalandığmı ifade
dığmı; televizyonun sürekli açık olduğ
belgelerin
sunulmas ı üzerine Şehir
doğrulayan
tıbbi
Hastalığı
etmiştir.
Mahkemesi duruşmayı 14 Ocak 1997 tarihine ertelemi ştir. Mahkeme
u takdirde maddi
atıh suçun ciddiyeti ve baş vurucunun serbest oldu ğ
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gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleme riski gerekçeleriyle tahliye
istemini reddetmiştir.
44. Dava dosyasımn Şehir Mahkemesi tarafı ndan incelenmesi 23
Nisan 1997 tarihine kadar devam etmiştir.
Şehir Mahkemesi Başkanı başvurucunun davasıyla ilgisi olmayan
başka bir davada uygunsuz hareket etmesi nedeniyle görevden al ınmış
ve bu nedenle 7 Mayıs 1997 tarihinde başvurucunun davası ertelenmiştir.
45.Başvurucu, içinde bulunduğu kötü koşulları gerekçe göstererek,
15 Haziran 1997 tarihinde yeniden tahliyesini istemi ştir.
46.Temmuz1997 tarihinde başvurucunun davası için başka bir yargıç görevlendirilmi ş ve yeni yargıç duruşma günü olarak 8 A ğustos 1997
tarihini belirlemi ştir. Savunma avuhatını n sağlık nedenlerinden dolayı
duruşmaya katılamaması nedeniyle duruşma ertelenmiştir. Mahkeme
atıli suçun ciddiyeti ve baş vurucunun serbest oldu ğu takdirde maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleme riski gerekçelerirte dayanarak
tahliye istemini reddetmiştir.
Baş vurucunun 21 Eylül 1997 tarihinde cezaevinden gönderdi ği
tahliye istemi 21 Ekim 1997 tarihinde reddedilmi ştir.
47.Baş vurucu 22 Ekim 1997 tarihinde davas ıyla ilgili olarak Magadan Bölge Mahkemesi'ne şikayette bulunmuş ; davasının Şehir Mahkemesi'nden Bölge Mahkemesi'ne gönderilmesini istemi ştir. Başvurucu
ayrı ca Rusya Yüksek Mahkemesi'ne, incelenmesi amac ıyla Magadan
Bölge Mahkemesi'ne iletilen bir şikayet dilekçesi sunmu ştur. Bölge
Mahkemesi başvurucuya gönderdi ği 31 Ekim 1997 ve 25 Kas ım 1997
tarihli mektuplarrnda, bu ş ikayetler konusunda yetkili ve görevli olmadığım belirtmiş ve başvurucuya davasıyla ilgili tüm sorularını Şehir
Mahkemesi'ne yöneltmesi tavsiyesinde bulunmu ştur. Bölge Mahkemesi ayrıca, başvurucunıın davasının incelenrnesini Şehir Mahkemesi'ne
rica etmiştir.
48.21 Kasım 1997 tarihlerinde başvurucu baş ta Rusya Federasyonu Başkanlık makamı, Magadan Şehir Mahkemesi, Yüksek Hkin ı1er
Kurulu -mesleki yetkinlik sorunlar ıyla ilgilenen bir birim- ve Genel
Savcılık makamı olmak üzere eşitli yetkililere şikayetlerde bulunmu ştur. Şikayetlerinde suçlamaların esasına dair hiçbir karar olmaks ızı
n
korkunç koşullar altında tutulduğunu, çeş itli deri hastalıkları
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landığını, ayak tırnaklarınm düştüğünü ve kalbinden rahats ız olduğunu ileri sürmüştür.
49.Magadan Şehir Mahkemesi Başkanı, davanın karmaşıkliğına ve
ın 1 Temna gönderme yaparak, davan
hakimlerin iş yükünün ağırlığı
hususunda,
muz 1998 tarihinden önce yeniden görülmeye ba şlanacağı
5 Şubat 1998 tarihli mektubuyla ba ş vurucuyu bilgilendirmi ştir.
50. 11 Şubat 1998 tarihinde ba şvurucu tarafından Genel Savcılık
makanıına, Yüksek Mahkemeye ve di ğer yetkililere sunulmuş 11 adet
şikayet dilekçesi Bölge Mahkemesi taraf ından Magadan Şehir Mahkemesi'ne gönderilmi ştir.
51.Başvurucu tutukluluk süresinin uzunlu ğuna ve mahkeme duruşmalarının yokluğuna dikkat çekmek için 23 Şubat 1998 tarihinde
başlattığı açlık greviııi 17 Mart 1998 tarihine kadar sürdürmüştür.
52. Başvurucu 1 Mart 1998 tarihinde davas ının Magadan Bölge
ı'na ve
Mahkemesi'ne gönderilmesi için Rusya Federasyonu Ba şkan
ı
rica
eden
ımın
Duma Hükümeti'nin parlamenter komitesinin yard
şikayet dilekçesi sunmu ştur.
53. 3 Mart 1998 tarihinde Magadan Bölge Adalet Dairesi, ba şvuruu şikayet dilekçesine
cunun Rusya Adalet Bakanlığı'na sunmuş olduğ
ı
yanı t olarak, mahkemenin 1998 y ılının ancak ikinci yarısında davasın
ele alabileceğini bildirmiştir.
54.Bu arada başvurucu, yargılamaya başlama sürelerini içeren Ceza
n 223/1 ve 239. maddelerinin anayasall ığının incelenmesi
Usul Yasası'nı
istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne ba şvurmuştur. Anayasa Mahkemesi
ıtıyla; tersi iddia edilen hükümlerin, mahkeme10 Mart1998 tarihli yan
lerce görülmekte olan bir davadaki uzun tutuklu ğa ilişkin herhangi bir
zaman sırtırlaması içermediğini, bu nedenle başvurucunun konuyla ilgili
istemlerinin değerlendirmeye al ınamayacağı konusunda başvurucuyu
bilgilendirmiştir.
55.Başvunı cu davasının görülmesindeki gecikme nedeniyle Yüksek
HAkimler Kurulu'na şikayette bulunmuş , Kurul 30 Mart 1998 tarihli
yazısı yla Magadan Bölge Mahkemesi'nden konuyu incelemesini talep
etmiştir.
56.Baş vurucu 2 Nisan 1998 tarihinde yargılanma tarihinin tespitindeki gecikme nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye şikayette bulunmuş;
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şikayetinde, kötü tutukluluk koşulları na da atıfta bulunmuştur. Şikayetinin bir örneği diğer yetkililere de gönderilmi ştir. Başvurucunun
çeşitli kurumlara yaptığı tüm şikayetler, incelenmek üzere bu kurumlar
tarafından Magadan Şehir Mahkemesi'ne gönderilmi ştir.
57. Magadan Bölge Mahkemesi 13 Nisan 1998 tarihinde, Şehir
Mahkemesi'nden başvurucunun davasının görülmesiyle ilgili ricada
bulunulduğuna ilişkin başvurucuyu bilgilendirmiştir. Magadan Bölge
Mahkemesi ayrıca, davanın Şehir Mahkemesi tarafından görüleceğini,
Magadan Bölge Mahkemesi'nin yaln
ı zca temyiz mahkemesi s ıfatıyla
görev yapacağını belirtmiştir.
58.Başvurucu 25 May ıs 1998 tarihinde Şehir Mahkemesi'ne bir dilekçe göndermiş ve yargılamanı
n yapılması amacıyla davasını n Bölge
Mahkemesi'ne gönderilmesini istemi ştir.
Başvurucunun davasına ilişkin yargılamanı
n hızlandırılması amacıyla ve Bölge Mahkemesi Ba şkanı'nın 28 Mayıs 1998 tarihli kararıyla,
dosya Khasynskiy İlçe Mahkemesi'ne gönderilmi ştir.
59.Başvurucu duruşmalann ba şlamasındaki gecikmeler nedeniyle
11 Haziran1998 tarihinde Yüksek Hakimler Kurulu'na şikayet dilekçesi
sunmuştur.
60.Başvurucu tahliyesine karar verilmesi istemiyle 16 Haziran1998
tarihinde Khasynskiy ilçe Mahkemesi'ne ba şvurmuş ve başvurusunda
hücresindeki kötü koş ullar ve aşırı kalabalık nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etmiştir.
Aynı gün dosyasının Magadan Bölge Mahkemesi'ne gönderilmesi
istemiyle Khasynskiy ilçe Mahkemesi'ne ba şvurmuş ve dosyasımn
Khasynskiy ilçe Mahkemesi'ne gönderilmesi i şleminin hukuka aykırı
olduğunu iddia etmiştir.
61. Başvurucu Khasynskiy ilçe Mahkemesi'nin hAla bir duru şma
günü tayin etmemesi nedeniyle, 1 Temmuz 1998 tarihinde Bölge Mahkemesi önünde şikayette bulunmuş ve yargılamanın h ızlandırılmasını
talep etmiştir.
62.Başvurucunun, dosyan
ı n Khasynskiy ilçe Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etmesi üzerine, dosya 3 Temmuz 1998 tarihinde
Magadan Şehir Mahkemesi'ne gönderilmi ştir.
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63.Bölge Mahkemesi ba şvurucuya gönderdi ği 8 Temmuz1998 tarihli yazıyla, dava açısından ilk derece mahkemesi olarak hareket etmesini
gerektirecek herhangi bir gerekçe bulunmad ığını ifade etmiştir.
Başvurucu ertesi gün içinde bulundu ğu kötü tutulma ko şullarım
gerekçe göstererek sal ıverilmesi istemiyle Şehir Mahkemesi'ne başvurmuştur.
64. Başvurucu Şehir Mahkemesi'nin davas ını ele almamasının
süreklilik österdiği gerekçesiyle 31 Temmuz 1998 Yüksek Hakimler
Kurulu'na başvurmuş tur. Kurul şikayet konusunda ve davanın akıbeti
hakkında bilgi verilmesi istemiyle, ba şvurucunun dilekçesini Magadan
Bölge Mahkemesi'ne göndermi ş tir. Bölge Mahkemesi ise 27 Ağustos
1998 tarihinde başvurucunun şikayetini Şehir Mahkemesi'ne göndermiştir.
Başvurucunun ayrıca, yargılamaya ilişkin duruş ma tarihlerinin
belirlenmesindeki gecikme nedeniyle Magadan Bölge Mahkemesi'ne
ustos tarihinde Şehir Mahkemesi'ne
u şikayet dilekçesi, 11 Ağ
sunduğ
gönderilmiştir.
65.Başvur-ucu 7 Eylül 1998 tarihinde Yüksek Hakimler Kurulu'na
başka bir şikayet dilekçesi sunmuş ve dilekçesinde tüm şikayetlerinin
ndan
herhangi bir tedbir ahnmaksızın Magadan Şehir Mahkemesi tarafı
şikayet
Şehir Mahkemesi'ne gönderildiğini ifade etmiştir. Başvurucunun
dilekçesi, dosyasırun incelemeye almmasmdaki sürekli gecikme haline
ilişkin bilgi verilmesi notuyla birlikte 23 Eylül 1998 tarihinde Magadan
Bölge Mahkemesi'ne havale edilmi ştir. Baş vurucu 7 Eylül 1998 tarihinde yargı lamasmdaki gecikmelere iliş kin olarak Yüksek Mahkeme'ye
şikayette bulunmuştur.
Başvurucu 5 Ekim 1998 tarihinde Yüksek Hakimler Kurulu ve
Bölgesel Yüksek Hakimler Kurulu önünde ba şkaca şikayetlerini de
dile getirmiştir.
66.Şehir Mahkemesi 13 Ekim 1998 tarihinde, duru şma günü olarak
28 Ocak 1999 tarihini belirlemi ştir.
67.Başvurucu 25 Ekim1998 tarihinde Şehir Mahkemesi Başkanı'nın
eylemleri nedeniyle Yüksek Hakimler Kurulu'na şikayette bulunmu ş
ve görünüşe göre hakkında ceza kovuşturması açılmasını talep etmiştir.
Dilekçe, 22 Kasım1998 tarihinde, başvurucunun şikayeti ve iddialarının
sabit olabileceği ihtimaline binaen yetkili mesleki kurulun haz ırlayacaTBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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ğı raporun gönderilmesi istemiyle, incelenmek üzere Magadan Bölge
Mahkemesi'ne gönderilmiştir.
16 Kasım 1998 tarihinde Magadan Bölge Mahkemesi taraf ından
başvurucu tarafından verilmiş bir başka şikayet dilekçesi Şehir Mahkemesi'ne gönderilmiştir.
68.Başvurucu tahliye istemiyle 16 Kasım 1998 tarihinde Magadan
Bölge Mahkemesi'ne ba şvurmuştur.
69. Magadan Şehir Mahkemesi başvurucunun dosyas ının, soruşturma yetkililerinin usul kurallann ı ihlal etmeleri nedeniyle, ek
bir inceleme yapılması amacıyla, 28 Haziran 1999 tarihinde savc ılık
bürosurta geri gönderilmesine karar vermi ştir. Sözü edilen usulü ihlaller, hazırlık soruşturması sonunda davayla ilgili materyallerin sanığa
eksik sunulması ndan ve dosya içindeki belgelere ait kesin bir kayd ın
tutulmamasından olu şmaktadır. Mahkeme başvurucuya atılı suçun
ciddiyeti ve serbest kalması halinde gerçeklerin ortaya ç ıkarılmasın
ı
engellemesi risklerirıi gerekçe göstererek tahliye istemini reddetmiştir.
Başvurucu bu karara karşı Magadan Bölge Mahkemesi önünde itiraz
etmiş, Mahkeme 15 Mart 1999 tarihinde itirazı
n reddine karar vermiştir.
Bölge Mahkemesi dosyan
ın soruş turma yetkilerine gönderilmesi kararım temelsiz bularak iptal etmi ş ve Şehir Mahkemesi'ne yargılamaya
devam edilmesi talimatını vermiştir. Aynı gün verdiği dosyayla ilgili
ayrı kararında; Gerçekte davan
ın karmaşık bir yapıya sahip olmadığı
düşüncesiyle davaya ilişkin gecikmenin haklı görülemeyeceğine dikkat
çekmiştir. Mahkeme, Şehir Mahkemesi'nden bir ay içersinde davayla
ilgili önlemler hakkı nda kendisine bilgi verilmesini istemi ştir.
70.Başvurucu 17 Mart 1999 tarihinde tahliye istemiyle Şehir Mahkemesi'ne ba şvurmuştur.
Ayn
ı gün, herhangi bir nihai mahkeme karar ı olmaksızın uzun
süre tutulu oldu ğu gerekçesiyle Yüksek Hakimler Kurulu'na şikayette
bulunmuştur. Başvurucu 5 gün sonra, yargı lanmasmdaki sürekli gecikme hali nedeniyle Bölge Yüksek Hakimler Kurulu'na ba şka bir şikayet
dilekçesi sunmuştur.
71.Ş ehir Mahkemesi 15 Nisan 1999 tarihinde ba şvurucunun davası
nı yeniden görmeye başlamıştır.
Savcı 20 Nisan 1999 tarihli duru şmada, ba şvurucunun tutulu
bulundu ğ u sürenin uzunluğ unu göz önüne alarak, ak ıl sağlığının
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tespiti amacıyla psikolojik bir muayeneden geçirilmesini istemi ş, Şehir
Mahkemesi bu istemi kabul ederek duru şmayı 30 Nisan 1999 tarihine
ertelemiştir.
72.Baş vurucu, 30 Nisan1999 tarihli duru şmada göz altından serbest
bırakılmasın
ı içeren başarısız bir başvuruda bulunmuş tur. Uykusuzluk
nedeniyle acı çektiğini, hücresinde bulunan 18 ki şinin nöbetleşe uyumak zorunda oldu ğunu ileri sürmü ştür. Ba şvurucu ayrıca dosyasına
ilişkin tüm tahkikat i şlemlerinin tamamlanm ış olması nedeniyle maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasmı engelleme ihtimalinin olmad ığını ileri
sürmüştür.
Duruşmalara kat ılan savc ı , tutukluluk merkezi yönetiminden
duruşmalara boyunca ba şvurucunun normal ko şullarda uyuması ve
nın sa ğlanmasının
dinlenmesine izin verilerek duru şmalarda bulunmas ı
istenmesini Şehir Mahkemesi'nden talep etmi ştir. Ayrıca, tutukluluk
merkezlerini denetlemekle görevli savc ı dan da benzer bir istemde
bulunmuştur.
ın hücresine geldi ğini, koşullaBaşvurucu sonras ında yetkili savcın
ini,
fakat
tutuklama merkezindeki di ğer
unu kabul ettiğ
rm kötü oldu ğ
hücrelerin durumunun daha iyi olmad ığım ve koşulları iyileştirmek
için para olmadığım söylediğini ileri sürmüştür.
73. Baş vurucu, 8 Haziran 1999 tarihli duru ş mada tahliyesini istemiş tir. Hücresinde 18 ki şinin bulunduğ unu, bu nedenle mahkeme
önüne çıkarılmadan önce kendisini gerekti ği gibi haz ırlayamadığını
ifade etmiştir. Ayr ı ca iki defa uyuza yakalanmış olmasına rağmen
çarşaflarının de ğiştirilmediğini dile getirmiştir. Ba şvurucunun istemi
reddedilmiştir.
74.Baş vurucu, 16 Haziran 1999 tarihli duru ş mada, tutukluluk koş ullarma gönderme yaparak, tahliye istemini içeren bir ba şka dilekçe
daha sunmu ştur. Yata ğı n istila eden böceklerin ısırıkları nedeniyle
bütün vücudunun yaralarla kapland ığmı ve mantar enfeksiyonu olduğunu, yatağını iki tutuklu ile payla ştığmı,tutukluların iki haftada bir
duş alabildiğini, herkesin sigara içmesi nedeniyle içerdeki hava bo ğuunu ileri sürmü ştür. Ba ş vurucu kendini iyi hissetmemektedir
cu olduğ
ve kalbinden rahats ızdır. 96 kilodan 67 kiloya dü şmüştür. Başvurucu
ayrıca tahliyesi halinde davasımn incelenmesii engelleme olas ılığının
olmadığı m iddia etmiştir.
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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Şehir Mahkemesi başvurucunun taleplerinin duru şma konseptinin
dışında olması nedeniyle bu istemleri incelemeyi reddetmiştir.
75. Yüksek Hakimler Kurulu, Magadan Şehir Mahkemesi Başkanı'nı, Bölge Mahkemesi Ba şkanı ve beraberinde iki yard ımcısını
başvurucunun yargılamasındaki gecikme nedeniyle 22 Haziran 1999
tarihinde görevden almıştır.
76.23 Haziran 1999 tarihinde Şehir Mahlcemesi'nde yap ılacak duruşma öncesinde ba şvurucu kendisini iyi hissetmediğini ve duruşmaya
katılamayacağını ifade etmiştir. Mahkeme başvurucunun sağlık durumunun duruşmalara katılması na izin verecek durumda olup olmad ığı
ve hastaneye kaldırılması
nın gerekli olup olmadığına ilişkin inceleme
yapılması amacıyla uzmanlardan oluş an bir komisyonu görevlendirmiştir.
Uzmanlar, Temmuz 1999 (gün belli değ il) tarihli sonuç raporunda
başvurucunun çok sayıda rahatsızlığı bulunduğunu tespit etmiş (Bakimi paragraf 30) ve ayrıca başvurucunun sağlık durumunun duruşmalara katılmasına ve ifade vermesine engel olu şturmayacağına karar
vermiştir.
77. 15 Temmuz 1999 tarihli duruşmada tahliyesini talep eden
başvurucu, mahkemenin delillerin de ğerlendirmesini hemen hemen
sonuçlandırdığını , kendisinin maddi gerçeklerin ortaya ç ıkarılmasını
engellemesinin mümkün olmad ığını ifade etmiştir. Başvurucunun
istemi reddedilmiştir.
78.Şehir Mahkemesi, ayni tarihli başka bir kararda, 15 Nisan - 15
Temmuz1999 tarihleri arası
nda, başvurucu tarafından sunulmuş, önceden reddedilen yinelenniiş dilekçeleri içeren 30 dilekçenin incelendi ğini
not etmektedir. Mahkeme, ba şvurucunun sadece kendi istemleri kabul
edilirse ifade vereceğ ini söylediğini not etmiş ve böylesi bir ko şulun
yargılamayı geciktirdiğine karar vermiştir.
79. Şehir Mahkemesi davetiye gönderilen 29 tanı ktan 9'unu dinlemiştir. Mahkeme huzurunda dinlenmeyen 12 tan ığın hazırlık soruşturmasında verdikleri ifadeler mahkemede okunmu ştur.
80.Şehir Mahkemesi 3 A ğ
ustos 1999 tarihli kararıyla başvurucuyu
iddianamede üzerine at ıh suçlardan yalnızca birisinden suçlu bulmuş,
kendi içinde 9 ayrı suça göndermede bulunan di ğer iki suçtan beraatine karar vermiştir. Mahkeme başvurucuyu 5 yı! 6 ay çalışma kampı
cezasına mahkum etmiş ve cezanın başlangıç tarihini 29 Haziran 1995
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olarak belirlemiştir. Şehir Mahkemesi hazırlık soruşturmasının kötü
kalitede hazırlandığmı, savcıların mazur görülemeyecek şekilde iddianamedeki atıh suçları arhrma çabE.s ı içinde olduklarını ifade etmiştir.
Mahkeme ayrıca ilgili ve gerekli belgelerin mahkemeye sunulmas ında
bir dizi usul kuralı ihlalinin varlığın
ı saptamıştır. Gecikmelere neden
olan bu kusurlar yargılama sırası
nda düzeltilmek zorundayd ı. Mahkeme, hazırlık soruşturmasmın, Magadan Bölgesi savcılık bürosu ve
soruşturma görevlileri tarafından yapılan uygun bir usul denetiminden
yoksun olduğunu not etmiştir.
Mahkeme aym günlü ayr ı bir hükmüyle, iddianamenin bir bölümünü ek soruşturma için savcılı k bürosuna geri gönderilmesine karar
vermiştir. Başvurucu hükmü Yüksek Mahkeme önünde temyiz etmi ş;
karar, 30 Eylül 1999'da hukuka uygun bulunmuştur.
81.Şehir Mahkemesi'nin 3 Ağ
ustos1999 tarihli ilamına karşı, yayımlandıktan itibaren 7 gün içinde Bölge Mahkemesi önünde temyiz yolu
açıktır. Başvurucu cezalandırılmasında Bölge Mahkemesi'nin katk ısı
u, bundan dolayı temyiz incelemesinin muhtemel bir ba şarı şansı
olduğ
sunmayacağı düşüncesiyle temyiz başvurusunda bulunmamıştır. Bu
nedenle mahkeme kararı 11 Ağ
ustos 1999 tarihinde kesinle şmiştir.
82. Başvurucu, cezasının kalan kısmını geçirmek için, yine ayn
ı
cezaevinde bulunan lojistik hizmet tak ımına gönderilmesi istemiyle
tutulu bulunduğ
u cezaevi müdürüne başvurmuştur.
83.25 Ekim 1999 tarihinde başvurucu, ilk derece mahkemesi kararının incelenmesi amac ıyla, Rusya Yüksek Mahkeme Başkanı önünde
olağanüstü bir temyiz başvurusunda bulunmuştur. Başvuru, 11 Kasım
1999'da kabul edilmiştir.
Başvurucu 30 Kasım 1999 tarihinde Yüksek Mahkeme önünde bir
başka olağanüstü temyiz başvurusunda bulunmuş, başvuru 9 Haziran
1999 tarihinde reddedilmiştir.
84. Devam eden ceza yarg ılamasında, 24 Eylül 1999 tarihinde,
başvurucu hakkı
nda uygulanan tutuklama tedbiri, belirli bir mahallin
dışına çıkılmaması tedbiri ile değiştirilmiştir. Buna rağmen başvurucu,
ilk cezan
ın infazı nedeniyle cezaevinde kalmaya devam etmi ştir.
85. 29 Eylül 1999 tarihinde, ba şvurucuya atılı olan diğer suçlara
ilişkin ceza yargilamasma, ba şvurucu tarafı
ndan işlenen bu eylemlerin
bir suç oluşturmadığı gerekçesiyle son verilmiştir.
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Ancak, 30 Eylül 1999 tarihinde, bankan ın başkanı olarak kontrolü
altında bulunan ekonomik de ğerlerin kötüye kullanmış olması iddiasıyla yeni bir dava aç ılmıştır.
86. Hazırlık soruşturmasının 19 Ekim 1999 tarihinde bitirilmesi
üzerine, yetkili savc ı iddianameyi onaylamış ve davayı Magadan Şehir
Mahkemesi'ne göndermi ştir. Iddianame ilk dava dosyasırıın numarasını
nı
taşıyor ve davayla ilgili yargılamanın 8 Şubat 1995 tarihinde ba şladığı
1999
tarihinde
na
20
Aralık
ifade ediyordu. Başvurucunun yargılanması
başlanmış, Şehir Mahkemesi'nin 31 Mart 2000 tarihli karar ıyla atılı yeni
suçlamadan beraat etmiştir.
87.Başvurucu 26 Mayıs 2000 tarihinde af ilanırıı takiben 26 Haziran
1996 tarihinde salıverilmiştir.
Il. ULUSAL HUKUK
88. (Paragraf 90'a kadar olan bölüm ilgili devletin ulusal yasalarına
ait maddeler olduğu için çevriimemi ştir. - ç.n)
89.
Itİli. RUSYA FEDERASYONUNUN ÇEK İNCESi
ndan
91. Sözleşmenin onay ensfrümanına, Rusya Federasyonu tarafı
5 Mayıs 1998 tarihinde, aşağıda içeriği yazılı çekince konulmuştur:
"Sözleşmenin 64. maddesine göre Rusya Federasyonu, son de ğişiklikler ve
eklerle birlikte 27 Ekim 1960 tarihli SSCB Ceza Yargılama Yasası 'nın, bir suç
işlediğinden şüpheleneni kişinin tutulması, gözaltına alınması ve yakalannıasina ilişkin prosedürü düzenleyen 11/1, 8911, 90, 92, 96, 96/1, 9612, 97, 101 ve
122 maddelerinin Rusya Federasyonu Anayasas ı 'nın Ikinci Bölüm, 6. ba şlık,
ikinci paragraftaraJindan onayland ığını, ... sözleşmenin 5. maddesinin 3. ve
4. paragrafları nda yer alan koşullann bunu engellemeyeceğini deklare eder."
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HUKUK
1. SÖZLEŞ ME'NİN 3. MADDES İNİN İHLALİ İDDİASI

92. Başvurucu Magadan IZ-47/1 no.lu tutukluluk merkezindeki
koşullardan yakınmaktadır. Başvurucu sözleş menin 3. maddesini dayanak göstermektedir. Maddeye göre;
"Hiç kimse, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz."

Başvurucu fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan, onu a şağılayan ve acı çekmesine neden olan hücresindeki kalabalık ve sağlı ksız
ı sıra, bu koşullardaki uzun tutukluluğuna göndermede
koşulların yan
bulunmuştur.
93.Hükümet başvurucunun tutulma koşullarının işkence, insanlık
dışı veya onur kırıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, ko şulların Rusya'da ki pek çok tutuklunun durumundan farklı olmadığı gibi, daha
kötü de olmadığım, aşırı kalabalığın yargılama öncesi tutukluluk merkezlerindeki genel bir sorun oldu ğunu, yetkililerin başvurucuya fiziksel
bir acı veya onun sağlığına zarar verme niyetinde olmad ıklarmı iddia
etmiştir. Ayrıca tutuklama merkezi yönetiminin hastalıktan şikayetçi
olanlara tedavi sağlanması ve hastalığın diğerlerine yayılmasını önlemek
amacıyla gereken tüm önlemleri ald ığını belirtmiştir.
94. Rusya'daki tutukluluk koşullarını n, ekonomik nedenlerden
dolayı çok yetersiz oldu ğu ve Avrupa Konseyi'ne üye di ğer devletlerdeki gibi cezaevi kurumları oluşturmak için koşulları n çok alt düzeyde
u bilinmektedir. Bununla birlikte Hükümet, Rusya'daki tutukluluk
olduğ
koşullarını düzeltmek için yapabileceğinin en iyisini yapmıştır. Hükünı; var
ılama öncesi tutukluluk merkezlerinin yap ılması
met, yeni yarg
;
tutukevlerindeolan merkezlerden birinin yeniden yapılandırılmasını
ki verem ve diğer hastalıklarının ortadan kaldırılmasını hedef alan iş
ılama öncesi tutukluluk
programlarından birisini kabul etmi ştir. Yarg
merkezlerindeki sa ğlık koşullarmı n düzeltilmesi ve tutuklulara ayr ılan
alan
ın iki kat daha artırılması için bu programların yurutülmesine onay
verilmiştir.
95.Mahkeme, sözleş menin 3. maddesinin, demokratik bir toplumun
en temel değerlerinden birisini kutsal olarak kabul etti ğini hatırlatmaku
tadı
r: Üçüncü madde, ma ğdur'un davramşına ve içinde bulundu ğ
koşullara bakılmaksızın işkence, insanl ık dışı ya da küçültücü ceza ve
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davranışı kesin bir dille yasaklamıştır (bkz. örneğin, Labita / İtalya[GC],
no 26772 / 95,119, AIHM 2000-IV).
Mahkeme ayrıca, kendi içtihatlarırıı göz önüne alarak, e ğer bu dava
3. maddenin alanı içinde yer alıyorsa, kötü muamelenin mutlaka en az
şiddet derecesine ulaşması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu en az ölçütti
görecelidir; davanın tüm koş ullarma, muamelenin süresine, fiziksel ve
ruhsal etkilerine ve bazı davalarda cinsiyet, ya ş ve mağdur'un sağlık
durumuna ba ğlıdır (bkz. 18 Ocak 1978 tarihli İrlanda/ Birleşik Krallık
kararı, Seri A, no. 25, p. 65462 arası).
Mahkeme, muamelenin"insanhk dışı " olduğu düşüncesindedir; çünkü, muamele önceden tasarlanm ıştır, aralıksız olarak saatlerce uygulanmıştır ve hem gerçek bir bedensel zarara, hem de fiziksel ve ruhsal ac ıya
neden olmuş tur. Bu davranış, "küçültücü" sayılabilir, çünkü, böylesi bir
davran
ış mağ durda korku, küçültülme ve alçaltma kapasitesine sahip
derin ıstırap ve aşağılanma duygusu uyandırmıştır (bkz, Kudla/Polonya
[GCj, no. 30210/ 96,92, AİHM 2000-XI). Üçüncü madde anlamı nda özel
bir davranış şekliııfr"kü çü Itücü" olup olmadığı konusunda Mahkeme,
ilgili kişinin alçaltma ve küçültmeye hedef olup olmad ığını ve kadı n ya
da erkeğin kişiliğini ters şekilde etkileyip etkilemediğini, yani bir anlamda muamelenin 3. maddeyle çeli şip çelişmediğini dikkate alacaktır
(bkz. 16 Aralık 1997 tarihli Raninen/Finlandiya karar ı, Hükümler ve
Kararlar Raporu, 1997-VIH, pp 2821-22, 55). Bununla birlikte, böylesi
herhangi bir niyetin yoklu ğu, 3. maddenin ihlalinin tespiti sonucunu
doğurmaz (bkz. Peers/Yunanistan, no. 28524/95, 74, A İHM 2001-111).
Derin ıstırap ve aşağı lama esasmda bunlardan daha öte şeyleri kapsamak zorundad ır: Derin ıstırap ya da aşağılamanın kaçmılmaz öğesi ile
kişiye verilen meşru ceza ya da muamele şekliyle arasında bir bağlantı
bulunmalıdır.
Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan önlemler sıklıkla böylesi
bir öğeyi içerebilir. Yargı lama süresindeki tutukluluğun, kendi içinde
3. madde anlamında birtakım sorunlar ortaya çikaıdığı söylenemez.
Ya da söz konusu madde hükmü, bir tutuklunun sa ğlık gerekçeleriyle
salıverilmesi, sivil bir hastaneye yerleştirilmesi, özel bir t ıbbi tedaviden
yararlanmasma olanak sa ğlayan genel bir yükümlülük olarak yorumlanamaz.
Buna karşın, bu koşul uyarınca, devlet bir kiş inin insanlık onuruna uygun ko şullarda tutulmasını sağlamah; muamele ve önlemin
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yerine getiriliş biçimi, kişiyi tutukluluktan do ğasından gelen ıstırabm
kaçınılmaz derecesini a şan yoğunlukta bir sıkıntınm ya da üzüntünün
öznesi haline getirmemeli; verilen cezan ın gerektirdiği uygulama, kina almandır (bkz.
şinin sağhğmı ve refahını uygun şekilde güvence altı
Kudla/Polonya, p. 92-94).
Tutukluluk koşullan ele alindığı zaman, başvurucunun ileri sürdüğü belirli iddialar gibi, bu ko şulları n toplu etkilerinin de hesaba
katılması zorunludur.
96.GörüLmekte olan davada mahkeme, ba şvurucunun 29 Haziran
1995'den 20 Ekim 1999 tarihine ve 9 Aralık 1999'dan 26 Haziran 2000
tarihinde kadar Magadan IZ- 47-1 no.lu merkezde tutuldu ğunu belirtmektedir. Mahkeme, uluslararas ı hukukun genel olarak kabul edilen
prensiplerine uygun olarak, üye Devletler aç ısından sözleşmenin, sadece yürürlüğe girme tarihinden sonra gerçekleşen olaylar açısından
ndan 5 Mayıs
bağlayıcı olduğunu hatırlatmaktad ır. Sözleşme Rusya açısı
1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna karşın, başvurucunun dava
nda ve hüküm sonrasmdaki tutulma koşullarmı n yarattığı etki
sırası
değerlendirilirken, ki bu etki ba şvurucunun tutukluluk süresinin her
aşamasında aynıdır; Mahkeme, 5 Mayı s 1998 öncesi süreci de kapsayacak şekilde, başvurucunun tutulduğu tüm süreci değerlendirmeye
alabiir.
97.Mahkeme, ilk olarak başvurucunun tutulduğu hücreııin boyutlanrun 17m2 (başvurucuya göre) ile 20.8 m2 (Hükümete göre) arasında
olduğunu belirtmektedir. Hücre, ranzalarla donat ılmış ve 8 kişi için dinma yerinin kabul edilebilir standartlara ula şmış
zayn edilmiştir. Bu barı
olup olmadığı sorgulanabilir. Mahkeme, bu konuyla ba ğlantılı olarak bir
tutulma hücresinin"Avrupa 4kenceyi ve İnsanlık dışı ya da Onur Kinci Ceza
ya da Davranışları Önleme Komitesi"nin (CPT) her hükümlü ya da tutuklu
için yaklaşık 7m2 olmasını arzu edilir bulduğunu hatırlatmaktadır (bkz.
2. Genel Rapor - CPT/Bilgi (92)3, p. 43). Örne ğin; bir koğuşu/hücreyi
paylaşan 8 kişi için m2.
Hücrenin 8 kişi için düzenlendiği bulgusuna rağmen, başvurucunun
mahkemeye yaptığı sunumlara göre, tüm tutukluluk süresi boyunca
hücresindeki kişi sayısı genel olarak 18 ile 24 aras ıdır. Başvurucu, 27
Aralık1996 tarihli tahliye istemli ba şvurusunda, 8 yatakl ı hücresindeki
kişi sayısını 21 olarak ifade etmi ştir. 8 Haziran 1999 tarihli benzer bir
başvurusunda ise, kişi sayısını 18 olarak ifade etmiştir (bkz. yukarıda
43. ve 74. prg).
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Mahkeme, Hükümetin tutukluluk merkezlerindeki genel a şırı kalabalık nedeniyle, hücredeki her yata ğın 2 ya da 3 ki şi tarafından kullanıldığını kabul ettiğini not etmektedir. Bu arada Hükümet, hücredeki
kişilerin sayısı konusunda başvurucuyla aynı fikirde değildir. Hükümet
sunumlarmda, belirtilen tarihlerde ba şvurucunun hücresinde 11 ya da
biraz daha fazla kişi bulunduğunu ve normal koşullarda bu sayının 14
olduğunu belirtmektedir. Ancak Hükümet, kendi itirazını destekleyecek
herhangi bir kanıt sunmamıştır. Başvurucuya göre, sadece Mart-Nisan
2000 tarihinde hücresindeki ki şi sayısı Il'e inmiştir.
Mahkeme bu noktada hükümetle başvurucu arasındaki uyuşmazlığı çözmeyi gerekli görmemektedir. İleri sürülen rakamlar, belirtilen
tarihlerde başvurucurıun hücresinde bir kişi için mevcut alanın 0.9 ile
1.9m2 arasında olduğ
unu göstermektedir. Bundan dolayı, mahkemenin
görüşü hücrelerin sürekli ve aşırı şekilde kalabalık oldu ğudur. Olayların
bu durumu, kendi içinde sözle şmenin 3. maddesi anlamında bir sorunu
ortaya çıkarmaktadır.
Vahim boyuttaki aşırı kalabalık nedeniyle, başvurucunun hücresinde bulunan kişiler, 8'er saatlik dilimlerle nöbetleşe uyumak zorunda
kalrnışlardır. Başvurucunun 16 Haziran1998 tarihli tahliye isteminden,
onun o tarihlerde yata ğın diğer iki kişiyle paylaştığı anlaşılmaktadır
(bkz. yukanda p. 74). Hücredeki sürekli ayd ınlatma ve hücrede bulunan çok sayıda kişilerin yarattığı genel karışıklık ve gürültü nedeniyle
uyuma koşulları daha da kötüleşmiştir. Sonuç olarak ortaya çıkan uyuymama halinin başvurucu üzerinde ağır bir fiziksel ve psikolojik yük
oluşturduğu kuvvetle muhtemeldir.
Mahkeme ayr ıca, aşırı sayıda kişiyi barındıran ve görünü şe göre
sigara içmenin yasak olmadığı başvurucunun hücresinde yeterli bir
havalandırmanın olmadığım gözlemlemiştir. Gün içinde 1 ya da 2 saat
için açık hava aktivitelerine izin verilmi ş olması
na rağmen, başvurucu
bu saatler dışı
ndaki zamanda çok sınırlı bir alan ve bo ğucu bir atmosfer
içeren hücresine kapat ılmıştır.
98. Mahkeme, başvurucunun hücresinin haş aratlarca (bit, pire ve
fare gibi - ç.n) istila edildiğini ve tutukluluğu boyunca bu durumun
giderilmediğini not etmektedir. Hükümet, ha şaratın bir sorun olduğunu
ve tutulma merkezlerinde böylesi bir istila oldu ğunu kabul etmiş ve bakanlığa ait 1989 tarihli tutulma merkezleri için dezenfeksiyon önlemleri
alma rehberine gönderme yapm ıştır. Ancak, baş vurucunun hücresinde
294 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

insan hakları

İ NSAN HAIU.ARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI

bu rehberin uygulandığı görülmemektedir.
Başvurucu tutukluluğu süresince çe şitli deri hastalıklarına ve mantar enfeksiyonlarına yakalanmış ; bu durum özellikle 1996, 1997 ve 1999
ılamadan geri çekilmesini (duru şmalara katılamama
yılları boyunca yarg
gibi - ç.n) zorunlu k ılmışhr. Baş vurucu bu hastal ıklar için tedavi görürken, hücredeki kötü ko şullar nederdyle ha şaratın üremeyi sürdürmesi
n nüksettiği doğrudur.
değiştirilemediğinden, hastal ıkları
Mahkeme, hükümetin salgının önlendiğini ileri sürmesine ra ğmen,
baş vurucunun birçok kere frengi'li ve tüberküloz'lu ki şilerle birlikte
tutulduğunu ciddi bir endi ş eyle not etmektedir.
ın yanıı kalabalık ko şullar
99.Yukarıda açıldanan sa ğlıksız ve aşır
klozet
şesindeki
na tuvaletleri de eklemek gerekmektedir. Hücrenin kö
ile duşu, 1.1 m. yüksekli ğindeki bölme ayırmaktadı r, fakat bu bölüm
yaşam alanından ayr ılmış değildir. Tuvalet giriş inde paravan yoktur.
Bu nedenle başvurucu hücredeki kiş ilerin önünde tuvaleti kullanmak
ve hücre arkada şları kullanırken de orada olmak zorunda kalm ıştır.
Hükümetçe gönderilen foto ğraflar, gerçek bir mahremiyeti olmayan
pis ve bakımsız bir hücre ile tuvaleti göstermektedir.
u Magadan tuMahkeme, ba ş vurucunun hücresinin de bulundu ğ
temel
ekilde
gerçekleştirilmiş
tukluluk merkezlerinde gözle görülür ş
geliş melerden (Hükümet taraf ı ndan mahkemeye sunulan video kay ıtları
nda gösterildiği üzere) büyük bir memnuniyet duymakla birlikte, bu
durumun ba şvurucunun gösterilen zamanda katlanmak zorunda kald ığı
tümüyle kabul edilemez ko şulları azaltmadığına dikkat çekmektedir.
100.Başvurucunun tutukluluk ko şulları , davasına bakan mahkeme için de bir sorundur. Nisan ve Haziran 1999 tarihlerinde mahkeme
başvurucunun yargı lanma ehliyetinin olup olmad ığı m ve hastaneye
kaldırılmasının gerekip gerekmedi ğini tespit etmek üzere, yakla şık 4
yıldan sonra tutukluluk ko şullarının fiziksel ve ruhsal sa ğlığı üzerindeki
etkileri için t ıbbi uzman görü şleri istemiş tir (bkz. yukarı da p.71 ve 76).
Bilirkiş ilerin her iki soruya da olumsuz yan ıt vermesine ra ğmen, mahkeme, ba şvurucuda sinir ileti bozuklu ğu kaynalclı clistoni, istemsiz sinir
u sendromu, kronik 12 parmak ba ğırsağı ülseri, ayak, el
ileti bozukluğ
ve kasıldarmda mantar enfeksiyonu ve mikoz hastal ıklarını listeleyen
Temmuz 1999 tarihli rapora dikkat çekmektedir (bkz. yukar ıda p. 30).
101.Mahkeme, bu davada ba şvurucunun a şağilanması ve alçaltılTBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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masmı amaçlayan bir muameleye dair herhangi bir belirtinin olmad ığını
kabul etmektedir. Tedavinin amac ı
nı
n mağdur'u küçültmek ya da alçaltmak olup olmadığı sorunu de ğerlendirmeye alinacak bir faktör olmasma
rağmen, böyle bir amac ı n yokluğu, 3. maddenin ihlal edildi ği tespitini
engelleyemez (bkz. yukanda sözü edilen Peers/Yunar ıistan). Mahkeme,
başvurucunun yakla şık olarak 4 yı l, 10 ay katlanmak zorunda kald ığı
tutukluluk ko şullarının, hatırı sayılır biçimde ruhsal rahatsızlı k ve acıya neden olabileceğini, insanlık onurunu azaltabilece ğini, a şağılanma
ve alçaltilmaya neden olan böylesi duygular ı ortaya ç ıkartabileceğini
dikkate almaktad ır.
102.Yukarıda anlatılaniarın ışığında mahkeme, ba şvurucunun tutukluluk koşullarının, özellikle aşın kalabahğm, sa ğlıksız çevrenin ve
bunları
n başvurucunun sa ğhğı ve refahı üzerindeki zararlı etkilerinin
tutukluluk süresiyle birle ştirildiğinde, alçaltıcı muamele oluşacağını
bulgulamaktadı
r.
103.Dolayısıyla, sözleş menin 3. maddesi ihlal edilmi ştir.
II. SÖZLE ŞMENIN 5/3 MADDESİNİN İHLAL ED İLDİĞİ
İDDİASI
104.Baş vurucu, uzun süren tutuklulu ğunun, sözle şmenin 5. maddesinin 3. fıkrasmı ihlal ettiğinden yak ınmıştır. Maddeye göre;
"Bu maddenin 1 (c)Jikras ı nda öngörülen koş ullar uyannca yakalanan veya
tutulu durumda bulunan herkesin ... adli kovu şturma s ırasında serbest bıraktImaya veya makul süre içinde yarg ılanmaya hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin
duruşmada haz ır bulunmasını sağlayacak bir teminata ba ğlanabilir."
A. Hükümetin ilk itirazları
105. Hükümet itirazında, ba şvurucunun şikayetinin, Rusya'nın
çekincesi ışığında de ğerlendirilmesi gerekti ğini tartışmış; çekincenin,
başvurucunun hem haz ırlı k soruşturması ve hem de mahkeme süreci
boyunca tutulu bulundu ğ
u dönemi kapsadığı m ileri sürmü ştür. Hükümet, yukarı da sözü edilen, Ceza Usul Yasas ı maddelerinin içeri ğine
ve çekince metnine gönderme yapm ıştır. Yasan
ın özellikle 11, 89,92 ve
101 (bkz. yukarı da 89. paragraf) maddeleri, mahkemeleri, yarg ılama
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aşamasında bir karar veriinceye kadar, önleyici gözalt ı tedbirlerini
uygulamak üzere yetkilendirmi ştir.
106.Baş vurucu, süre giden uzun tutukluluk halinin çekinceyle ilgisi
olmadığı
nı, Rusya'nın çekuncesinin somut davada uygulanamayacağmı
ileri sürmüştür. Çekincenin amacı, tutulcluluğun devamına karar vermek ve gerektiğinde böylesi bir tutuklamanı n uzatılmasını onaylamak
ın hakkım korumaktır.
yetkisine sahip savcın
na alma ve suç işledi107.Mahkeme, yakalama prosedürü, gözaltı
ilgili
olarak,
çekince metninde
tutulmasıyla
ğinden şüphelenilen kişilerin
anılan Ceza Usul Yasası'nın özel hükümlerinin geçici uygulamas ının,
ın dışında şekillendirilıniş oldusözleşmenin 5/3 maddesinin alanın
ğunu gözlemiş tir. Bu hükümler, her biri kendi kararlar ın almaya ehil
yetkililerin listesini ve gözaltı birimlerini de içeren önleyici tedbirlerin
uygulanması için yöntem ve koşulları planlamaktadır.
Mahkeme, bir kişinin, suçun kovuşturulması boyunca, yetkili saycinin emriyle 18 ay'a kadar gözalt ında tutulabilece ğini hükme bağlayan
n 97. maddesine gönderme yapan çekinceye dikkat
Ceza Usul Yasası'nı
çekmektedir.
Hazırlık aşamasındaki tutukluluk sürelerine yap ılan göndermeye
rağmen mahkeme, çekincenin önleyici gözalt ı tedbirinin uygulanması
usulüyle ilgili oldu ğunu; oysa ki başvurucunun şikayetinin tutukluluğun hukukiliği hakkında değil, uzunluğu hakkında olduğunu gözlemektedir.
108.Bu nedenle mahkeme, söz konusu çekincenin somut davada
uygulanamayacağını tespit etmiştir.
B. Şikayetin Esasları
1. Değerlendirmeye alman süre
109.Başvurucunun tutukluluk süresinin başladığı 29 Haziran 1995
tarihi hakkında herhangi bir uyu şmazlik yoktur.
Başvurucu tutukluluk süresinin Magadan Şehir Mahkemesi'nin
davadaki ikinci nihai karar ım verdiği 31 Mart 2000 tarihinde bitti ğini
ileri sürmüş tür. Hükümet buna itiraz etmi ş ve sürenin Şehir Mahkemesi
ustos1999 tarihinde verilen ilk nihai kararla sona erdi ğini
tarafindan 3 Ağ
iddia etmiştir. Ayrıca, mahkemenin baş vurucunun tutukluluk süresinin
TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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uzunluğuna ilişkin incelemesini, sözle şmenin Rusya için yürürlüğe girdiği 5 Mayıs 1998' den 3 Ağustos 1999 tarihine kadar olan süreyle s ınırlı
tutması gerektiğine ilişkin itirazmı sürdürmüştür.
110.Mahkeme öncelikle, sözleşmenin m. 5/3 hükmüne göre yargılama sırasındaki uzun tutuklulu ğun karara bağlanması için, sürenin
sanığın gözaltına alındığı günden başladığını ve sadece ilk derece mahkemesi tarafmdan karar yenilse bile suçlamanm sonuçlandırılmasıyla
bittiğini hatırlatmaktadı r (bkz. diğerleri arasında, 27 Temmuz 1968
tarihli Wemhoff/Almanya karar ı, Seri A no. 7, p. 23, p. 9 ve yukar ıda
söz edilen Labita/ İtalya kararı, p. 147). Bu nedenle, 29 Temmuz 1995'te
başvurucunun yakalanmas ıyla başlayan ve yargılama sürecinde devam
eden tutukluluk, ba şvurucunun Magadan Şehir Mahkemesi tarafından
cezalandırıldığı ve hüküm giydiği tarih olan 3 A ğ
ustos 1999 tarihinde
sona ermiştir. Daha sonraki suçlamalardan kaynaklanan tutukluluk
hali, başvurucunun 3 Ağ
ustos 1999 tarihinden itibaren sözleşmenin
5. maddesinin 1 (a) fıkrası anlamında yetkili bir mahkeme taraf ından
verilmiş mahkumiyetini çekti ği olgusunu değiştirmez.
Bu nedenle, başvurucunun yargılama sırasındaki toplam tutukluluk
süresi, 4 yıl, 1 ay, 4 gündür.
111.5 Mayı s 1998'ten önceki sürenin mahkemenin yargılama yetkisinin dışı
nda kalmasmdan dolayı, mahkeme, sadece bu tarihle Magadan
Şehir Mahkemesi'nin 3 Ağustos 1999 tarihli kararı arasında geçen 1 yıl,
2 ay, 29 günlük süreyi değ erlendirmeye alabilir. Buna kar şın, başvurucunun 29 Haziran 1995 tarihinde alıkonulmuş olması nedeniyle 5
Mayıs 1998'e kadar olan süre içinde başvurucunun 2 yıl, 10 ay, 6 gündür
tutuklu olduğu gerçeğ
i göz önüne alinmak zorundad ır (bkz. 8 Tenımuz
1995 tarihli Mansur/Türkiye karar ı, Seri A, no. 319-B, p. 49- 51).
2. Tutukluluk süresinin makullü ğü
a. Tarafların sunumlan
112.Başvurucu, maddi gerçeğin bulunmasını engellemeye çalıştığına dair herhangi bir kant olmad ığını, dolayısıyla gözaltına alınmasının
ve tutukluluk süresinin uzatılmasının gerekli olmadığı iddiasın
ı sürdürmüştür. Yetkililerin tutuklulu ğunu haklı çıkarmak amacı yla gösterdiğ
i
gerekçeler yeterli ya da konuyla ilgili de ğildir.
Başvurucu, Magadan Bölge Mahkemesi taraf ından 15 Mart 1999
298
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tarihinde de tespit edildi ği gibi, davası mn özel bir karmaşıklı k içermediğini ileri sürmüştür. Dokuz bölümlük dava dosyas ının üç bölümü
başvurucunun yetkililere gönderdi ği ş ikayet dilekçelerinden oluşmaktadır. Soruşturma, 29 tanığı n sorgulanmasını içermektedir ve iki şahsi
davacı bulunmaktadır.
ın yetkililerin gerekli çabas ıyla
Sonuç olarak başvurucu, yarg ılaman
n kötü yurutülmü ş olmaSoruşturmasını
yürütülmediğini iddia etmiştir.
smın uzun tutukluluğa, iddianamede yer alan çok sayı daki suçlamaların
haksizca artırılması eğilimine ve denetleme birimlerinin bu çal ışmalar
üzerinde kontrol yoksunlu ğuna neden oldu ğunu ileri sürmü ştür. Bu
açıdan, başvurucu Magadan Şehir Mahkemesi'nin 3 A ğustos1999 tarihli
tespitlerine gönderme yapm ıştır (yukarıda p. 80).
in soruşturulmasına engel
113.Hükümet, başvurucunun, gerçeğ
aret
etmektedir. Ayrıca, başvuığına
iş
olduğu gerekçesiyle yakaland
rucunun yargı lama öncesindeki tutukluluk süresini, davas ımn karmaşılcliğı , nedeniyle makul olarak de ğerlendirmektedir; dava dosyas ı
ığı ve
hatın sayılır bir büyüklüğe sahip olup [9 bölüm], çok say ıda tan
mağdur'u içermektedir.
b. Mahkemenin de ğerlendirmesi
ii. Mahkemenin içtihatlar ınca oluş turulan prensipler
114.Mahkeme, tutukluluk süresinin makul olup olmad ığı sorusuığı
n
nun soyut olarak de ğerlendirilemeyece ğini hatırlatmaktadır. Bir san
n
a
özel
koşulları
her
davanın
n
makul
olup
olmadığı
tutuklu kalmasını
göre incelenmelidir. Masumiyet karinesine ra ğmen, yalnızca kamu
yararı olduğuna iliş kin gerçek! samimi kamtlar ın varlığı, sözleşmenin
na alınan kişi özgürlüğüne sayg ı kuralından
5. maddesinde hüküm alt ı
r basar ve belirli bir davada süre giden tutukluluk hakhl ık kazanabilir
ağı
(bkz. yukarı da andan, Kudla/ Polonya davas ı).
Yargılama öncesi tutuklulu ğun makul bir süreyi a şmamasını sağlamak öncelikle ulusal yargı makamlarını n görevidir. Ulusal yetkililer
bu sonuca ula şmak amacı yla masumiyet karinesi prensibine gereken
özeni göstererek, yukarı da belirtilen ve 5. madde hükmünden ayr ılmayı
haklılaştıran kamu yararı gereğini tartış an tüm olguları incelemek ve
salıverme istemleri için verdikleri kararlarda bu olgulara yer vermek
zorundadırlar. Mahkeme, bu kararlarda belirtilen gerekçeler ve ba5186 Dergisi, Sayı 50, 2004
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vurucunun savunmalarında iyi belgelendirilmiş her olgu temelinde 5.
maddenin 3. fıkrası nm ihlalinin söz konusu olup olmad ığı konusunda
karar vermeye davet edilmektedir (bkz. yukanda Labita/ İtalya kararıııın 152. p.).
Yakalanan kişinin bir suç işlediğ ine dair makul şüphenin varlığı,
tutukluluğun sürdürülmesi için bir ko ş uldur. Fakat belirli bir süreden
sonra, tutukluğun sürdürülmesi için tek ba şına makul şüphe yeterli
değildir. Mahkeme, böyle bir durumda yetkililerin özgürlükten yoksun bırakmaya ilişkin gerekçelerinin haklılığını tespit etmek zorundadır. Mahkeme, bu tür gerekçelerin "konuyla ilgili" ve "yeterli" olduğu
durumlarda, yargılama sırasında ulusal makamların "özel bir çaba"
gösterdiğ ine ikna edilmelidir. Davanm karma şıklığı ve soruşturmanın
özel karakteristiği bu açıdan göz önüne ahnması gereken etmenlerdir
(örneğin; 18 Aralık 1996 tarihli Scott/ İspanya karan, Raporlar 1996-VI,
pp 2399-2400, başlı k 74 ve 23 Eylül 1998 tarihli İ.A/Fransa karar ı, Raporlar, 1998-Vil, p. 2978, ba şlık 102).
ii. Görülmekte olan davada yukar ıda belirtilen
prensiplerin uygulanışı
a. Tutukluluk Gerekçeleri
115.Magadan Şehir Mahkemesi, mahkemenin yarg
ı yetkisi kapsamı nda yer alan süre boyunca ba şvurucunun sahverilme istemlerini
reddederken, yöneltilen suçlamalar ın ciddiliğine ve serbestken maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleme tehlikesine dayanrnıştır (bkz.
p. 69). Mahkeme benzer gerekçelerin, Magadan Şehir Mahkemesi'nin
başvurucunun tutuklulu ğunun sürdürülmesine ili şkin 27 Aralık 1996
ve 8 Ağ
ustos 1997 tarihli kararlar ında da dile getirdi ğ
ini gözlemektedir
(bkz p. 43 ve 46).
Mahkeme ayr ıca, yargılama s ırasında ba şvurucunun tutukluluğunun sürdürülmesine ilişkin 29 Haziran 1995 tarihli kararı n temel
gerekçesinin, soru ş turma için gerekli olan belirli banka belgelerinin
tesliminin ba şvurucu tarafı ndan reddedilerek, soru şturman
ın engellendiğ
i; ba şvurucunun tanıklar üzerinde baskı kurduğ
u ve kan
ıtları
n
değiştirildiği iddiası olduğunu not etmektedir. Bu karar, ayn ı zamanda
yöneltilen suçlamalar ı n ciddiyetini de de ğerlendirmeye almıştır.
116.Mahkeme, bir ki ş inin ciddi suçlara karıştığı konusunda kuv300
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vetli şüphenin varlığının, yargı lama öncesi uzun tutukluluk için tek
başma haklı görülemeyeceğini hatırlatmaktadır. Magadan Şehir Mahkemesi'nin, davanın incelenmesinin engellenmesi tehlikesi gerekçesiyle
başvurucunun tutuklulu ğunun devamına karar verdiğini dikkate alan
Mahkeme, 29 Haziran 1995 tarihli soru şturmacı emrine ra ğmen, Şehir
Mahkemesi'nin 1996, 1997 ve 1999 tarihli benzer kararlar ında belirttiği
sonuçları destekleyen hiçbir gerçek koş uldan söz etmediğini belirtmektedir. Şehir Mahkemesi'nin kararlar ında gerekçe gösterilen tehlikenin,
konuyla ilgili sürede mevcut oldu ğunu gösteren hiçbir faktöre at ıfta
bulunulmanııştır.
117.Mahkeme, atılı suçlamalara ilişkin şüphe ve soruşturmayla
ı çtaki tutukluluğunu gerekilgili müdahalenin başvurucunun ba şlang
n, yargılamanın ilerlemesi ve
tirebileceğini kabul etmektedir. Buna kar şı
delil toplamaııı n sonuçlanması nedeniyle bu gerekçe kaçm ılmaz olarak
temelsizleşmiştir.
118.Kısaca, mahkeme ba şvurucunun tutuklulu ğunun haklılığı için
yetkililerce temel alman gerekçelerin konuyla ilgili ve ba şlangıçta yeterli bulunmasma ra ğmen, geçen süre içinde bu karakterini kaybetti ğini
tespit etmiştir.
b. Yargılamanı n yurutümü
119.Ceza soru şturmasının süresiyle ilgili olarak mahkeme, davan ın
rlık soruşturmasının yargılamaözel bir karmaşıklığı olmadığına ve hazı
una dikkat çekmektedir
da gecikmeye neden olacak şekilde kötü oldu ğ
(bkz. p. 69 ve 80). Mahkeme farkl ı bir sonuca ulaşmak için bir gerekçe
bulainamıştır. Mahkeme, yerel mahkemelere göre, savc ıların haksız bir
ş ekilde iddianamede belirtilen suçlamalar ın sayısmı artırmalarmın (bkz.
p. 80) bir kusur olduğunu ve başvurucunun Magadan Şehir Mahkemeustos 1999 tarihli karanyla üzerine at ıh dokuz suçtan yalnızca
si'nin 3 Ağ
unun kar ııtlandığını gözlemektedir.
birinden suçlu olduğ
ısal süreçte Magadan Ş ehir Mahkeme120.Mahkeme, sonraki yarg
si'nde görülen davada önemli gecikmeler oldu uğnu gözlemektedir. 11
Kası m 1996 tarihinde ba şlayan yargılamaya mahkeme ba şkanı olan
yargıç'ın görevden alınması nedeniyle 7 May ıs 1999 tarihinde ara veıcın atanması
ustos 1997 (yeni bir yarg
rilnıiş ve yargılama, Temmuz-Ağ
ın başka
1998
(davan
ve duruş ma günü belirlenmesi), May ıs-Temmuz
bir mahkemeye gönderilmesi), Kas ım 1998 (duru şma günü verilmesi),
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Ocak ve Mart1998 (soru şturmanı n genişletilmesi kararlar ı) tarihlerinde
belirli usulü adımların atılmış olmasına rağmen, 15 Nisan 1999 tarihine
kadar başlamamıştır.
8 Ağustos 1997 tarihli duru şmanın, ba şvurucununavukat-ının yokluğu nedeniyle ertelenmi ş olması ve başvurucunun davasının başka
bir mahkemeye gönderilmesine itiraz etmesi nedeniyle -yarg ılamayı
hızlandırmak amacıyla yapılan bir harekettir- mahkeme, ba şvurucunun iki duruş ma arasındaki sürenin uzunlu ğuna esaslı bir katkısınm
olmadığını tespit etmiş tir. Bu süre içinde davada herhangi bir geli şme
olmamıştır.
Bundan dolayı, yargılamarun uzamasının ne davan
ın karmaşıklığı
ne de baş vurucunun tutumun atfedilemeyece ği açıktır. Soruşturmanın
karakteristik özelliklerini ve mahkeme sürecindeki esasl ı gecikmeleri
dikkate alarak Mahkeme, yetkililerin gereken h ızda hareket etmedikleri
düşüncesindedir...
c. Sonuç
121.Yukanda belirtilen arka plan ışığında mahkeme, başvurucunun
yargılama sırasında cezaevinde geçirdiği sürenin "makul süre"yi aştığını
tespit etmiş tir. Bu nedenle 5. maddenin 3. fıkrası ihlal edilmiştir.
11!. SÖZLE ŞMENİ N 6/1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ
İDDİASI

122.Baş vurucu, kendisine yöneltilen suçlamalar ın Sözleşmenin
6/1 maddesinin gerektirdi ği ş ekilde makul bir süre içinde sonuçlandırılmaması nedeniyle yakrnmada bulunmu ştur. Konuyla ilgili hüküm
aşağıdadır:
"Herkes, kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda.., yasayla kurulmu ş
bir mahkeme tarafindan makul süre içerisinde görülmesini... karar verilmesini
istemek hakkı na sahiptir."

A. De ğerlendirmeye alınacak süre
123.Başvurucu, hesaplamada göz önüne al ınması gereken sürenin,
kendisine suç atfında bulunan 8 Şubat 1995 tarihinde başladığını ve 31
302
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Mart 2000 tarihinde Magadan Şehir Mahkemesi'nin davadaki ikinci
hükmünü vermesiyle sona erdi ğini ileri sürmüştür.
Hükümet, hesapla.mada göz önüne almacak sürenin, Magadan Şehir
Mahkemesi'nin başvurucunun davas ını n gönderilmesine ili şkin 6 Şubat
1996 tarihli kararından, Ş ehir Mahkemesi'nin ilk hükmünü aç ıkladığı 3
Ağustos 1999 tarihine kadar devam etti ğini ileri sürmüştür.
124. Mahkeme, ceza yarg ılamasını n uzunluğuntın saptanmasında
göz önüne alınması gereken sürenin, özerk ve tözel anlam ı yla, terimsel
olarak kişinin "suçlandığı " günden başladığını hatırlatı r (bkz. 10 Aral ık
1982 tarihli Corigliano/ İtalya karar ı , Seri A no. 57, p. 13, 34. ba şlık ve
24 Kası m 1993 tarihli İmbriosca/ İsviçre karar ı , Seri A no. 275, p.13, 36.
i ya da yargıbaşhk). Bu süre, suçlamaya ili şkin nihai kararı n verildiğ
lamarun kesildi ği tarihte sona erer.
Bu nedenle görülmekte olan davada göz önüne al ınacak süre baş nı
vurucunun görevi kötüye kullanma suçlamas ı nedeniyle şüpheli sıfatı
r.
Söz
konusu
sürenin
bitimiyle
edindiği 8 Şubat1995 tarihinde ba şlamıştı
ilgili olarak, mahkeme, di ğer suçlamaların sürdürülmemesine ili şkin
ustos
29 Eylül 1999 tarihli karar ını takiben, Ş ehir Mahkemesi'nin 3 A ğ
1999 tarihli nihai karar ı ndan sonra ve ayn ı olaylar temelinde 30 Eylül
1999 tarihinde, yeni bir suçlamayla ba şvurucuya dava aç ıldığı na dikkat
çekmektedir. Mahkeme, yeni suçlaman ın 8 Eylül 1995 tarihinde ba şlaunu gözlemlemektedir.
tılan 48529 no.lu ilk davan ın bir parçası olduğ
Bu koş ullar altında ve yeni suçlaman ı n zamanlamasmı da dikkate alan
mahkeme, göz önüne al ınacak sürenin son suçlamay ı sonuçlandıran
31 Mart 2000 tarihli Şehir Mahkemesi karar ı yla sona erdiğ ini tespit
etmektedir.
Sayısı z yargılamaya ra ğ men, yürürlükte bulunan tek dereceli
yargılamada, de ğerlendirmeye al ınan süre, 8 Ş ubat 1995'ten, 31 Mart
2000'e kadar toplam 5 y ı l, 1 ay, 23 gündür. Mahkemenin yarg ılama yetkisi, sözle ş menin Rusya açısından yürürlüğe girdiği 5 Mayı s 1998' den
sonraki süreyi kapsad ığmdan, Mahkeme, bu tarihteki mevcut yarg ılamarun durumunu de ğerlendirmeye alabilir (bkz. Mutatis mutandis, 8
Temmuz 1995 tarihli Ya ğcı ve Sargın/Türkiye kararı, seri A no. 319-A,
p. 1640).
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E. Yargılama süresinin makullü ğü
125. Mahkeme, yargı lama süresinin makullü ğ ünün, mahkeme
içtihatlarmda belirtilen kriter dikkate almarak; davan ın özel koşulları,
özellikle davanın karmaşıklığı, başvurucunun ve yetkili makamlar ın
yargılamalardaki tutumu ışığında de ğerlendirileceğini hatırlatmaktadır.
Bu son noktada, başvurucu açısından riskli olan olgular değerlendirmeye alı nmak zorundadır (bkz. yukarı da söz edilen Kulda/ Polonya
kararı, p.124).
1. Tarafların sunumlan
126.Başvurucu, davanın özel bir karmaşıklık içermediği ve meydana gelen gecikmeleri haklı gösteremeyeceğine iliş kin Magadan Bölge
Mahkemesi'nin 15 Mart 1999 tarihli tespitine gönderme yapm ıştır.
Başvurucu, kendi tutumu hakk ı
nda ise, şikayetlerinin yargılamayı hızlandırmayı amaçladığını ileri sürmü ştür. Ayr ıca, sözleşmenin
6. maddesinin, ne kendisinin yarg ıyla aktif bir işbirliğini ne de yasal
yolları takip etme giriş iminin kendisine karşı kullarulmasını gerektirmediğini ileri sürmü ş tür. Yetkililerin tutumu konusunda ise, Magadan
Ş ehir Mahkemesi'nin, 3 A ğustos 1999 tarihli karar ıyla saptanan, hazır1* soruşturmasınm kötü kalitesine ve soru şturmada yap ılan hatalara
gönderme yapmıştı
r. Ek olarak, Ş ehir Mahkemesi, Ceza Usul Yasas ı'nın
223/1 ve 239. maddelerinde belirtilen yarg ılamanı
n başlatılnı a sürelerine
uymayarak iç hukuku bizzat ihlal etmi ştir. Yarg ılama sırası nda sadece
dokuz tan
ığı
n dinlennıiş olduğuna dikkat çekilnıiştir. Ba şvurucu ayrıca,
kendisiyle hiçbir şekilde ilgisi olmayan mahkeme yarg ıcını
n davadan
alınmasına ve davasının bızlandırılmasmda etkin olmadığı kanıtlanan
dava dosyası run Khasynskiy ilçe Mahkemesi'ne gönderilmesine at ıfta
bulunmaktadır.
127.Hükümet, ba şvurucunun davas ı -un incelenmesinin uzun sürdüğünü kabul etmiş, fakat, sürenin makul oldu ğunu ileri sürmü ştür.
Davanı n karmaşıklığı ve dosyan
ın kapsamlılığı yanında, davanın eksiksiz ve ayrıntı lı bir incelemeyi gerektirmesinin davan ı n uzun sürmesine
neden oldu ğu iddiasını sürdürmüşt-ür.
Ayrıca baş vurucu, daha önceden reddediimi ş istemlerine rağmen,
yinelenen istemleri de dahil olmak üzere çok say ıda dilekçe göndererek,
yargı lamanm uzun sürmesine katkı da bulunmuş tur. Hükümet, ba şvu304 TBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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nda sunduğu çok sayı daki dilekçeyi, yargılarucunun yargılama sırası
mayı gedilctirmek için kasıtlı giriş im olarak tespit eden Magadan Şehir
na
Mahkemesi'nin 15 Temmuz1999 ve 22 Temmuz 1999 tarihli kararlar ı
bir
başka
ının
davas
bu açı dan gönderme yapmaktad ır. Başvurucunun
mahkemeye gönderilmesi için duru şmalar arasında sunduğu dilekçeler
ayrı ca gecikmeye neden olmu ştur. Dava dosyasını n %30'unun ba şvurucunun şikayetlerinden ve istemlerinden olu ştuğuna iş aret édilrrù5tir.
Hükümet ayrıca, baş vurucurnn tutukluluk süresinin, cezasından
indirildiğine iş aret etmektedir. Bu nedenle, ba şvurucunun yargılamalar sırası ndaki tutukluluk süresinin, hapsedildi ği toplam süre üzerinde
herhangi bir etkisi yoktur.
Sonuç olarak Hükümet, bankaya ve banka mü şterilerine verdi ği
zararları tazrnin etmeden, cezasının tamamlanmas ından önce, af yoluyla yetkililerin ba şvurucuyu tahliye ederek, ona kar şı irısancıl bir tavır
gösterdiklerini ifade etmi ştir.
2. Mahkemenin de ğerlendirmesi
a. Davanın karmaşıklığı
128. Mahkeme, başvurucunun tek sanık olduğ u yargılamaların,
sorgulanan tanıldan da kapsayan çok say ıda kanı tla birlikte finansal
una dikkat etmektedir. Yani s ıra Mahkeme, yarsuçlarla ilgili olduğ
i 7 Mayı s 1997 tarihinden, yeniden ba şladığı 15
gılamanın ertelendiğ
Nisan 1999 tarihine kadar soru şturmasal önlemlerin al ınmadığım da
gö zle ınlemek t e d ir
Mahkeme, davan ın, yargı lamalardaki gecikmeyi hakl ı kılacak
biçimde karmaşı k olmadığına ili ş kin yerel mahkemenin saptamasını
dikkate almaktadır (bkz. yukarı da p.69).
Bu nedenle yargı lama süresinin uzunlu ğundan soru şturmanın
ildir.
gerekleri ya da davanın karmaşıklığı sorumlu değ
b. Ba şvurucunun tutumu
129. Mahkeme, yerel mahkemedeki yarg ılama süreçlerinin tamamında başvurucunun, hem yarg ılama boyunca ve hem de duru şma
nda davasıyla bağlantıli sayısı z dilekçe sunduğuna dikkat çekaraları
mektedir. Mahkeme, 6. maddenin, cezai alanda kendisine suç atfedilen
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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kişinin, yargı makamlarıyla işbirliğ i yapmasını gerektirmedi ğini hatırlatmaktadır (bkz. 25 Şubat 1993 tarihli Dobbertin/Fransa kararı, Seri A,
no. 256-D, p. 117 -43).
Mahkeme, ba şvurucunun yarg ılama boyunca sundu ğu dilekçelerinin, 15 Nisan 1999 tarihinde yarg ı lama mahkemesince davanı n incelenmesini engelleyici bulundu ğunu gözlemekteclir. Bununla birlikte, 11
Kasım 1996'dan 7 May ı s 1997'ye ve 20 Aralık 1999'dan 31 Mart 2000'e
kadar süren diğer yargılama dönemleri boyunca, ba şvurucunun davraruşının herhangi bir şekilde yargılamayı yavaşlatıcı olduğ
unun söylendiğine iliş kin bir kanı t yoktur.
Mahkeme, duru şmalar arasında başvarucu taraf ından sunulan
dilekçelerin temel olarak davas ı
n ı inceleyen yarg ı lama mahkemesinin
ihmalinisürdurmesiyle ilgili oldu ğ
unu not etmektedir. Mahkeme, bu
dilekçelerin, -özellikle büyük bir k ısmı etkisiz b ırakılmıştır- yargı lamalan yava şlatmaya katkı da bulunduğ
unu saptayamamıştır. Davamn
yargılamaların hızlandırılması için baş ka bir mahkemeye gönderildi ği
doğruyken, ba ş vurucu, göndermeden sonra davas ında ilerleme olmadığı sonucuna itiraz etmek için mahkemeyi ele ştirememelidir.
Mahkeme ayr ıca, 8 A ğ
ustos 1997 tarihinde, ba şvurucunun avukatının katılamaması nedeniyle duru ş mann bir kez ertelendiğini not
etmektedir.
130.Mahkeme, ba ş vurucunun belirli gecikmeler için sorumlu kitulabilecek olmasına ra ğmen, özünde onun tutumunun yarg ılamaların
uzaması
na katkı da bulunmadığı düşüncesindedir.
c. Ulusal yetkililerin tutumu
131.Yukarı da söz edildiği üzere, iç hukuktaki yarg ılamalarda, başvurucunun tutumu ya da davarmu karma şıklığı ile açıklanamayacak
önemli gecikmeler yaşannuıştı r. Dava, özellikle yargı lama mahkemesi
önünde 7 May ı s 1997den, 15 Nisan 1999'a kadar, yakla şık iki yı l beklemiş tır.
132.Başvurucu yarg ılamalar boyunca al ıkonulmuş tur; mahkeme,
davayla ilgilenen mahkemeler aç ı sndan bu durumun adaletin süratle
yerine getirilmesi için bir çabay ı gerektirdiğini gözlemlemektedir.
133.Mahkeme, Magadan Ş ehir Mahkemesi'nin 3 A ğustos 1999
306 TBB Dergisi, Say ı 50, 2004
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tarihli hükmünü ve 29 Eylül 1999 tarihli suçlamalar ın sürdürülmesini
kesen kararını takiben yetkililerin aynı olaylar temelinde başvurucuya
karşı yeni bir suçlamayla dava açtıklarmı ; bunun ilk derece mahkemesi
önünde 4.5 yılda sonuçlanan yargılamanın uzamasma katkıda bulunduğunu not etmektedir.
134.Mahkeme, özellikle, sözleş menin yürürlüğe girdiği 5 Mayıs
1998 tarihinden sonra yetkililerin görevlerini özel bir çabayla yerine
getirmekte başarısız oldukları düşüncesindedir.
3. Sonuç
135.Aktarılan arka plan dikkate alındığı nda, Mahkeme yargılamanm uzunluğunun, "makul süre" koşulunun gereklerini yerine getirmedi ği
dü şünce sin de d ir
IV. SÖZLE ŞMENİN 41. MADDES İNE İLİŞKİN BA ŞVURU

136.Sözleşmenin 41. maddesi:
"Mahkeme, işbu Sözleş me ve Protokollerinin ihlal edildi ğine karar verirse
ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafı n iç hukuku bu ihlali ancak k ısmen telafi
edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette, zarar
gören tarafin tatminine hükmeder."

A. Maddi Zarar
ın
137.Başvurucu aşağı daki aktarılan kalemler ışığında zararlar
giderilmesini istemiştir;
şkan olmasından dolay ı maaş
1.Kuzeydoğu Ticaret Bankası'nın Ba
kaybı için 130.599 ABD Dolar ı ; Temmuz 1995'ten 20 Nisan 2000'e kadar
tutuklu olarak geçen süre nedeniyle;
2.Yakalanmasından dolayı diğer şirketlerden ç ıkarılması nedeniyle
uğradığı maaş kaybı için 203.000 ABD Dolar ı;
3. Yakalanmasını takiben şirketindeki mülkiyet haklannı n kaybı
için 500.000 ABD Dolan;
4.Otomobilinin kayb ı için 8.600 ABD Dolar ı;
5. Sahip oldu uğhisse senetlerini, 1995 y ılı değerlerinde piyasada
satamamasından do ğan kar kaybı için 11.734.376 ABD Dolar ı;
188 Dergisi, Sayı 50, 2004
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(6) 1997 yılında iflası açıklanan fabrikada çoğunluk hisselerinden
doğan kaybı için 436.226 ABD Dolar ı.
Baş vurucunun tüm istemi, toplam olarak 13.012.702 ABD Dolan'dır.
138.Hükümet bu isteklere itiraz etmi ştir.
139.Mahkeme, yalnı zca bulgulanan ihlalin gerçekten şikayet edilen
zarar ya da kayıplara neden olduğuna ikna olduğunda, 41. madde hükmilne göre maddi tazminata karar verebilece ğini hatırlatmaktadır.
(1) numarah istek kalemi dikkate al ındığında Mahkeme, bulguladığı
ihlaller ile ileri sürülen zarar arası
nda bir nedensellik bağı kurulamadığı
düşüncesindedir.
Bundan dolayı mahkeme, başvurucunun bu başlik altındaki istemini
reddetmektedir.
D. Manevi Zarar
140.Başvurucu, manevi zarar ı için 9.636.000 Frans ız Frangı istemiştir.
141.Hükümet, isteğin aşırı olduğunu ve ihlal bulgulamasmı n yeterli
bir tatmin oluşturabileceğini ileri sürmüştür.
142. Mahkeme, ba şvurucunun yarg ılama sırasındaki böylesi
cezaevi koşulları nda süren uzun tutuklulu ğunda oldu ğu gibi, ceza
yargılamasının uzunluğ unun, tek başına ihlal bulgulamas ıyla tazmin
edilemeyecek, endiş e, belirsizlik ve hüsran duyguları na neden olaca ğı
düşüncesindedir.
143.Mahkeme, eşit temelde karar vererek, ba şvurucu lehine 5.000
Euro manevi tazminata hükmeder.
C. Ücretler ve masraflar
144.Başvurucu, iç hukuk yargılamaları sırası nda avukatı tarafından
verilen hizmetin yaklaşık olarak 40.000 ABD Doları tutarında olduğ
unu
ileri sürmüştür.
145.Hükümet, ilgili sürede Magadan Bölgesi'ndeki avukat ücretlerinin düzeyine rağmen, bu istemin aşırı ve desteklenmemiş olduğ
una
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işaret etmiştir.
146. Mahkeme, sözleş menin 41. maddesi uyar ınca tazminatın
ücret ve masrafları içermesi için, Sözle şme ihlali oluşturduğu bulgulanan sorunun önlenmesi veya tazmin edilmesinin sa ğlanması için,
bunların gerçekten ve zorunlu olarak meydana geldi ğinin ve miktar
olarak makul oldu ğunun kanitlanmak zorunda oldu ğunu hatırlatır
(bkz. örneğin; Nielsen ve Johnson/Norveç [GC] no. 23118/93, p. 43,
Aİ HM 1999-Vii). Sunulan belgelerden ba ş vurucunun kefaletle tahlindan
yesini sağlaması girişimleriyle bağiantılı olarak, başvurucu açısı
yasal ücret ve masraflar ının meydana geldiği açıktı r. Bununla birlikte,
başvurucu istedi ği miktara ilişkin sadece kısmi destekleyici belge sunıca, bu ücretler sözleş menin 3., 5/3. ve 6/1. maddelerinin
muştur. Ayr
ihlaliyle ilgili değildir.
Mahkeme, eşit temelde bir de ğerlendirme yaparak, bu başlık altında
baş vurucunun 3.000 Euro ile tazmin edilmesini makul oldu ğuna karar
verir.
D. Temerrüt faizi
147.Mahkeme, temerrüt faizinin, Avrupa Merkez Bankas ı'nın yılk
borç
verme faizlerine art ı %3 eklenerek tespit edilmesi gerekti ğine
lı
karar vermiştir.
BU NEDENLERLE, MAHKEME OYB İRLİĞİYLE,
1.Sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildi ğine;
2.Sözleşmenin 5/3. maddesinin ihlal edildiğine;
3.Sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlal edildi ğine;
4.
a. Sorumlu Devletin, mahkeme karar ının sözleşmenin 44/2. madnca, kesinleşeceği tarihten itibaren üç ay içinde a şağıda yazılı
desi uyarı
miktarlan, ödemenin yapılacağı tarihteki Rus Ruble'sine çevirerek baş vurucuya ödemesine;
i. Manevi tazminat için 5.000 Euro;
ii. Ücret ve masraflar için 3.000 Euro;
iii. Yukarı da belirtilen miktarlar herhangi bir vergiden muaf olmak
üzere;
IBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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b. Yukarıda söz edilen üç aylı k sürenin dolmasından itibaren ödeme tarihine kadar ki süre için, Avrupa Merkez Bankas ının borç verme
faizlerine eşitlenecek yıllık basit faize 3 puan eklenmesine;
5. Baş vurucunun hakkaniyeti uygun tatminine ili şkin diğer istemlerinin reddine karar vermi ştir.
İngilizce olarak hazırlanan bu metin, Mahkeme İç Tüzüğü'nün
77-2 ve 3. maddelerine uygun olarak, 15 Temmuz 2002 tarihinde yazılı
olarak tebliğ edilmiştir.
S. DOLLE
J-P. COSTA
Yazı İşleri Müdürü
Başkan
Not: Sözleşmenin 45/2,i ve İç Tüzüğün 74/2 maddeleri uyarmca,
yargıç Bay Kovler'in aynk görüşü, özgün karara ekli olmasına rağmen,
tarafımızdan çevrilmemiştir (-ç.n).

310

TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

kitaplar, dergiler

Her sayımızda TÜRKh'E BAROLAR B İRLİĞİ kitaplığına
gönderilen kitap ve dergilerin kısa bir tanıtım ı yapılmaktadır.
"Hukuk", "hukuk devleti" ile "hukukun üstünlü ğü" savaşımında ve
yerleşmesinde,"hukuk kültürü"nün geli şip yaygınlaştirılmasında,
sadece hukuku düşünerek el ele,
omuz omuza birlikte yürüyebilme dile ğiyle...

AVUKATLIK
HUKUKU
Av. Semih Güner,
Ankara Barosu yayını,
Eylül 2003
Bir yıl önce ilk baskısı
Ankara Barosu tarafından yapılmış olan eserin genişletilmiş ikinci
baskısı yayımlandı . Arıkara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde Avukatl ık
Hukuku dersi veren yazar, avukatl ık mesleğinin bütün sorunlarını
kapsayan eserinde uluslar aras ı
örneklerden de yararlanmıştır.
Eser, kaynakça ve dizinler d ışım
da on iki bölüm olarak düzenlenmiştir. Savunma Hakkı ve Avukathk, Avukatlik Mesleğinin Tarihçesi,
Avulcatlığm Tanımı ve Nitelikleri,
Avukat Olabilme Koşulları, Avukatlık Sözleşmesi, Avukatın hakları, Avukatın Yükümlülükleri,
Meslek Örgütleri, Avukat ın Hukuki Sorumlulu ğu, Avukatın Ceza
Sorumluluğu, Avukatın Disiplin

Sorumluluğu, Avukatlıkta Ortak Çalışma bölüm
baş lıkları d ır. Meslekle
ilgili bütün sorunlar alt
ba şlıklarda ayrıntılı bir
biçimde TBB Disiplin Kumlu ve Yargıtay kararları
ışığında incelenmni ştir.
Pek çok sorun gibi "Sır
saklama yükümlülüğü" de
kitapta ayrmtılı biçimde
incelenmi ş tir. Ancak
TCK 198., Avukatlık Kanunu 36., Avukatlık Meslek Kurah
37. maddeleri muvacehesinde özellikle "müvekkil" dışındaki kişilerin
sırları hakk ında varılan sonuca
kat ı lmak mümkün de ğildir.(s.
396) Faruk Erem'in Meslek Kuralları Şerhi'ndeki (Ankara Barosu
yaymı s.98) ve TCK 198'in hükmü
ile Avukatlık Kaıumu'ndaki"tevdi edilen sır" ile "görev dolay ısıyla
öğrenilen sır" ayrımı karşısında

avukatın mesleki faaliyeti s ıras ında
öğrendiği, iş sahibinin dışındaki kişilere ait bilgiler avukatl ık sırrı olarak
kabul edilmez" yargısını irdelemek
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gerekmektedir. Sadece Sungurtekin'e atıfta bulunulması eksikliğe
yol açmıştır. Faruk Erem'in Meslek
Kuralları Şerhi bunun tam tersini
söylemektedir: "Hasm ın dava ile
ilgisi olmayan bir sırnnrn öğrenilmesi
halinde de yasak hükmü uygulan ır."
Avrupa Topluluğu Avukatlık
Meslek Kurallan'nda bu konu daha
açık surette belirlenmi ş: "Avukat,
müvekkili veya müvekkilinin i şleri
çerçevesinde üçüncü ki şiler hakkında
kendisine müvekkili tarafindan verilmiş bütün gizli bilgilerle, s ırlara saygı
göstermek zorundadır." (Manisa Barosu Avukatlık Mevzuatı)
Varlığı hakkında bilgi verilen
CCBE/Avrupa Birliği'nin Avukathk Meslek Kuralları'nı n ülkemiz
için örnek kurallarını n göz önünde bulundurulmamış olması bir
eksiklik olarak görülmekte ise de
önümüzdeki baskılarda giderilmesi
mümkündür.
Her avukatın kitaplığında bulunması gerekli kitabm isteme adresi belirtilmemekle birlikte Ankara
Barosu'ndan temin edilebilir.
KRİMİNOLOJİ

Mustafa Tören YÜCEL
Başkent Matbaası, 2. bs. 2003
Dr. Mustafa Tören Yücel' in bu
sayıda tanıtacağımız kitabının adı
"Kriminolji". Yazar, AÜHF ve New
York Hukuk Fakültesi (LLM, JSD)
mezuniyetlerinden sonra k ısa bir
süre Cumhuriyet Savcıhğı yapmış
sonra uzun yıllar Adalet Bakanlığı
bünyesinde çalışmıştı r. Adli Sicil
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genel müdürlüğü de yapmış olan
ve halen Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde kriminoloji,
adalet psikolojisi, hukuk sosyolojisi ve hukuk felsefesi dersleri veren
Yücel, bu eserinde de uygulamadan
edindiği deneyim ve birikimlerini
bizimle paylaşmış. Yazarın kapsamlı ve teknik olarak bilimsel bir
çalışma formunda olan, "Kriminoloji- Suç ve Ceza" eserini tanıyan
meslektaşlarımız, güncel konulara
yakm, hukukla ilgisi olmayanlann
bile ilgiyle okuyabilecekleri bir
eser olan bu yeni "Kriminoloji"den
de yararlanacaklard ır.
Türkiye'de ve dünyada gündemden hiç dü şmeyen terör olgusu, artık herkesin suç, suçluluk,
ceza, cezanın işlevi gibi konular
üzerinde dü şünmesine sebep olmuştur. Yazann "Giriş" bölümünde
bu durumdan söz etmiş olması, kitapta yer alan konularm insanlarm
kafaları ndaki bu soru işaretlerini
çözmeye yard ımcı olma amacını
da güttüğünü gösteriyor.
Kitapta 10 ana başlık bulunuyor.
"Suç Olgusunun Aritmetiği" başlığı
altında istatistiklere esas olmak
üzere kayı tlara geçen suçlar, bunların nasıl değerlendirildi ği, çe şitli
sebeplerle açığa çıkmayan, dolayısıyla rakamlara da yans ımayan
'karanlı kta kalan' suçluluk konulan incelenmiş. Yazarın Adli Sicil
Genel Müdürlü ğü yapmış olması,
verilerin ilk elden değerlendirilmesi bakımı ndan esere ayd ınlatıcı ve güvenilir bir kaynak olma
özelliği vermektedir. Bu bölümde

kitaplar, dergiler
ve kitabın bütününde kullamimış
olan çok sayıda şema ve grafik de
rakamsal verilerin ve anlatılan konulann sistemati ğinin anlaşılmasını
kolaylaştırmış.
"Sapma ve Suç Olgusu" başlığı
ış
altı nda normdan ayrı lan davran
incelerımiştir. Yazarın "Hukuk Felsefesi" kitabmda da yazar ın tavrı
olarak öne çı kan ahlak-suç ilişkisi
sorgulaması bu kitapta da varl ığıı sürdürüyor. "... belli bir eylemin
n
suç sayılması ( criminalisation) bu
eylem hakkı ndaki ahlaki ay ıplamayı
yaratmakta mı veya ayıplamayı arttırmakta mıdır? Keza suç olmaktan
çı karma (decriminalisation) aksi etkiyi oluşturmakta mıdır'... Ceza yasalarının rasyonelliği ve işlevselliği
konulanna da hassasiyetle de ğinen
yazar, gerçekçi yaklaşımmı ortaya
koymakta, "... ceza adaleti sisteminin
üstesinden gelebileceği iş yükünün
sınırları olduğu göz önünde bulundurulmalı, oluşturulacak suç kodeksinde
toplumsal korunma aç ısından önemini
yitirmiş suçlar için suç olmaktan ç ıkarma/ idari suç yaratma süreci çal ış tınlmalı; suç kodeksinde yer alanl alacak
yeni suç türleri için., toplumsal kültür
yaratma seferberliğine girişilmelidir..."
demektedir.Yaptırı m türlerinden
mahpusluğu anlatırken sistemin
sorunlarını da özetlemiş olan yazar,
sosyal etiketleme ve kefaret- cezada
ödeşme yaptırımlanm da incelemiş,
bu yaptır
ımların işlevlerini kar şılaştırmış.
"Teorik Kriminoloji" başlığı altmda nedensellik, klasik ve pozitivist
okullar, sosyo- ekonomik yap ılar ve

oto- kontrol, suç ve tüketim, i şsizlik, evlilik ve suç, sosyolojik teoriler, gereklilik kuram ı, Sutherland'
in ayırıcı birleşim kuramı, Merton'
un anomi teorisi, Türkiye görünümü, suçlu alt kültürü, ay ırıcı fırsat,
algısal davranış teorisi, çoğulcu
suçluluk teorisi, biyofizik faktörler,
suçun işlenmesinde etkili ko şullar,
mağdurlar, yaşam koşulları arılatılmış, geçmişi çok da eskiye dayanmayan kriminolojinin kronolojik
bir özeti sunulmuştur.
"Kriminolojinin yararı " başlığı alnda, ceza siyasetini olu ştururken
tı
çeşitli kriminolojik yakla şımların
bir arada yorumlanarak bir eylem
stratejisi geliştirilebileceği, kriminoloji teorilerinin uygulamaya katk ı
sağlad ığı ölçüde bir anlam ifade
edebileceği anlatılmış.
"Ampirik kriminoloji" başlığı altı nda, suç olgusuyla en kolay ili şkilendirilebilecek konular olan şiddet
ve saldırganlık etrafl ıca incelenmiş.
Cinsel suçlar, yolsuzluk, organize
suç, hırsızlı k ve uyuşturucu madde, ilaç suçları da bu bölüm başlığı
altı nda yer almakta. Bu eserin daha
ngüncel konuları ve soruları aydı
lattığmı söylemiş olsak da, yazar,
konuları incelerken kulland ığı,
bazen yanıtladığı , bazen de açık
bıraktığı sorularla, o konuyla ilgili
spesifik bir çal ışma yapacak olanları da aydınlatmakta, ara ştırmaları ni ne yönde geli ştirebilecekleririin
ipucunu vermektedir.
Kriminolojinin en güncel konularından olan "sosyal kontrol", ceza
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kitaplar, dergiler
adaleti sistemi, ceza yapt ı rı mı ,
af, toplumsal adalet modeli, ceza
adaletinde rasyonellik ve cezaevleri bağlamında incelenmi ş . Bu
konulara da yapıcı ve işlevsel bir
yaklaşım sergileyen yazara göre,"...

çoğulcu bir toplum olmak bakımından
zorunlu farklılık gösteren ahlaki inançlara dayalı insan davran ışı alanlarında
suç yaratılmamasına özen gösterilmelidir.." Yazar, Türkiye' deki cezaevi
sistemini ve sistemin aksaklıkların
ayrıntılarıyla anlatmıştır. Cezaevi
sistemini kitabın bütünü içinde
genel olarak ele ştirmekle birlikte,
burada özel olarak kontrol ve güvenlik konularına ve sorunlarına
değinmiş tir. Yazar, bu alanda da
uygulamadan getirdiğ i deneyimlerle tespitlerde ve önerilerde bu-

lunmaktad ır. "...Toplu hareket için
tetik çekildiğinde hükümlü/ tutuklular
ın başlangıçta kısa bir süre organize olamadıklan görülmektedir. İşte bu
kı sa sürede cezaevi yönetiminin soruna
müdahale ederek olayı sonlandınnadaki
bu altın firsatı kaçırmaması gerekmektedir... Ayaklarımalann önlenmesi
ve bastırılmasının yanında, tehlikeli
suçlulara özgü proaktif yaldaşımla,
mevcut sistemin salt bir cezaland ırma kurumu olmamas ı, ıslah edici
olması ve cezaevinden yeni suçlular çıkmaması için yazar, bir ilkeler
denemesi sunmuştur.

laman ın zorunlu olduğu .. . ilkesinden hareketle metodoloji ilkeleri
incelenmiş.

"Sonuç" bölümünde " ... suçlııları 'onlar' diye paketleyip kendimizi bu
paketin dışı nda tutainayız... diyerek
konulara yaklaşım tarzı
nı özetleyen
yazarın "Kriminoloji" adlı eserini
meslektaşlarımı za önermekteyiz.
Av. Dilara Ağaoğlu Canay

HUKUK DERG İLERİ
İSTANBUL BAROSU DERG İ Sİ
Daha önce 77 cilt çıkmış olan
Dergi, 2003 yılının üçüncü sayısında
karşımıza yeni bir biçimde çıkmaktadır. İstanbul Barosu Ba şkanı Av.
Kazım Kolcuoğlu, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ve TBB Ba şkan
Özdemir Özok'un konuşmalarının
tam metinlerini okuyabileceğiniz
Dergi'de, ayrıca Uluslarlarası Tahkim, Avukatı n Vergilendirilmesi
ve ilaç Kullanın-andan Doğan Zararlardan hekimlerin Eczac ının ve
ilaç Üreticisinin Sorumluluğ u başlıklı makaleler ilgi çekecektir. Yönetim yeri: Av.Orhan Apaydın Sokak,
1. Baro Han Beyoğlu/ Istanbul. Tel:
0212 251 63 25.
e-mail:iııfo©istarıbulbarosu.org.tr

"Suçların Önlenmesi" ba şlığı
altı nda hedef gruplar ve modeller
belirlenmiş , "Araştırma ve Ölçme"
başlığı altında da "...dünyada neyin
değiş tirilmesi isteniyorsa üzerinde etki
yapımak istenen olgunun tabi atı n: an314
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BATMAN BAROSU DERG İS İ
2003 yılında yayın hayatına giren Batman Barosu Dergisi, Eylül
ayında üçüncü sayısını çıkardı .

kitaplar, dergiler
Dergi'de çe şitli imzalardan
ndan
hukuk yazıları yanında bası
almtılar da yer almaktadrn
Yönetim yeri Adliye Binası , Batman olarak gösterilmi ş .
www.batmanbarosu.org.tr sayfası
yanında e-mail adresi de batmanbarosu©yahoo.com olarak belirtiiniiş.
HESA- HUKUK FELSEFES İ
VE SOSYOLOJ İSİ ARKİVİ
İstanbul Barosu, Haz ırlayan
Hayrettin Ökçesiz, Say ı 6-7-8,
2003.
İstanbul Barosu' nun yay ındadığı Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Arkivi, 6., 7. ve 8. say ılarım bir arada çıkardı . Bu üç kitapta 6-7 Eylül
2002 tarihlerinde gerçekle ştirilmiş
olan "Hukuka Pelsefi ve 505 yolojik
Bakışlar" adlı sempozyumun bildirileri ile "Yolsuzlukla Savaşı m Stratejileri/ Uluslararası Sempozyum" baş-

lığını taşıyan ve Amerikan, Ingiliz,
İtalyan ve Alman Kültür Merkezleri
ile birlikte 29. 9.- 3. 10. 1997 tarihlerinde Istanbul' da gerçekle ştirilmiş
olan etkinliğin Türkçe bildirileri sunulmaya devam etmektedir.
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz' in
hazırladığı Arkiv'in 6. say ısında
yer alan yaz ılar şunlar: Selahattin
Keyman "Hukuk Felsefesinin Konusu", Harun Tepe "Hukuk Felsefrsi:
Hukuk mudur, felsefe mi", Vecdi
Aral "Hukuk bilim Yapan Nedir",

Vehbi Hacıkadiroğlu "Suç ve Ceza",
Hayrettin Ökçesiz"Düşüncenin Öz-

gürlüğü Üzerine Düşünceler", Zühtü
Arslan "Devletin Hukuku, Hukuk
Devleti ve Özgürlük Sarkacı ", Mevlüt Uyan
ı k "Sivil Itaatsizlik Kavram ı
Bağlamında Bir Okuma: İslam Hukuk
Felsefesinin Teşekkülünde Ebu Hanifr' nin Yeri", Mustafa Koçak "Eski
Yunan- Latin Siyasal Yaz ın ında ve
İ bn Haldun'un 'Mukaddime'sinde
Görülen Döngüsel Süreçler Üzerine
Düşünceler", Murat Erten, "Hukuk,
Adalet ve Hukuk Uygulamas ı Üzerine", Mustafa Tören Yücel "Adli
Sistemde Kavramsal Modeller", Çetin Aşçıoğ lu "Özel (Medeni) Hukuk
Yargılamas ı nda Yargı ç ve Avukatın
Etkinliği", Murat Yüksel "Mukayeseli Hukuk Üzerine Bir inceleme",
Ahmet Inam, "Yolsuzluğun Anlaşılmasında Unutulan Bazı Boyutlar",
Sabri Büyükdüvenci "Postmodern
Yolsuzluk", Hüseyin Batuhan "Yolsuzlukla Savaşımda Eğitimin Rolü",
Betül Çotuksöken "Yolsuzluk Sorununa Felsefl Bir Bakış ", A. Ümit

Berkman "Rüş vet ve Bürokrasi:
Ilişkilerin Niteliği ve Ilgili Etmenler, Ersin Kalayoo ğlu "Siyasal Sistemde Yolsuzluğun Ekonomi Politik ve
Kültürel Kükenleri: Türkiye Örne ği",
Bozkurt Güvenç, `Temiz Toplum'

Arayışı 97", Co şkun Can Aktan
"Yolsuzluklar Üzerine Baz ı Gerçekler
ve Yolsuzluklarla Mücadele Yollan",
Orhan Şener "Rüşvete Karşı Servet
Vergilemesi".

7. sayının başlıkları şöyle: Gülriz Uygur "John Rawls' ın Ardından",
Vural Fuat Savaş "John Rawls 'in
'Bölü ş türücü Adalet'ine Takdim",
John Rawis "Bölüş türücü Adalet",
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kitaplar, dergiler
Doğan Özlem "Evrenselcilik, İnsan
Hak/an ve Liberalizm Üstüne", Neşet

Toku "Liberalizmin Meşruiyet Zemini", Fatma İrem Çağlar "Feminist
Perspektıften Insan Hakları ", Betül
Çotuksöken "Özel-Yoplumsal-Kamusa? Alan", Hayrettin Ökçesiz
"Hukuk ve Siyaset Geriliminde
Hukuk Kültürünün Yapısı Üzerine
Yedi Üçüzlü Bir Açıklama Şeması ",
Mustafa Kutlu "Hukuk Devletinde
Yargıç Meşruiyetinin Görünüm Biçim/eri", Harun Çetintemel "Hukuk
Devleti Hukuk çulannı Yetiştiriyor Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Hukuk
Bilimi, Öğretimi ve Hukukçu Eğitimi
Sorunları ve Çözüm Önerileri", İi Han
Özay "Yolsuzlukla Mücadelenin Siyasal ve Hukuksal Çerçevesi", Sami
Selçuk "Yolsuzluklar".
S. sayıda ise şu yazılar var: bn-

na Kuçuradi "Etik ilkeler ve Hukuk",
Ali Şafak Bali "ÇokKültürlülük, Hukuk ve Adalet", Ahmet Ulvi Türkbağ
"Hukuk ve Ekonomi Anlayışı Ya Da
Hukukun Ekonomik Analizi", Vahap
Coşkun "Küreselletirme, Özelleştirme
ve Cezaevleri", Osman Can "Üçüncü
Kişilerden Kaynaklanan Temel Hak
ihlallerinin Anayasaya Aykınlığının
Tespitinde 'Neminem Leadere' ilkesi", Yener Ünver "Ceza Hukukunda
Hukuksal Değer", Hayrettin Ökçesiz
"Doğru Hukukun Bilgisi", Yasemin
Işıktaç "Hukuk Felsefrsi ve Sosyolojisi
Argünıanlannı n Hukuk Uyg-ulamas ın-
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da Kullan ılma Olanakları ", Sevtap
Metin "Hukuksal Argumentasyon
Teorisi ve Hukuk Uygulamas ındaki
Görünümü", Çetin Aşçıoğlu "Yargıda Gerekçe Sorunu ", Mustafa
Tören Yücel "Kararlarda Gerekçe ve
Muhalefet Şerhi", Mustafa Koçak
"Mukaddime'deki Barbar ve Uygar
Toplumların Ahlaki Özellikleri Üzerine Düşünceler", Murat Yüksel "Hukuk Kültürü' Kavramının Problemleri", Vural Fuat Savaş "Görünmez
El, Rasyonellik ve Yozlaşma: Liberal
Yaklaşım
Av. Dilara A ğaoğlu Canay

ADLİ TIP DERGİLERİ
ADLİ B İLİMLER DERGİ Sİ
Önceki sayılarımı zda bilgi verdiğimiz Dergi'nin üçüncü say ısı
ilginç konularda uzman imzalar ın
yazılar
ı ile çıkmış bulunuyor.

Özellikle "Diş çilerden Kimliklendirme Metodlan" gelecek say ımızda
aynı konuda yay ı mlayacağı mı z
yazı ile birlikte adli tı p uygulamas ında yeni ufuklar açaca ğına
inanıyoruz.
İletiş im adresi Seçkin Yay ıncılık
Sanayi ve Ticaret A Ş olarak gösterilmiş .

yasalar, tüzükler, yönetmelikler
Türkiye Barolar Birliği Dergisi'nin iki aylık hazırlık sürecinde, Resmi Gazete'de
yayımlanmış bulunan yasalar, tüzükler ve yönetmelikler,
Resmi Gazete yayımlanma tarih ve numarası ile yayımlanmaktır.
Bunlardan yarg ı ile ilgili olanlarla, meslekta şlarımız için hemen gerekli
olabileceğini düşündüklerimizin tam metinlerine
ERler bölümünde yer verilmektedir.
Bütün Dergi için olduğu gibi bu bölüm de ihtiyaçlar ınıza ve isteklerinize göre
şekillenecektir

YASALAR
RC 21 Ekim 2003/25266
4983 Kuzey Atlantik Antla şmasma Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Kat ılınuna ilişkin Protokolün Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
4985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda Yat ınmiarın Karşılıklı Teşviki
ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasmın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
4986 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi
Kaçakçıliğına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda I şbirliği Anlaşmasmın Onaylarımasmın Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
4988 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Aras ında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor
Alanlarında Işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4989 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti
nda Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin
Hükümeti Arası
Uygulanması
na ilişkin Ana Tutanağın Onaylarımasmm Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katil4990
una Dair Kanun
manıızm Uygun Bulunduğ
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
4991 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Ihtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu ğu Hakkında Kanun
RC 22 Ekim 2003/25266
4984 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararas ı Göç Örgütü Arasmda Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayr ıcalıkları ve
Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşmanm Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
RG 24 Ekim 2003/25269
4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4992

Nüfus Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kald ırılmasına
Dair Kanun

RG 8 Kas ım 2003/25283
4993

Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanya'nın Katı lımına ilişkin
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun

4994 Kuzey Atlantik Antlaşmasma Slovenya Cumhuriyeti'nin Kat ılımina ilişkin Protokolün Onaylanmasımn Uygun Bulundu ğuna
Dair Kanun
4995 Kuzey Atlantik Antla şmasına Letonya Cumhuriyeti'nin Katılımı na ilişkin Protokolün Onaylarımasımn Uygun Bulundu ğuna Dair
Kanun
4996 Kuzey Atlantik Antla şmasma Litvanya Cumhuriyeti'nin Katilınima ilişkin Protokolün Onaylanmas ının Uygun Bulunduğ
una
Dair Kanun
4997 Kuzey Atlantik Antla şmasma Slovak Cumhuriyeti'nin Katılımına ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu ğ
una Dair
Kanun
4998 Kuzey Atlantik Antlaşmasma Estonya Cumhuriyeti'nin Katılımına ilişkin Protokolün Onaylanmasmın Uygun Bulundu ğuna Dair
Kanun

38
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
RG 18 Kasım 2003/25293
4999
Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun
RG 19 Kasım 2003/25294
5000
Türk Patent Enstitüsü Kurulu ş ve Görevleri Hakkında Kanun
RG 21 Kasım 2003/25296
5002

İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Ö ğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

RG 22 Kasım 2003/25297
5003
Karayolları Genel Müdürlü ğü'nce Yapılacak Bölünmüş Yol inşasında Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakk ında Kanun
5004
2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Ba ğlı Cetvellerinde De ğişiklik
Yapılmasma Dair Kanun
RG 9 Aralık 2003/25311
5005
Milli Eğitim Temel Karamunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
5007 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sırurötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasınm Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
5008 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasmda Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakk ında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5009 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin
Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa
Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile Ilgili Olarak Uygulanması ve
Buna ilişkin Mektuplar
ın Onaylanmasmın Uygun Bulundu ğu
Hakkı
nda Kanun
5010 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Aras ı
nda
Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasmm Uygun Bulundu ğuna Dair
Kanun
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler

5011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'nın Onaylarımasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
5012 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle şik Devletleri
Hükümeti Aras ında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine ili şkin
Anlaşnıanm Onaylanmasmın Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
5013 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanmas ı Bakımından İnsan Hakları ve
Insan Haysiyetinin Korunmas ı Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmas ının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
nda Doğal
5014 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Aras ı
Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasma ili şkin
Protokolün Onaylanmas ınm Uygun Bulundu ğuna Dair Kanun
TÜZÜKLER

RC 7 Kasım 2003/25282
2003/ 6263 At Yanşları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
YÖN ETME LİKL ER
RG 16 Ekim 2003/25261
-

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği

-

Zirai Karantina Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

-

n ön Koruma Donanımlarına ilişkin Tip Onay ı
Motorlu Maçları
Yönetmeliği (2000/40/ AT)

-

Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam D ışı Personel Yönetmeli ğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

-

Kültür ve Turizm Bakanl ığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirina Dair Yönetmelik
lecek Personelin Seçim Esaslar ı

-. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Önlisans-Lisans
Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeli ğinde Değiş iklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik
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yasalar, tüzükter, yönetmelikler
-

İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Trakya Üniversitesi Lisans E ğitim,Öğretim ve Smav Yönetmeliğinin 24 ürıcü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RC 17 Ekim 2003/25262
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Ba şkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılnasma Dair Yönetmelik
RC 18 Ekim 2003/25263
- Koaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü E ğitim ve Öğretim Yöi şiklik Yapılmasına Dair
netmeliğinin Bazı Maddelerinde Değ
Yönetmelilc
RG 19 Ekim 2003/25264
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
RG 20 Ekim 2003/25265
- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans E ğitim-Öğretim ve S ınav Yöna Dair
netmeliğinin 25 inci Maddesinde De ğişiklik Yapılması
Yönetmelik
RC 21 Ekim 2003/25266
Devlet Su İşleri Genel Müdürlü ğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
RG 22 Ekim 2003/25267
nav Yönetmeitim-Öğ
retim ve Sı
- Fırat Üniversitesi Lisansüstü E ğ
n
a
Dair
Yönetmei
Yapılması
şiklik
liğinin Bazı Maddelerinde Değ
lik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler

PC 23 Ekim 2003/25268
Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
-

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

-

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakk ında Yönetmeilk

-

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeli ğinde
Değişiklik Yapılması Hakkmda Yönetmelilc
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeli ğinde
Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Görevde Yükselme Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yöne tmelilc
RC 24 Ekim 2003/25269
-

Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Smav Yönetmeliğinin 8. Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
Trakya Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

RG 25 Ekim 2003/25270
-

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 6. Maddesinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

RG26 Ekim 2003/25271
- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kayd ı ile Tip ve Sisteminin
Onaylanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Maden Kanunu'nun Uygulanmas ına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler

RC 27 Ekim 2003/25272
-

Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeli ği

- S anayi ve Ticaret Bakanl ığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlü ğü
Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik
liG 28 Ekim 2003/25273
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Smav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğ
inin 7.
Maddesinde De ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü E ğ
itim-öğretim ve Smav Yönetmeliğinin 33. ve 65. Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
- Yeditepe Üniversitesi Sağlı k Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sı
nav Yönetmeliğinin 34. ve 69. Maddelerinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü E ğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. ve 65. Maddelerinde De ğişiklik Yapılmasma Dair Yönetınelik
- Yeditepe Üniversitesi E ğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü E ğ
itim-öğretim ve Smav Yönetmeli ğ
inin 33. ve 69. Maddelerinde
Değ
işilclilc Yapılmasına Dair Yönetmelik
RG 30 Ekim 2003/25274
-

-

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılması
na Dair Yönetmelik
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet
Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmelik

liG 31 Ekim 2003/25275
-

Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeli ğinde
Değ
i şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği
ü Disiplin Amirleri YönetmeTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğ
liği
Ortak Transit Yönetmeli ğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
- Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans E ğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde De ğişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik

-

RG 1 Kasım 2003/25276
- Sivil Hava Maçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının
Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile
Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeli ği
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü ğü
Görevde Yükselme Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Okan Üniversitesi Kurulu ş ve Teşkilat Yönetmeliği
RG 2 Kasım 2003/25277
Subay Sicil Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Astsubay Sicil Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
RG 3 Kasım 2003/25278
- Kültür ve Turizm Koruma ve Geli şim Bölgelerinde ve Turizm
Merkezlerinde imar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmas ına
İlişkin Yönetmelik
RG 4 Kasım 2003/25279
-

Karayolu Trafik Garanti Sigortas ı Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmetikler
-

Bağ-Kur Personel Yönetmeli ğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetme

RG 5 Kasım 2003/25280
Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Ö ğretim Yönetmeliği
Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve
nav Yönetmeliği
Sı
- Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü ve 4 üncü Maddelerinde De ğişiklik
Yapılması Hakkmda Yönetmelik
- Uludağ Üniversitesi Sa ğlı k Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü E ğitimÖğ
retim ve Sı nav Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde De ğişiklik
Yapılması na Dair Yönetmelik
RG 6 Kası m 2003/25281
- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü içkilerin Toptan ve Perakende
Satışı ile Satış Belgelerine iliş kin Yönetmelikte De ğişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
- Hakimler ve Cumhuriyet Savcılan Hakkında Uygulanacak Atama
na Dair Yönetmeve Nakil Yönetmeliğinde Değiş iklik Yapılması
lik
RG 7 Kası m 2003/25282
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurlan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeli ği
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli
Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği
-.
Doğal Gaz Piyasası Sertifilca Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasma ilişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh,Bildirim, Tahakkuk,
Tahsilat Usul ve Esaslar ı Hakkında Yönetmelik
İBB Dergisi, Sayı 50, 2004
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
RG 8 Kasım 2003/25283
-

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kumlu Ba şkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması na Dair Yönetmelik

-

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetıneliğine Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Yönetmelik

-

Kılavuz Kaptan YeterliMer Hakkmda Yönetmelikte De ğişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

KG 9 Kasım 2003,25284
-

Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

- Çankaya Üniversitesi Kadm Çal ışmaları Araştı rma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde Değişiklik Yap ılmasına
Dair Yönetmelik
KG 10 Kasım 2003)25285
-

Yıldı z Teknik Üniversitesi Hizmet içi E ğitim Yönetmeli ğ
i

RG 11 Kasım 2003/25286
-

Okan Üniversitesi Önlisarıs ve Lisans Eğitim-Öğretim ve S ınav
Yönetmeliği

-

Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim
Yönetmeli

KG 12 Kasım 2003/25287
-

Tarı msal Sulama Elektrik Tesisleri Yap ım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

KG 13 Kasım 2003/25288
- ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğalgaz Dağıtı m Ticaret ve Taahhüt A. Ş.
Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler

RG 14 Kasım 2003/25289
- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü içkiler Piyasası Düzenleme
Kurumu Uzman Yard ımcilan Yarışma ve Yeterlik Smavlar ı Hakkında Yönetmelik
RG 15 Kasun 2003/25290
- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun'un 3/g Maddesi
Uyarmca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlannda Uygulanacak Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelilc
RC 16 Kasım 2003/25291
- Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisar ısüstü Eğitim,
Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin De ğiştirilmesine Dair Yönetmelik
- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin
12., 24. ve 35. maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
RG 17 Kasım 2003/25292
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ğü Türkiye Hentbol Federasyonu
Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin 8. maddesinde Değişiklik
Yapılmasma Dair Yönetmelik
Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 17. maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
- Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve ikramiye
Yönetmeliğinin Ek-1. maddesinde, Madde Ba şlığı ile Birlikte Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği
Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yap ılmasına Dair Yönetmelilc
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliğ
i Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Çerrahisi Yataklı Servis Yönetmeli ği
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Atatürk Üniversitesi Sosyal 3ilimler Enstitüsü Lisansüstü E ğitimÖğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Yönetmelik

KG 18 Kasım 2003/25293
-

Oryantiring Müsabaka Yönetmeli ği

-

Oryantiring Hakem Yönetmeliği

-

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yap ılmasma Dair
Yöne tmelik

-

Eti Holding A.Ş . Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Satmalma
ve ihale Yönetmeliği

-

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve S ınav Yönetmeliği

-

Okan Üniversitesi Sürekli E ğ itim Merkezi (OKSEM) Yönetmeliği

-

Ondokuz Mayı s Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesinin De ğiştirilmesi Hakkı nda Yönetmelik

-

Yıldı z Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih
Araştırmalan Merkezi Yönetmeliği

KG 19 Kasım 2003/25294
2003/6334 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeli ğ
i
-

Spor Kulüpleri Yardı m Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

KG 20 Kasım 2003/25295
-

Eşyanm Tercihli Menş einin Tespiti Hakkmda Yönetmelikte Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik

-

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ğ
ü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

KG 21 Kasım 2003/25296
328

ihracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yap ılması na Dair Yönetmelik
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yasalar, tüzükler, yönetmelikler
-

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Tam metin
için Ekler bölümüne Bk.)

RG 22 Kasım 2003/25297
- Türkiye Gübre Sanayii AŞ 'nin (TOGSAŞ) 4734 sayılı Kamu ihale
Kanunun'un 3. maddesinin (g) Bendi Uyannca Yapaca ğı Mal ve
nda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakk ında YöHizmet Alımları
netmelik
RG 23 Kasım 2003/25298
nın Kuruluş, Görev ve Çalışma
İl ve ilçe İnsan Hakları Kurulları
Esasları Hakkında Yönetmelik
ı Danışma Kurulunun Kuruluş, Görev ve İşleyişi ile
- İnsan Haklar
ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması na Dair Yönetmelik
RG 24 Kasım 2003/25299
- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile öğrenci Yurt ve
na Dair YöPansiyonları Yönetmeliğinde De ğişiklik Yapılması
netmelilc
RG 29 Kasım 2003/25301
nda De ğer Tespiti ve ihale YönetmeÖzelleştirme Uygulamaları
liği
özelleştirme idaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği
-

özelleştirme idaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
özelleştirme idaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeli ği

RC 30 Kası m 2003/25302
2003/6445 Milli E ğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına Iliş kin Yönetmelikte Değina Dair Yönetmelik
şiklik Yapılması
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RG 1 Arahk 2003/25303
-

Yıldı z Teknik Üniversitesi Do ğa Bilimleri Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

RG 2 Aralik 2003)25304
-

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılnıası na Dair
Yönetmelik

- Devlet Hava Meydanlan i şletmesi Genel Müdürlüğü Personeli
Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeli ğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelilc
-

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans E ğitim Öğretim ve Sı
nav Yönetmeliği

-

Yıldı z Teknik Üniversitesi Yabanc ı Diller Yüksek Okulu Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Ö ğretim ve Sı nav Yönetmeliği

RG 3 Aralı k 2003/25305
-

Gayri Sı hhi Müesseseler Yönetmeli ğinde Değiş iklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

-

Elektrik İç Tesisleri Proje Haz ırlama Yönetmeliği

-

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satı nalma ve !hale Yönetmeli ği

-

Ankara Üniversitesi Lisansüstü E ğitim-Öğretim Yönetmeli ği

RC 4 Aralı k 2003/25306
-

Zirai Karantina Yönetmeli ğinde De ğişiklik Yap ılmasına Dair
Yönetmelik

RG 5 Aralı k 2003/25307
-

Atatürk Üniversitesi A ğrı Sağl ık Yüksekokulu Lisans E ğitim-Öğretim ve S ı
nav Yönetmeliğ
i

-

BURSAGAZ Bursa Şehir içi Do ğalgaz Dağıtı m Ticaret ve Taahhüt
AŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeli ğ
i
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-

Türk Vatandaşlarımn Günlük Ya şamlarında Geleneksel Olarak
Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında
Yönetmelik
- KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Motorlu Araçlar ve Römorklar ı Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik
na Dair Yönetmelik (2001/116/AT ile De ğişik 98/14/
Yapılması
AT)
liG 6 Aralık 2003/25308
- Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla ilgili
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
RG 7 Aralık 2003/25309
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Ara ştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliği
RG 9 Aralık 2003/25311
- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması
na Dair Yönetmelik
- İş Sağhğı ve Güvenliği Yönetmeliği
- Türkiye TaşkömuruKurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Yönetmelik
- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin De ğiştirilmesine
ilişkin Yönetmelik
- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeli ğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
RG 13 Aralık 2003/25315
nır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak ihracat ve İthalata ilişkin Yö- Sı
netmelik
- Sı
nır Ticaret Merkezleri Kurulmasma İlişkin Kararın Uygulanmasına
Dair Yönetmelik
- Akdeniz Üniversitesi Zihin ve Hareket Engeli Bulunan Çocuklar İçin
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TBB Dergisi, Say ı 50, 2004

331

yasalar, tüzükler, yönetmelikler
- İstanbul Üniversitesi özürlüler Ara ştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Aralık 20O/25316
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Yönetmeliği

RG 14

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliği
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ekler
TÜRKİYE BAROLAR BiRL İĞi DERGİSi'nin
Ekler bölümü, elimizin alt ı nda bulunmasını istediğimiz,
ancak gözümüzün önünde bulunmas ın ı istemediğ imiz önemli bilgileri,
metinleri bünyesinde saklayacakt ı r. Dergi'nin okunmas ını zorlaştıracak, ancak kimilerinin ayrıntıları na önem verdi ğ i uzun metinlere, yasalara, tüzük
ve yönetmeliklere burada yer verilecektir.
Biz bu bölüme kendi aram ı zda, eski evlerin vazgeçilmez temiz, düzenli,
ancak göz önünde bulunmayan bölümünden esinlenerek Kiler diyoruz.
Büyük ihtiyaçlara cevap verecek bölümün gelece ği de sizlerin
öneri ve dilekleriyle şekillenecektir.

CUMHURİYETİN 80.YILI KUTLAMA ETICtNL İKLERINDE TBB
BAŞKANI ÖZDEMİ R ÖZOK'UN
KONUŞ MA METNİ
'Cumhuriyet'in 80. y ıl ını tüm
iyimserliğ imize ve iyi niyetimize
karşın, yaşadığımı z olaylar ve ac ı gerçekler nedeniyle buruk kutlamaktay ız.
Son iki yüz y ıldır başlatılan ça ğdaşlaş ma hareketleri Atatürk devrimleri
ve Cumhuriyet'le doruk noktas ına
ulaşmış , varı lan bu noktada ve ondan
sonra, bu harekete kar şı, sürekli muhalefet geli ştirilmiş, saldınlar yap ılm ıştır.
Büyük heyecan ve umutlarla kurulan
Cumhuriyet ilk günlerden itibaren,
ı
siyasal, sosyal ve ekonomik ç ıkarlar
yönbozulan kesimler tarafindan çe şitli
temlerle sürekli e ııgellenmek istenmi ş,
Cumhuriyet' i yaratan ilke ve devrimlerin hızı kesilmiştir. Yap ılan saldırı lar
ve karşı koyuş lar sonucu bu günkü
durum yaratılmış , toplumsal kirlenme,
siyasetten de ğer yargı lanna uzanan bir
yoğunluğ a ulaşmıştı r. Tüm bunların
sonucu olu ş an, sosyal ve siyasal belirsizlik, insanları kimlik arayışı na itmi ş,
bunun sonucu dinsel örgütler, tarikatlar, cemaatler ya ş amdan kopuk dünya

ötesi yaşamı insanlara tek amaç olarak
sunma da başarılı olmuşlardı r. Böylece
kendine güvenen bireyler yerine sadece
bağlı olduğu dar örgütlerin kurallar ına
uyan, yurttaşl ı k duygu ve dokusundan
uzaklaştırılm ış kişiler yeti ştirilmeye
başlanmıştı r. Bu insan yap ısına 1980
sonras ı topluma sunulan insan tipi,
her ş eyi onaylayan, yöntemi ne olursa
olsun zenginleşmeyi ve ki şisel çıkarları
ön planda tutan, fırsatçıl ığı yetenek ve
başar
ıyla eş anlayan dü ş ünce modeli
egemen olunca bu sistem yayg ınlaşmış,
kuralları etkinlik kazanm ış, bu tanıma
uymayanlar sistem d ışında kalm ış lardı r. Bununla da yetinmeyerek, mevcut
karmaşa ve kargaş a içerisinde topluma,
devrimlere, ça ğdaş yaşam biçimi olan
Cumhuriyet'e sald ırı lar bilinçsiz aydmları n yeni ve numaralı cumhuriyet
tanı mlanyla daha da güç kazanm ıştır.
Öyle ki, toplumun büyük ço ğunluğu,
Cumhuriyet'le ba şlayan aydınlanma,
ilerleme ve ça ğda ş laş madan yana
iken, yarat ılan karamsarl ı k ve umutsuzluğ un etkisiyle sessiz ço ğunluğa
dönüşmüştür.
Kuruluşunda ya şanan 'Cumhuriyet'
kusu
ve bilinci, hiçbir engelle kar şıcoş
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laşmadan, aynı hız ve aynı kararlılıkla
bu günlere gelseydi, kuş kusuz bu gün
ki olumsuzlukların hiç birisi yaşanmayaeaktı .
Oysa, 29 Ekim 1 923'de ad ı konulan
'Türkiye Cumhuriyeti' zor ve çetin bir
süreçten geçerek kurulmuş tur. Bu yeni
devletin anayasal kuruluş u, 23 Nisan
1920'de TBMM'nin aç ılmasıyla başlam ıştır. 'Egemenli ğin kayıtsı z şartsız
ulusa ait oldu ğ u' ilkesi ile 'laiklik'
ilkesinin ilk ve büyük ad ımı atı lmıştır.
23 Nisan 1920 Meclis Hukumeti'nden,
29 Ekim 1923 Cumhuriyet rejimine
geçi ş bir tek a ş amada olmam ış t ı r.
Birinci Meclis'ten, ikinci Meclis'e;
ikinci Meclis'ten Cumhuriyet'e giden
yol üzerinde birbirini izleyen ve birbirini güçlendiren anayasal ve yasal
aşamalardan geçilmi ştir. Bu aşamalar
bilinmeden, bu süreç kavranniadan
'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu
bütünüyle kavrama olana ğı yoktur.
Anlatımbilimciler der ki, 'Her tan ım
yetersizdir, eksiktir. Yani hiçbir tan ım,
tanımlad ığı kavramı bütün boyutlarıyla
yansıtamaz, bütün boyutlarıyla kuşatamaz. Yal ın anlatım yanında, ya şananları , sergilenenleri, sunulanlan bire bir
hissetmek ve alg ılamak gerekir.'
Ulus-Devlet Türkiye Cumhuriyeti
bir çağdaş laşma projesidir. Yaşam ı n
her yönünün dönü şturuImesini amaçlamış uzun ve çetin bir süreci ifade
etmektedir. Cumhuriyet'i kuranlar
Osmanl ı İmparatorluğ u'nun üyesi bulunduğ u uygarl ı ktan batı uygarl ığına
katı lma karar
ı alarak Türk toplumunu
'çağdaş uygarlık' düzeyine ç ıkannayı
amaçlam ış lardı r. Cumhuriyet'le, Türk
Devletini ulusal ba ğı ms ızl ı k temeli
üzerine oturtularak, toplumsal ya şamı,
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toplumsal yap ıyı çağdaşlaşma, uluslaşma doğrultusunda değiştirme hedef
alınmış ve bu yönde bir dizi atılımlar
gerçekleştirilmiştir. Bu atıl ımlara ister
'Atatürk devrimleri', ister 'Cumhuriyet'in değerleri', ister 'Cumhuriyet'in
kazanı mları ' diyelim onun içeri ğ ini
şu ilkeler oluş turur, sistem şu ilkeleri
savunur:
'Uyduluğa ve emperyalizme karşı
tam bağı msızl ığı , ümmetçili ğe karşı
ulusallığı , kulluğa karşı yurttaş l ığı,
medrese eğitimine karşı bilimsel öğretimi, tutuculuğa karşı devrimciliği,
padi şahl ığ a karşı Cumhuriyetçili ği,
eski yazıya karşı yeni yazıyı ve bunları n bütünü olarak sürekli yenili ği,
gelişmişliğ i içeren çağdaşlığı , laikliği
savunur ve hedefler.'
Bu ilkeler ve devrimler bir bütündür, birbiriyle kesi şir, birbirini tamamlarlar. Tıpkı bir kağıdı n, bir kuma şı n
iki yüzü gibi, bu özellikleri nedeniyle
birbirinden ayı ramaz, birini diğerine
tercih edemezsiniz.
İki dünya savaşı arası ndaki yirmi
yı lı kapsayan dönem, ünlü bir tarihçi
tarafindan 'Katastrof Ça ğı ' olarak nitelendirilmi ştir. Dünya, bu dönemde
liberal yörüngeden koparak sola ya
da sağa savrulmuş tur. 1918-1920 aras ı
iki, 1920'li yı llarda alt ı , 1930'larda
dokuz ve Alman işgali altı na giren beş
ülkede yasama organları kapatılm ıştır.
Özellikle Birinci Dünya Sava şı 'n ı n
mağlup devletlerinin üzerine kara bulutlar çökmüş , bundan kurtulmak için,
hukuku, insan haklann ı , demokrasiyi
ortadan kald ı ran diktatörler göreve
gelmi ştir. Buna karşı l ı k, 1923 yıl ında,
savaşı yöneten ve zaferle noktalayan
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kadrolar, bu co ğra1'ada 'Fikir vermeye
ve kamu alanı nda görev almaya katılan'
yurttaşa dayalı 'Cumhuriyet'i kurmu şlar ve yaşatmışlardır.
Bu Cumhuriyet'in temelini 'Türk
hukuk devrimi' olu şturmaktad ır.
1921'de kabul edilen Anayasaya baktığımızzanıan 'Türk hukuk devrimi 'nin
amacının ne olduğunu anl ıyoruz. Bu
metinde 'Egemenlik kay ı tsız şarts ız
ulusundur' hükınünden, siyasal yaşamda büyük bir dönüşümün başlatıldığını
görüyoruz. Artık bu anayasa hükmüyle, erişilemez, karşı durulamaz iktidar,
gökten yere indirilmi ştir. Böylece,
teokratik monarşinin yerini Ulus-Devlete dayalı ve demokrasiye yönelik bir
Cumhuriyet almaktadır.
'Demokratik laik Cumhuriyet'in temel taşını oluşturan 'Hukuk devrimi',
ilhamını gaipten alan bir devrim de ğil,
akıldan, bilimden ve çağdaş ihtiyaçlardan alan bir devrimdir. Bu güçlü
ve etkili devrim rüzgarlan, alt ı yüzyıl
kendini ümmet, kal sayan bir toplumun
üyelerini tüm engellemelere kar şın
yurttaş statüsüne kavuşturmuştur.
Bugün kimi kadir bilmezlerin,
acımas ızca ele ştirdi ği 'Demokratik
laik Cumhuriyet' kolayl ıkla kurulmamıştır.
7-8 Temmuz 1919 günü sabaha
karşı yaş anan olay, fevkalade ilginç ve
Cumhuriyet karşıtlannı n Cumhuriyet
inkarcılarının defalarca okumalar ını ,
ders almalanm gerektirecek boyuttad ın
nAtatürk, 8 Temmuz 1919 sabah ı yanı
ile
İzzet
Paşa
şa ve Ahmet
da İsmet Pa
ülke sorunlannı konuşurken Mazhar
Müfit Kansu'yu çağıdı r ve gelirken
not defterini de yan ında getirmesini

ister. Mazhar Müfit Kansu'ya gerekli uyarıyı yaptıktan sonra 'yaz' der;
Bir, 'Zaferden sonra hükümet şekli
Cumhuriyet olacaktır'; iki, 'Padi şah
ve haneden hakkında zamanı gelince
iş lem yapılacaktı r'; üç, 'Tesettür kalkacaktır'; dört, Tes at ılacak, medeni
milletler gibi şapka giyilecektir'. Kansu
bu şoka daha fazla dayanamay ıp elindeki kalemi dü şürür ve yazıya devam
edemez. Bunun üzerine Atatürk sorar,
'Neden yazmı yorsun', Kansu utanarak,
biraz da çekinerek 'Paş am sizin de hayalperest taraflarını z var' diye yanıt
verir. Atatürk gülerek 'Bunu zaman
tayin edecektir' der. Nitekim zaman
her şeyi tayin etmiş , yazdırılan dört
madde aynen gerçekleştirilmiştir.
'Tarih, hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliğ i örnek gösteremez'
diyen ve hayranl ıldannı gizlemeyen yabancı bilim adamlannın şaşırdığı hukuk
devrimi, hukuku üstün kılma uğraşlan
maalesef kimilerince gülünç ve ac ıması z konumlara çekilmek isteniyor. Bu
gibiler Cumhuriyeti ve onun eri şilmez
kazanımlannı hala anlayamam ış, anlamak da istememektedirler. Bu anlay ışın
sonucu olarak sürekli 'Demokratik laik
Cumhuriyet' ve onun kazan ımlarıyla
çeki şip durmtış lar, geli şmesine, serpilmesine kök salması na engel olmaya
çahşmışlardır.
Bağımsı z, özgür, onurlu, sayg ın
bir ülke olamadı k; ulusal egemenliği
kay ıtsız şarts ız siyasal ya şantımı za
geçiremedik, kalk ınma sürecinde ileri
aşaınalara ulaşamadık, üretken, sağlıklı
değer yargı lan olan, erdemli, temiz bir
toplum yaratamad ı k. Yapamadığım ız,
gerçekleştiremediğ imiz amaçlar, özlemler için bazı çevreler Atatürk'ü ve
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laik Cumhuriyet'i suçluyorlar. Halbuki
Atatürk döneminin çok zor koşullu en
fazla on beş y ı llık bir süre olduğu,
geriye kalan 65 y ıllık dönemin büyük
bölümünde ise Cumhuriyet'i ele ştiren
veya onun ilkelerini aşı ndıran zihniyet
temsilcilerinin görev ald ığı gerçeği
göz ardı edilmektedir. Atatürk bu k ısa
sürede yaptığı devrimlerin nedenini
şöyle aç ıkl ıyor.
'Devrim, güneş kadar parlak, güneş kadar sıcak ve güneş kadar bizden
uzakta. Yönümüzü daima güne şe
bakarak tayin eder ve böyle ilerleriz.
Parlakl ığı ve s ı cakl ığı ilerlememize
müsaade edinceye kadar ilerlerim'.
'Devrim, ulusu ve toplumsal çevreyi haz ırlayarak yap ı l ı r. Devrim
eksik bırakılmamal ı , devrimi tamamlamak gerektir. Hocaları sevindirelim,
İslam dünyas ını sevindirelim, herkesi
sevindirelim dersek bu amac ı sağlam ış olmayız. İşi oluruna bağlayanlar,
idare-i maslahatçılar temelli devrim
yapamaz'.
Atatürk'ün bu sözleri, ancak inandığı devrimler ve güvendi ği halkı için
gözünü budaktan esirgemeyen kararl ı
ve inançl ı devrimcilerin söyleyebileceği sözlerdir. Kald ı ki Atatürk bu
sözleri sadece söylememi ş, aynı zamanda gerçekleştirmi ştir. Yıllar sonra
ekonomik, politik ve hukuki yap ısında
önemli reformlar, değişiklikler yapan
Çek Cumhuriyetinin Ba şbakanı Vaclav
Klaus'un reform ve reformcululda ilgili
sözleri ilgi çekicidir.
'Reforrncu politikacı reform yorgunluğuna kapılmamal ıdır. Reformcu
politikacı , hem çekici hem de gerçek-

336 189 Dergisi, Sayı 50, 2004

leşebilir bir gelecek vizyonu formüle
etmeli ve bunu aç ı k seçik ortaya
koyabilmelidir. Reformcu politikac ı ,
bu vizyonu halk ı na izah edebilmeli
ve her tür popülist e ğilime karşı savunabilmelidir. Reformcu politikac ı ,
tutarl ı bir reform stratejisi izlemeli
ve gerektiği zaman popüler olmayan
önlemleri de alabilmelidir. Reformcu
politikacı , kendi kısa vadeli çıkarları
için toplumun geleceğini ipotek altı na
almaktan çekinmeyen ç ıkar lobilerinin
ve rant tacirlerinin etkisiyle yolundan
sapmamalı dır.'
Atatürk'ten 70 y ı l sonra söylenen
bu sözler, Atatürk'ün gerçekle ştirmeye
çalıştıklan ile örtüşmektedir.
Bir yandan reformdan söz ederken, di ğer yandan, halk ı reformlara
hazı rlamak için gerekli çabay ı göstereceklerine, popülizmin bata ğında
şov ve siyasi sömürü yapmaya devam
edenlere, tutucu kesimlerdeki direnci
kanı t göstererek, mevcut ve gerekli
reformlara karşı ç ıkanlara bu sözler
bir şeyler hatırlatmakta mıdır?
Kuruluşundan bu yana, Cumhuriyet'in temel ilkelerinden ödün vermeyen, hukukun üstünlü ğünü savunan,
tam bağıms ız saygın ve demokrat bir
ülke için inançla, kararl ı l ıkla, y ılmadan,
duraksamadan, bar ış içerisinde kardeşçe yaşamayı amaçlayan bir dünya görüşünü hedeflemi ş olan Türkiye Barolar
Birli ği, bu duygularla, bize emanet
edilen 'laik, demokratik Cumhuriyet'e ve kazanımlarına bağl ıl ıkların ı
Cumhuriyet'in 80. y ıl ında aynı coşku
ve heyecanla yinelemektedir."
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REKLAM YÖNETMELİĞİ
Türkiye Barolar Birli ği Reklam
Yasağı Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeli ğin amacı ;
ın,
bu Yönetınelik kapsam ı nda olanlar
iş elde etmek için reklam say ılabilecek
her türlü giri şim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatlar ın
mesleklerini özen, do ğruluk ve onur
içinde yerine getirmelerini, avukatl ık
sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene
yakışı r ş ekilde hareket etmelerini,
yargı lama faaliyetindeki yerlerini ve
işlevlerini olumsuzlaştı racak ve yargını n görünümünü bozacak davran ışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; avukatlan, avukatlık ortaklıklannı , avukatlık
bürolarını , avukat stajyerlerini ve dava
vekillerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 19/3/
1969 tarihli ve 1136 say ıl ı Avukatlık
Kanunu'nun 55. maddesi gere ğince
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Büro
Madde 4-Mesleki faaliyetlerin yIlrütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve
mesleğin saygınlığı na yaraşır nitelikte
olmalıdır.

Tabela
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamı nda olanlar kullanacakları tabelada;
avukatlık unvanı ile ad ve soyad ı, varsa
akademik unvan ı , büronun bulunduğu
kat ve büro/daire numaras ı telefon numarası , internet adresi ile e-posta adresi
yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelikte
belirlenenlerin d ışında unvan, deyim,
şekil, amblem ile Türkçe d ışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller,
işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine
yer verilemez.
Aynı büroda birlikte çal ışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaç ının adı ve soyadı veya sadece soyadı
yanında "avukatl ık bürosu" ibaresinin
ve avukatlı k ortakl ığı halinde de; ortakl ık sözleş mesinde belirtilen ortakl ığın adı ve unvanı yanı nda "avukatl ık
ortakl ığı" ibaresinin de yer almas ı
zorunludur.
Tabela, fiziki imkansızlık d ışında,
büronun bulunduğu binanın giriş kapı sının yanına, giri ş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına
asılabilir.
Bina cephelerine, büro balkonu ve
pencerelerine birden fazla tabela as ılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela
yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela
ışık verici donan ımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullan ılabilir.
Tabela (70cm x 100 cm) boyutunu
geçemez. Ancak birden fazla avukata
ya da avukatlık ortaklığı na ait tabelalar
ile yüksek katlarda kullanı lacak tabelalarda bu boyut (100cm X 150 cm) ye
kadar arttırılabilir.
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Basıh Evrak
Madde 6- Ba şl ıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğ er basıl ı evrak, reklam
niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.
Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve
diğer basıl ı evrakta; sadece avukatl ık
unvanı , varsa akademik unvan, ad ı ve
soyadı , adres, telefon-faks numaraları ,
internet ve e-posta adresleri ile ba ğlı
bulunulan; Baro ve Türkiye Barolar
Birliğ i sicil numaraları , vergi dairesi
ile vergi sicil numaras ı yer alabilir.
Birlikte çalışma halinde; "avukatl ı k bürosu" ibaresi, avukatl ık ortaklığı
halinde "avukatl ık ortakl ığı" ibaresi ve
ortaklı kta yer alan avukatlann ad ve soyadlarını n yer alması da zorunludur.
Ortakl ığ a mensup avukatların,
baş l ıkl ı kağıtları nda, kartvizitlerirıde
ve diğ er bas ıl ı kağıtlar
ında; büro ya da
ortakl ığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmalan zorunludur.
Başlıklı kağı tlarda, kartvizitlerde ve
diğer basıl ı kağıtta avukat unvanı ve
akademik unvan d ışında; emekli yargıç, emekli savcı , emekli noter, hukuk
uzmanı , marka-patent vekili, sigorta
uzmanı, bilirkiş i, Bakan, Milletvekili
ve benzeri sıfatlar kullan ı lamayacağı gibi kamu kurum ve kurulu şu ile
özel kurum ve kurulu şlardaki, siyasi
partilerdeki geçmi ş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye
Barolar Birli ği organları nda geçmi şte
görev alan avukatlar bu unvanlar ını
kullanamazlar. Halen görevli olanlar
bu unvanlarını ; ancak bu görevin ifasmda ve bu görevleri ile sınırl ı olmak
kaydı yla kullanabilirler.
Baş lıkl ı kağıtlarda, kartvizitlerde
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ve diğer bas ıl ı evrakta; avukatı n veya
avukatl ık ortaklığının ad ve unvanını
belirtme amacını aşan her türlü yazı ,
deyim, resim, kay ıtl ı bulunduğu baro
veya Türkiye Barolar Birli ği amblemi d ışında amblem ve şekiller yer
alamaz.
Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altı nda marka tesciline konu olamaz; bu
yolda başvuruda bulunulamaz.
Telefon Rehberi
Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamı nda olanlar, telefon rehberinin
"meslekler" kısm ı na alfabetik s ırada
dizilmi ş olmak ve diğ er avukatlardan,
avukat bürolanndan ve avukatl ık ortaklıklarından ayı rt edici her hangi bir ifade, sembol, i şaret ve saire kullanmamak
koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi, telefon ve faks numaraları , internet adresi
ve e-posta adresini yay ınlatabilirler.
Medya iliş kileri
Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;
a. Adres deği şikliğ ini, büro aç ıl ışı nı ve altı ayı aşan ara vermeden sonra
yeniden mesleğ e dönüşünü; avukatl ık
ortakl ığına girişini ve ç ıkışını , reklam
niteliğini ta şı mayacak şekilde, gazete
ve sair yaz ı l ı bas ın yolu ile bir kez
duyurabilirler. Avukatl ık ortakl ığının
tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile
duyurulabilir,
b. Yaşamları , kazançları , mesleki
faaliyeti hakkı nda "reklam niteli ğinde" yayı nlarda bulunamaz, halen ya
da eskiden takip etti ği, devam eden
veya sonuçlanm ış bir dava hakkında;
dava ile özdeş leşip taraflar
ı n sözcüsü

ekler
gibi hareket edemez, davan ın hukuki
boyutları içinde kalmak kaydıyla ve
zorunlu haller dışında yazılı , işitsel ve
görsel iletişim araçlanna ve internet'e
görüntü, bilgi, demeç veremez, aç ıklama yapamazlar,
e. Yazılı, iş itsel ve görsel ileti şim
araçlarında ve internet'te röportaj,
sohbet, konuşma, tartış ma ve benzeri
programlara kat ıldıklannda; reklam
say ı labilecek her türlü davran ıştan,
avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü
açıklamadan kaçı nmak zorundadırlar,
d. Avukat unvanı kullanarak yazılı,
i şitsel, görsel ileti şim araçlarında ve
internet'te yönetmen, düzenleyici, danışman ve sair s ı fatlar ile dizi, sürekli
yayı n, süreli ya da süresiz programlar
hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez,
hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katı lamazlar,
e. Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yaz ılı,
işitsel ve görsel ileti şim araçları ve
internet ile iliş kisinde kendisini veya
üzerinde çalışmakta olduğ u hukuki işi
reklam olabilecek nitelikte ön plana
çıkaram az lar.
Internet
Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamı nda olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tan ıdığı her
tür ortamda avukatlık mesleğinin onur
ve kurallarına, avukatl ık unvan ın ın
gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye
Barolar Birliği tarafından belirlenen
"Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı
olmayacak şekilde kendisini ifade etme
hakkına sahiptir.
Mesleki faaliyetlerini internet

üzerinden sürdürmek, müvekkillerini
bilgilendirmek, mesleki makalelerini
ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak
amac ı yla yaln ı zca [av.tr] uzant ı l ı
internet sitesi açabilir. Tabelada, bas ı lı evraklannda ve internet sitesinde
sadece av.tr uzantıl ı veya Türkiye Barolar Birliğinin ya da bağl ı bulunduğu
barosunun verdi ğ i e-posta adreslerini
kullanabilir. Internet sitesi üzerinden
mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallar ına,
avukat unvanını n gerektirdiğ i saygı ve
ı olmamak şartı ve gerekli
güvene aykır
güvenlik tedbirlerini alarak s ır saklama
yükümlülüğ üne uygun davranmak kaydı ile internet'in kendine özgü araçlar ını ve sadece ilgili ki şinin ulaşabileceği,
şifre-algoritma ile korunan internet
sitesinin geri plan ında ki şiselleştirilmiş "sanal ofis" benzeri uygulamalan
kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin
dışındakilerin kullan ımına açılamaz.
BuYönetmelik kapsam ı nda olanlar
açacakları internet sitelerinde;
a. Site sahibi ya da sahiplerinin
adı soyadı varsa akademik unvan ı,
avukatlık ortakl ığı ise tescil unvanı,
avukatl ı k bürosu ise büro unvan ı ,
fotoğrafı , Türkiye Barolar Birli ği ve
baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite,
bildikleri yabanc ı dil, mesleki faaliyetin
yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks
numaraları , e-posta adresi gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,
b. İş sağlama amac ı na yönelik
olmamak ve meslekta ş larıyla haksı z
rekabete yol açmamak kayd ıyla internet sitelerini arama motorlar ına kayıt
ederken anahtar kelime (keyword.
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olarak; "adı ve soyad ı", "avukatl ık
ortakl ığı unvanı ","avukatl ık bürosu
unvanı", "bulunduğu şehir ve kay ıtl ı
oldukları baro" "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, e ş itlik,
hak" dışı nda bir sözcük ya da tan ıtım
tümcesi kullanamaz,
c. İş sağlama amacı na yönelik ve
meslektaşlarıyla haks ız rekabete yol
açacak şekilde, internet kullanıcılarını
kendi sitesine veya kendi sitesinden
bir baş ka siteye yönlendirecek internet
kı sa yollan kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve
alamaz.
İşbirliği
Madde 10- Bu Yönetmelik
kapsam ı nda olanlar, ülke içinde ve
dışında işbirli ği yaptıkları ve baş ka
kentlerdeki avukatlar ı , ortak avukat
bürolarını ve avukatl ık ortakl ıklarını ;
"Irtibat Bürosu" ve benzeri tan ımlarla,
işbirliğ ini genelleştirecek ve süreklilik
kazandıracak biçimde aç ıklayamazlar,
duyuram az lar.
Yükümlülükler
Madde 11- Bu Yönetmelik kapsam ı nda olanlar; salt ün kazanmaya
yönelik her tür giri şim ve eylemlerden
kaçınmak, i ş elde etmek için reklam
sayı labilecek her hangi bir giri şim ve
eylemde bulunmamak, üçüncü ki şilerin
kendileri için reklam say ı labilecek bu
tür eylem ve davran ışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdürler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelik Hükümlerine Ayk ıniik
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar
tarafindan resen soru şturnıa açılır.
Yürürlükten Kaldı nlan Mevzuat
Madde 13- 14/11/2001 tarihli ve
24583 sayıl ı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Türkiye Barolar Birli ği Reklam
Yasağı Yönetmeli ği yururlükten kaldı rılmıştır.
Geçici Madde 1- 14/11/2001 tarihli ve 24583 say ıl ı Resmi Gazete'de
yayımlanan, Türkiye Barolar Birli ği
Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesi uyarı nca halen kullan ılmakta
olan "gen.tr" uzantı l ı internet adresleri
iş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdi ği
tarihten itibaren alt ı ay içinde "av.tr"
uzantı l ı şekle dönüştürülür.
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönetmelik yay ımı
tarihinde yürürlü ğe girer.
Yürütme
Madde 15-Bu Yönetmelik huku
lerini Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu yürütür.
ADLi TIP KURUMU KANUNU
Kanun Numarası : 2659
Kabul Tarihi: 14/4/1982
Deği ş iklik: 19.02.2003
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih:
20/4/1982 Say ı : 17670
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5
Cilt: 21 Sayfa: 301

ekler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş:
Madde 1- Adalet i şlerinde bilirki şilik görevi yapmak,Adli tıp uzmanlığı
ve yan dal uzmanlığı programları ile
görev alan ına giren konularda diğer
Adli bilimler alanları nda sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek ve bunlara ili şkin eğitim
programları uygulamak üzere Adalet
Bakanl ığına bağlı Adli Tıp Kurumu
kurulmuştur. Adalet Bakanlığınca Kunima bağlı olarak Adli Tıp Kurumu
grup başkanlıklan veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli T ıp Kurumu grup
başkanlıklan bünyesinde bir veya daha
çok Adli tıp ihtisas dairesi bulunur.
Görev:
Madde 2- Adli T ıp Kurumunun
görevleri şunlardır:
a. Mahkemeler ile lükimlilder ve
savcılıklar tarafından gönderilen Adli
tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik
görüş bildirmek,
b. Adli tıp uzmanlığı ve yan dal
uzmanl ığı eğitimini Tı pta Uzmanl ık
Tuzuğü çerçevesinde vermek,
e. Adli tıp ve Adli bilimler alanlarında çal ışmaları yürütmek üzere
seminer, sempozyum, konferans ve
benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara
ilişkin eğitim programlan uygulamak
ve ilgili kurum, kurulu ş ve kurulların
hazırlayacakları Adli tıpla ilgili eğitim
programlannın yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak
d. Adli t ıp hizmetlerinin görülmesi
sırasında yap ı lmas ı zorunlu sağ lık
hizmetlerini vermek. Kuruma dahil
birimler:

Madde 3-Adli Tıp Kurumu:
a- Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;
b- Adli Tıp Başkanlar Kurulu;
c- Adli Tıp Genel Kurulu;
d- Adli Tıp ihtisas Kurullan;
e- Adli Tıp ihtisas Daireleri;
f- Adli T ıp Kurumu Grup Başkanlıkları;
g-Adli Tıp Şube Müdürlülderinden;
oluşur.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı :
Madde 4- Adli Tıp Kurumu Başkanl ığı, Adli tıp uzmanı bir Başkan ve
en az birisi Adli tıp uzmanı olmak üzere
üç başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim
ve müdürlüklerden oluşur.
Adli Tıp Başkanlar Kumlu:
Madde 5- Adli T ıp Ba şkanlar
Kurulu, Adli Tıp Kurumu Ba şkanımn
başkanl ığı nda, başkan yardımc ı ları,
Adli tıp ihtisas kurulları başkanlan ve
Kurum merkezinde bulunan Adli t ıp
ihtisas daireleri başkanlarından oluşur.
Ancak başkan yardımcıları ve Adli tıp
ihtisas daireleri ba şkanları oylamaya
katı lamaz.
Adli Tıp Genel Kurulu:
Madde 6- Adli T ıp Genel Kurulu,
Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, Adli tıp ihtisas kurullan başkan
ve üyelerinden oluşur. Genel Kurulda
görüşülen konu, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli Tıp ihtisas
dairelerinde karara bağlamış ise, Adli
Tıp Genel Kuruluna Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder ve oylamaya
katılır. Genel Kurul için yeteri kadar
raportör bulundurulur.
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Adli Tip ihtisas Kurulları :
Madde 7- Adli T ıp Kurumunda
altı ihtisas kurulu bulunur. A şağıdaki
ihtisas kurullar ı, bir başkan ve Adli t ıp
uzman ı iki üye ile
a. Birinci Adli Tıp ihtisas Kurulu
birer
- Tıbbi patoloji,
- İç Hastal ıkları ,
- Kardiyoloji,
- Genel Cerrahi,
- Beyin ve Sinir Cerrahisi,
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
- Kadı n Hastal ıkları ve Doğum,
- Çocuk Sağl ığı ve Hastal ıkları,
b. İkinci Adli Tıp ihtisas Kurulu
birer
- Radyoloji,
- Göz,
- Kulak Burun Boğaz Hastal ıkları,
- Genel Cerrahi,
- Göğüs Cerrahi,
- Kalp ve Damar Cerrahi,
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi,
- Nöroloji,
- Ortopedi ve Travmatoloji,
c. Üçüncü Adli Tıp ihtisas Kurulu
birer
- Ortopedi ve Travmatoloji,
- Genel Cerrahi,
- Nöroloji,
- İç Hastal ıkları,
- Çocuk Sağl ığı ve Hastal ıkları,
- Göğüs Hastal ıkları ,
- Enfeksiyon Hastal ıkları ,
d. Dördüncü Adli Tıp ihtisas Kumlu
- Ruh Sağl ığı ve Hastal ıkları için
iki,
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- Çocuk psikiyatrisi için bir,
- Nöroloji için bir,
e. Beşinci Adli Tıp ihtisas Kurulu
birer
- Tıbbi Mikrobiyoloji,
- Tıbbi Farmakoloji,
- Tıbbi Biyokimya,
- Analitik Kimya,
- Allerji hastal ıkları ,
- İmmunoloji,
- Tıbbi Genetik,
- Enfeksiyon Hastal ıklar
ı,
- Halk Sağl ığı ,
f. Altıncı Adli Tıp Ihtisas Kurulu
birer;
- Kadın Hastal ıkları ve Doğum,
- Radyoloji,
- Üroloji,
- Ruh Sağl ığı ve Hastalıkları,
- Çocuk Psikiyatrisi,
- Adli Antropoloji,
- Çocuk Cerrahisi,
Uzmanlar
ından oluşur.
ihtisas Kurullarında yeteri kadar
rapotör bulundurulur.
Adli Tıp Kurumu ihtisas Daireleri:
Madde 8- Adli Tı p ihtisas Daireleri,
a- Morg,
b- Gözlem,
c- Kimyasal,
d- Biyoloji,
e- Fizik,
f- Trafik,
daireleri Başkanl ıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur. Her
Adli tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili
uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar
uzman ve idari personel bulunur. Adli

ekler
tıp ihtisas dairelerinin çal ışma esas ve
usulleri yönetmelikte gösterilir.
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları :
Madde 9- Adalet Bakanl ığı 'nca
gerekli görülen yerlerde, bu Kanu'nun
• maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu
grup başkanlılcian kurulur.
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlı ğı , Adli tıp uzmanı bir başkan ile buna
bağlı bürodan oluşur.
Adli Tı p Kunımu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri
yönetmelikte gösterilir.
Adli Tıp Kurumu grup başkanı ,
grup başkanlığı ndaki tüm görevlilerin
özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından
itü amirliği görevini de yapar.
Adli Tıp Şube Müdürlükleri:
Madde 10- Adli Tıp Kurumu şube
müdürlükleri, bu kanunun 1. maddesi
gereğince Adalet Bakanl ığınca ağır
ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve
iş yoğunluğ u da göz önünde tutularak,
Adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir.
Adli Tıp Kurumu şube müdür lüklen,
iş hacmine göre bir veya birden fazla
Adli tıp uzmanı ve diğer personelden
oluşur.
Adli Tıp Kurumu ş ube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde
bulunan mahkemeler, hkimlikler ve
savcılıklar tarafından Adli tıpla ilgili
olmak üzere gerekli görülecek otopsi,
muayene ve keş ifleri, gerekirse olay

yerine de gitmek suretiyle yaparak bu
hususta rapor vermek ve yap ılan davet
üzerine sözlü görü şlerini bildirmekle
yükümlüdür. Adli T ıp Kurumu şube
müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu
görevler Adli tabip ve di ğer personel
tarafından yerine getirilir.
Özel Kanun hükümleri sakl ıdır.
Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Adli Tıp Kurumu Başkan ının görevleri:
Madde 11- Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu
olup aşağıdaki görevleri yapar:
a- Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,
b- Adli Tıp Genel Kumlu ve Başkanlar Kuruluna Ba şkanl ı k etmek,
Başkanlar Kurulunun kararlar ını uygulamak
c- Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun
göreceği tedbirleri almak,
d- ihtisas Kurullar ı , daireler ve
şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi
nedenlerle kadronun bo şalması veya
kanuni mazeret halinde, bu mazeretin
devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzınanlıklarına uygun yerlerde
geçici olarak çal ıştırmak,
e- Yayınlannıasında yarar umulan
rapor, görüş ve çalışmaları n yayınlanmasını sağlamak,
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f- Diğer kanunlarla verilen görevleri
yapmak.
Başkan yardımcı larının görevleri:
Madde 12- a- Kurum Başkan ın ın
vereceği görevleri yapmak,
b- Kurum Başkanının yokluğunda
kendisine görev verildi ğinde ona vekillik etmek.
Adli Tıp Ba ş kanlar Kurulunun
görevleri:
Madde 13- a- Kurullar, daireler ve
şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözöntlnde tutarak uzman ve raportörlerin
görev yerlerini belli etmek,
b- Zorunluluk halinde ihtisas Kumi başkan ve üyeleri ile daire başkanı,
şube müdürü, uzman ve diğer görevlilerin yerlerini de ğiştirmek,
c- ihtisas Kurullan ile daire ve şubelere yı l içinde gelen i şlerin normal
çal ışma düzeni içerisinde kar şı lanamayacak oranda artmış ve kurul, daire
ve şubeler arasında i ş bakı mından bir
dengesizlik meydana gelmi şse, bir kısım i şlerin mahiyetlerini de gözetmek
suretiyle başka kurul, daire ve şubelere
vermek,
d- Adli Tıp Kurumu'nun Adli t ıp
alan ı nda uzmanl ı k programları ile
görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri
etkinlikler ile bunlara ili şkin eğitim
programların ı kararlaştırmak
e- Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
Adli Tıp Başkanlar Kurulu'nun
çalış ma esas ve usulleri yönetmelikte
gösterilir.
344
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ihtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara
vekalet:
Madde 14- a- Kurul ve dairelerin
ahenkli, verimli ve düzenli çal ış mas ın ın gerçekleşmesini ve i şlerin
mumkunolan süratle incelenip karara
bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi
kararları arasında meydana gelen uyu şmazl ıkların önlenmesini sağlamak için
gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle
dosyaları tahir edecekleri bu esaslar
uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman
veya raportör tarafindan yazı lacağını
belli etmek,
b- Adli T ı p Kurumu başkan ı n ın
yetkileri sakl ı kalmak üzere emrindeki
görevlileri denetlemek,
c- Raporları n zaman ı nda yazı l ıp
dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak,
d- Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. ihtisas Kurulu Başkanına,
yokluğunda en kı demli üye vekillik
eder. Daire Başkanlarının yokluğunda 0
dairenin en kıdemli şube müdürü veya
uzmanı , bulunmamaları halinde Adli
Tıp Kurumu başkan ının, diğer daire
başkanları veya uzmanları aras ından
görevlendireceği ki şi vekillik eder. Adli
Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde
bu görev grup başkanı tarafından yerine
getirilir.
Adli Tıp Genel Kurulunun görevleri:
Madde 15- (Değiş ik: 26/3/1987md.)

3334/2

Adli Tıp Genel Kurulu;

ekler
a.Adli tıp ihtisas kurullar ı ve ihtisas
daireleri tarafindan verilip de mahkemeler, hAkimlikler ve savc ı lıklarca
kapsamı itibarı yla yeterince kanaat
verici nitelikte bulunmadığı , sebebi de
belirtilmek suretiyle bildirilen i şleri,
b. Adli tı p ihtisas kurullannca oybirliğiyle karara ba ğlanamamış olan
işleri,
e. Adli tıp ihtisas kurullar ının verdiği rapor ve görü şleri arası nda ortaya
çıkan çeli şkileri,
d.Adli tı p ihtisas kurullan ile ihtisas
dairelerinin rapor ve görü şleri arasında
ortaya çıkan çeli şkileri,
e. Adli tı p ihtisas kurullan ile Adli
tıp ihtisas dairelerinin ve Adli t ıp şube
müdürlüklerinin rapor ve görü şleri
arasında ortaya çıkan çelişkileri
f. Adli tıp ihtisas kurullar ı ile Adli
k kuruluşTıp Kurumu dışındaki sağlı
lar
ının verdikleri rapor ve görü şler arasında ortaya çıkan çeli şkileri, konu ile
ilgili uzman üyelerin kat ılımıyla inceler
ve kesin karara ba ğlar.
ihtisas Kurullannm görevleri:
Madde 16- 1. Genel Görevleri:
Bu Kanun kapsam ına giren işlerde;
a. Bilirkişilerce,
b. Fizik ve Trafik ihtisas Dairelerinin tı pla ilgili olmayan raporlan
hariç olmak üzere Adli t ıp ihtisas
daireleri nee,
e. Adli tabip veya Adli t ıp uzmanlarmca,
Verilip de mahkemeler, hakimlik-

ler ve savcılıklar tarafı ndan yeterince
kanaat verici nitelikte bulunmayan ve
aralarında çeliş ki olduğ u belirlenen
raporları inceleyip bilimsel ve teknik
görüşlerini bildirmek.
Il- Özel görevleri:
a. Birinci Adli Tı p ihtisas Kurulu:
Ölümle ilgili işler ile diğ er kurullann görevlerine girmeyen i şler,
b. İkinci Adli Tı p ihtisas Kurulu:
Müessir filler,
C. Üçüncü

Adli T ıp ihtisas Kurulu:

İkinci Adli Tı p ihtisas Kurulunun
görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş kanunları ile ilgili olaylar,
malüliyetler, meslekte kazanma gücü
kaybı , meslek hastalıkları ve mesleki
kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezalann
infazının ertelenmesi, sürekli hastal ık,
sakatlı k ve kocama sebepleri ile belirli
ını n hafifletilmesi veya
kişilerin cezalar
kaldırılmasına ili şkin i şlemler,
d. Dördüncü Adli T ı p ihtisas Kurulu:
Türk Ceza Kanunu'nun 53, 54, 55
ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin
bir, iki, dört, be ş ve alt ıncı fıkraları
hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya
bunu kald ı ran veya hafifleten sebepler
ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza
Kanunu'nun 403. ve 404. maddelerinde
yazılı uyuş turucu maddeleri kullanan
kimselerin al ışkanlığı ile ilgili iptila
derecesinin belirlenmesine ili şkin
işlemler,
e. Beşinci Adli Tıp ihtisas Kurulu:
Zehirlenmeler ile alle ıji ve immünolojiye, ilaç kimyas ına, al ışkanl ık
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yapan di ğer maddelere ili şkin i ş ler,
nesebin belirlenmesine ili şkin i ş ler,
halkın sağlığına, yenecek ve içilecek
şeylere ili şkin cürümler, uyutucu ve
uyuşturucu maddeler, gı da ve ilaçlara
ilişkin işler,
f. Altıncı Adli Tı p ihtisas Kurulu:
Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine
iş lenen curumler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düş ürtme cürümleri,
Türk Ceza Kanunu'nun, 53., 54., 55.
ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin
üçüncü fıkrasının dışı ndaki hususlar
ve cinsel iktidar tespiti ile fiile kar şı
koyup koyamayacağı hususları nı n
tespitine ve ya ş belirlemesine ili şkin
iş lemler hakk ında bilimsel ve teknik
görüş lerini bildirmek.
Morg Dairesinin görevleri
Madde 17- Morg ihtisas Dairesi,
mahkemeler ile Mkimlikler ve savc ılı klar tarafindan gönderilen cesetler ve
ceset kısımları ile canlı lara ait doku ve
biyolojik materyal üzerinde her türlü
incelemeleri yapar ve sonucunu bir
rapor ile tespit eder.
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlannas ı ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi
kalmayan ve yak ınlarınca al ınmayan
veya ara ştı rmalar sonucu kimsesiz
olduğu anlaşı lan ceset veya kısımları,
Adli tahkikatla ilgisi kalmam ış olması
ve aksine vasiyet bulunmamas ı şartıyla,
en az altı ay süreyle muhafaza edilmek
ve bilimsel ara ştırma için kullan ılmak
üzere ilgili yüksekö ğretim kurumları na verilebilir. Ceset veya k ısımlarının,
bilimsel ara ştı rma amacı yla yükseköğ retim kurumları na verilmesiyle
ilgili iş lemler yönetmelikle düzenlenir.
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Gözlem ihtisas Dairesinin görevleri:
Madde 18- Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmas ı na
karar verilenleri gözleme tabi tutmak
ve gözlem sonucunu bir raporla tespit
etmek.
Kimya ihtisas Dairesinin görevleri:
Madde 19- Mahkemeler ile hakimlikler ve savc ı l ı klar tarafından
gönderilen toksikolojik, g ı dai, sınai,
narkotik, ilaç ve di ğer çeş itli maddeler
ile alkolometrik analizler yapmak ve
sonucunu bir raporla tespit etmek.
Biyoloji ihtisas Dairesinin görevleri:
Madde 20- Biyoloji ihtisas Dairesi, mahkemeler ile hkimlikler ve
savcı l ı klar tarafindan gönderilen her
türlü biyolojik örnek ve biyolojik
örnek taşı ması muhtemel materyalin
mikrobiyoljik, hematolojilc, serolojik
ve genetik yönden incelemelerini yapar
ve sonucunu bir raporla tespit eder.
Fizik ihtisas Dairesinin görevleri:
Madde 21- Mahkemeler ile hakimlikler ve savcıl ı klar tarafından gönderilen silah, mermi, yaz ı (Grafolojikdaktiloskopik), fotograf, resim, imza,
imza niteliğini taşı yan parmak izleri ile
radyolojik, radyoizotop, klimatolojik,diğ er fiziksel materyal ve olaylarla ilgili
olarak incelemeler yaparak sonucunu
bir raporla tespit etmek.
Trafik Ihtisas Dairesinin görevleri:
Madde 22- Mahkemeler ile hakimlikler ve savc ı lıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli
muayene ve incelemeler yapmak ve
sonucunu bir raporla tespit etmek.
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ÜçüNcü BÖLÜM
Çal ışma Esasları Adli Tı p Genel
Kurulunun ve ihtisas Kurullar ının
çalışması :
Madde 23- A. Adli T ıp Genel
Kumlu, Adli Tı p Kurumu ba şkanının
başkanlığı nda Adli tıp ihtisas kurulları
baş kan ve üyeleri ile 6. maddenin ikinci
fıkrası uyarınca Genel Kurula kat ılması
gereken Adli tı p ihtisas dairesi ba şkan
veya vekilinin i ştiraki ile toplanır.
Genel Kurula ihtisas Kurullar ı başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin
iştiraki zorunludur. Kararlar ço ğunlukla alınır. Başkanı n yokluğunda ba şkası
Yardımcısı , onun da yoklu ğunda en
kıdemli ihtisas kurulu ba şkanı genel
kurula ba şkanlı k eder. ihtisas kurullanndan genel kurula havale edilmi ş
dosyalar hakk ı nda raportör üyenin
raporunu okuyup gerekli aç ıklamayı
yapması ndan sonra, o i şle ilgili bulunan
kurul naşkanı , yok ise kurul temsilcisi
olan kı demli üye, ya da kurul ba şkanı nın uygun göreceği di ğer bir üye Kurul
görüşünü aç ıklan
İ kinci maddede say ı lan yarg ı organları nca gerekli görülen konular ın
genel kurulda görti ş ülmesi hallerinde,
konu genel kurul raportörleri tarafından
hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul ba şkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılı r. Konu ihtisas kurulları ndan hangisini ilgilendiriyor ise
başkan ve üyeleri o oturuma ço ğunlulda
iştirak etmek zorundad ır. incelenecek
konunun uzman üyesi bulunmad ıkça
bu konuda müzakere aç ılamaz.
B. Adli Tı p ihtisas Kurullar ının
Çal ışması : Adli T ı p ihtisas kurul-

ları Başkanının ba şkanl ığı nda i ş in
niteli ğ ine göre en az dört üye ile
toplanı r ve oyçoklu ğ u ile karar al ır.
Oylar ın e şitli ği halinde ba şkan ı n
bulunduğu taraf oy çoklu ğunu sağlamış say ı lı r. Uyelerden birinin özürlü
olması veya yokluğ u halinde eksiklik
diğer kurullardan al ınacak üye ile tamamlanır. Ş u kadar ki tetkik edilecek
konu, ilgili uzman üye haz ır bulunmadı kça müzakere edilemez.
C. Adli Tı p Kurumu Genel Kumlu
ve ihtisas kurullar ı lüzum görüldü ğü
hallerde karar ını vermeden önce incelediğ i konu ile ilgili bulunan evrak ın
onanm ış örneklerini mahallinden
isteyebileceğ i gibi asl ı üzerinde de
inceleme yapmas ı zorunlu olduğunda
bunları da isteyebilir. Adli T ıp Kurumu Genel Kurulu ve ihtisas kurullar ı
ilgili kiş ileri gerektiğ inde muayene ve
bunları usulüne göre dinleyebilir. Her
türlü tetkikatı yapar ve yapt ırabilir.
Adli Tı p Genel Kurulu kararları nihai
olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz. Umumi H ıfzıssıhha
Kanunu'nun 10. maddesinin hükümleri
saklıdır. Adli Tı p Genel Kumlu ve adli
n ı n çal ışma esas ve
tıp ihtisas kurulları
usulleri yönetmelikte gösterilir
Kurum dışı ndan bilirkişi dinlenınesi
ve toplantılara kat ılma:
Madde 24- 1- Adli T ıp Genel Kurulu ve Adli tıp ihtisas kurullar ı ile
Adli tı p ihtisas daireleri, inceledikleri
konularla ilgili olarak Adli T ı p Kurumu'ndan bulunmayan t ıp ve diğer
uzmanlı k dalları nda Adli T ıp Kurumu
dışı ndan uzmanlar ı n bilirkişi olarak
davet edilmesine karar verebilirler.
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Uzman ki şiler oy hakları olmamakla
birlikte görüş lerini bir raporla Adli Tıp
Genel Kurulu, Adli t ıp ihtisas kurulu
veya Adli tı p ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.
Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara
göre Adli Tıp Genel Kurulu, Adli t ıp
ihtisas kurulu ve Adli t ıp ihtisas dairesi
başkanl ığınca yaptıklan çalışmaya uygun ücret takdir olunur.
İl- a. Adli Tı p Genel Kurulu, adli
tıp ihtisas kurulları ile Adli tıp ihtisas
daireleri, inceledikle ı-i konularla ilgili
olarak kendi kurul veya dairelerinde
bulunmayan, Adli T ı p Kurumu'ndaki
diğ er kurul veya dairelerde bulunan
uzmanlar
ı n davet edilmesine karar verebilirler. Uzman ki ş iler, o olayla ilgili
toplantıya katıl ı r ve oy kullanı lar.
b. Beşinci Adli Tıp ihtisas kurulunun görev alanı na giren i ş lerle ilgili
ölüm olaylarında; Birinci Adli T ıp ihtisas kurulu toplant ısma, Birinci Adli
Tıp ihtisas Kurulu ba şkanı nı n daveti
üzerine Beş inci Adli Tı p ihtisas kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya
üyeleri katılı r ve oy kullan ırlar.
c. Gözlem ihtisas Dairesinde gözleme tabi kişiler hakkı nda, Dördüncü
Adli Tı p ihtisas Kurulunca da karar
verilmesi hallerinde; Gözlem ihtisas
Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü
Adli Tı p ihtisas Kurulu toplant ısına
katılı r ve oy kullanır.
ihtisas Daireleri Şubeleri:
Madde 25- Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri,
çal ış ma usul ve esaslan yönetmelikle
belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar
Atama esasları :
Madde 26-Adli Tı p Kurumu Başkanı , başkan yard ımcı ları , Adli tıp ihtisas
kurulları baş kan ve üyeleri. Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar
veya üniversitelerin ilgili fakülte ö ğretim üyeleri veya yard ımcıları arası ndan
müş terek kararnameyle atan ırlar.
Adli Tı p Kurumu 1. Hukuk Mü şayin, hukuk mü şavirleri, adli t ıp ihtisas
dairesi başkanlar
ı , adli tıp grup başkanları, adli tıp şube müdürleri, şube
müdürleri, adli t ıp uzmanlan, uzmanlar,
trafik uzmanları , sosyal hizmet uzmanları , raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, progranıcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologiar, astronomlar, asistanlar, eczac ı lar, biyologlar,
diş hekimleri, balistik, adli belge inceleme ve silah muayene uzmanlar ı , Adli
Tıp Kurumu başkanını n teklifi üzerine
Adalet Bakanl ığı 'nca atanırlar.
Birinci ve ikinci fıkra dışı nda kalan
personelin atamalar ı Adli Tı p Kurumu
Başkanınca yap ı lır.
Birinci ve ikinci fı krada belirtilenlerden, Adli T ıp Kurumu başkan ı
d ışı ndaki görevlere üniversitelerin
ilgili fakültelerinin ö ğretim üyeleri ve
yardımcı ları , asıl görevleri ile ili şkileri
kesilmemek şartı yla görevlendirilebilirler. Adli Tı p Kurumu ba şkanı , ba
şkan
yardımcıları ve adli tıp ihtisas kurulları
başkanları ile Adli tıp ihtisas kurullar ı
üyeleri, adli t ıp grup ba şkanları ve Adli
tıp ihtisas daireleri ba şkanlarının görev
süreleri dört y ıldı r. Görev süreleri sona
erenler, ayn ı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni

ekler
atanan veya görevlendirilenler göreve
başlayı ncaya kadar süresi dolanların
görevi devam eder.
Atanacak olan üniversite personelinin görevlendirilmelerinde önce ba ğlı
bulundukları kurumun yetkili kurullarının izni al ınır. (Ek: 26/3/1987-3334/4
md.)Adli Tı p Kurumu Ba şkanı, Ba şkan
Yardımcı ları , ihtisas Kurullar ı Başkan
ve üyeliklerine ait kadrolarda, 5434
sayı l ı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı veya 506 say ı l ı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre
kendilerine aylık bağlanmış olanlardan
gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar
Kurulunca belirlenecek sözle ş me usul
ve esasları ile ücret miktar ı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve ya ş
kaydı aranmaksızı n, atanmalarındaki
usule göre kadro kar şıl ı k gösterilmek
kaydıyla sözleş meli olarak çal ıştırılabilirler. Kar şı lık gösterilen kadrolara
başka atama yap ılamaz. Bu şekilde
çalıştırı lan sözle ş meli personel, kadrolannı n her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır.
Ancak, 30. madde hükümleri hariç
olmak üzere kendilerine sözle şme
ücreti dışı nda herhangi bir ad alt ında
ödeme yapılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özlük Hakları İkinci görev ayl ığı :
Madde 27- 26. maddede belirtilen
görevlere atanacak olan ö ğretim üyeleri
veya yard ımcılannın ba ğlı bulunduldari
kurumdan ald ıklan aylı k ve ödenekleri
kesilmez. Kendilerine aynca ikinci görev aylığı verilir.

KANUNLAR,
HAZİRAN 1988 (EK- 2)
Fark tazminat ı :
Madde 28- Yüksekö ğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yard ımcısı iken
Adli Tı p Kurumunda bir göreve asaleten atanan öğ retim elemanları na Adli
Tı p Kurumundaki görevleri nedeniyle
ödenen mali haklar, Yüksekö ğretim
Kurumundaki toplam mali haklardan
az olduğu takdirde, aradaki fark ayr ıca
tazminat olarak ödenir.
ALTINCI BÖLÜM
Adli Tı p Kurumu Döner Sermaye
işletmesi, kurumun i şletme şekli, döner
sermaye:
Madde 29- Adli T ı p Kurumu, bu
Kanunda öngörülen hizmetleri yerine
getirmek için döner sermayeli i şletmeler kurar. Döner sermayeli i şletmeler
için Adli T ı p Kurumu'na yirmi trilyon
lira döner sermaye tahsis edilmi ştir.
Bu miktar, gerekli görülen hallerde
Bakanlar Kumlu Karan ile iki kat ına
kadar artırılabilir. (1)
Döner sermaye Adalet Bakanl ığı
bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yard ımlar, döner
sermaye faaliyetlerinden elde edilecek
karlar, bağış ve yard ımlardan te şekkül
eder. Bağış ve yardı mlar bu maddede
yazıl ı limite bağlı kalmaksızı n mevcut
sermayeye eklenir. Hazinece döner sermaye i ş letmelerine verilecek malların
bedelleri sermayeye mahsup edilir.
(1) Bu maddede öngörülen sermaye,
Bakanlar Kurulu'nun 1.4.1988 tarih ve
88/12819 say ılı kararı ile 20000.000
liraya yükseltilmi ştir.
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Döner sermaye i şletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, işletmenin
ödenmi ş sermayesi, bu maddenin ikinci
fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye
miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmi ş sermaye bu
miktarı bulduktan sonra karlar, müteakip mali y ılın altmcı ay sonuna kadar
mal sandığına yatınl ır ve bütçeye gelir
kaydedilir. Süresinde mal sand ığına
yatırılmayan karlar i şletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu
görevleri yürütenlerden 6183 say ı lı
Amme Alacaklar ın ı n Tahsil Usulü
Hakkında Kanun'a göre tahsil edilir.
Döner sermayeden; 657 say ı l ı Devlet Memurlar ı Kanunu'nun
de ği ş ik 4. maddesine göre döner
sermaye i şletmelerinin çalıştırı lacak
memurlar ı ve toplu sözleşmelerden
doğan diğer hakları , döner sermaye
ile yapılan i ş ve hizmetlere ili şkin
giderler, Harc ırah Kanunu uyarınca
ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapı lacak ödemeler dışında hiç bir
ödeme yap ı lmaz.
Döner sermaye i şleri; 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490
sayıl ı Artırma ve Eksiltme ve ihale kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce
Sayıştay denetimine ba ğl ı değildir. Döner sermaye ile yap ılan iş lerden doğan
gelir ve giderler için mali y ı lı izleyen
dört ay içinde düzenlenecek bilanço
ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Say ıştay Ba şkanl ığına, bilanço
ve eklerinin onayl ı birer örnekleri de
aynı süre içinde Maliye Bakanl ığına
gönderilir. Döner sermayeli i şletmelerin al ı m satı m, ihale ve i şletme
faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve
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Adalet bakanl ıkları nca hazırlanacak
yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
Döner sermayeli i ş letmelerin yapacaklan hizmetleri ile gelir ve giderleri
de aynı yönetmelikte. belirtilir. Döner
sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanl ığınca atanır.
Saymanlıkta görevlendirilecek di ğer
memurlar Başkanl ıkça atanır.
Kurum personeline yap ı lacak
ödeme:
Madde 30- Döner sermaye gelirlerinden kanuni kesintiler yap ıldıktan
sonra kalan gelirin % 25'i Adli T ıp
Kurumu ve birimlerinin malzeme,
araç, gereç, makine, teçhizat, demirbaş , araştı rma ve döner sermayede
görevli personel giderlerine ayr ı lır.
Gelirin geri kalan k ı smından Adli Tıp
Kurumu'nda ve birimlerinde görevli
personele, çal ışma koşullarına hizmet
niteliklerine ve di ğer özelliklere göre
Maliye Bakanl ığı 'nın görüşü üzerine
çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek
esaslar dahilinde ödeme yap ı l ı r.Ancak;
ihtisas daireleri, ihtisas kurulları , hizmetin niteli ği itibariyle görevin zorluk
ve risk derecesi yüksek personel ile
otopsi görevlilerine ba şkanlar kurulu
karar ıyla yüzde 50'sine kadar fazla
ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapı lacak
fazla ödemelerin oran, esas ve usulleri
başkanlar kurulunca belirlenir. Personele yapılacak ödemelerin bir ayl ık tutan,
bunlann ayl ık (ek gösterge dahil), yan
ödeme ve her türlü tazminat toplamı nın
(makam ve temsil tazminat ı ile Adli tıp
tazminatı hariç) ayl ı k tutarı nın iki katını geçemez. Artan gelir, Hazineye gelir
kaydedilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Adli Ekspertiz Kurumları :

Adli tıp alanında uzmanl ık ve yan dal
uzmanlıkları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırı lır.
Vergi bağışıklığı :

Madde 31- Yüksekö ğretim
Kurumları veya birimleri, adli t ıp
mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğ er adli konularda Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu'na
göre resmi bilirki ş i say ı l ı r. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek
adli tıp ile ilgili i şler yönetmelikte
belirlenir.

Madde 34- Adli Tıp Kurumu tarafindan öğretim, eğitim ve inceleme
amac ıyla ithal edilen ba ğış yoluyla
gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza,
malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve
harçiardan muaftır. (1)

Adalet Bakanlığı hesabına burslu
öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:

(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim
ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986
tarih ve 3283 sayılı Kanun'un 1. ıııaddesi ile yürürlükten kald ı rılm ıştır.

Madde 32- Adalet Bakanl ığı
hesab ı na Adli T ıp Kurumu'na adli
tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt
içinde ve yurt dışında burs verilmek
suretiyle yüksekö ğrenim yaptınlabilir.
Burs verilmek suretiyle yüksekö ğrenim yapacak ö ğrencilerin say ıs ı
Bakanl ıkça saptan ır. Bu öğrencilere
emsallerine ödenen bursun iki kat ı
oranı nda burs ödenir. Burs alarak
öğrenimlerini tamamlam ış olanlar,
Adli T ı p kurumlarındaki uzmanl ı k
ve ihtisas imtihanları na tabi tutulmadan asistanl ı k (araştırma görevlisi)
kadroları na atanırlar.
Adli T ı p Kurumu'nda yararlanılmak üzere Kurum Ba şkanlığı 'nın
teklifi, Adalet Bakanl ığı 'n ın onay ı ile
yurt dışı na yolluklu ve yevmiyeli olarak
eğ itim almak için personel gönderilir.
Bu personel 35. maddedeki mecburi
hizmet yukumlülüğ üne Mbidir.
Adli Tı p Kurumu'nda uzmanl ık
eğitimi:
Madde 33- Adli Tı p Kurumu'nda

Mecburi hizmet:
Madde 35- Adli Tı p Kurumu'nda
Ihtisas ve uzmanl ıklarını tamamlayanlar
Adalet Bakanl ığı 'nın göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yukumlülüklerini tamamlamadan
görevden ayrı lanlar2 1/8/1981 tarihli ve
2514 say ı l ı Kanun'un 2. maddesinin 4.
fıkrası nda belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler. Adli T ıp Kurumu
dışında ihtisas ve uzmanl ıldarını tamamlayıp atananları n bu kurumda uzman
olarak geçen çalış ma sürelerinin yans ı
2514 say ı l ı Kanun'da belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden say ı lır.
Adalet Bakanl ığından burs alarak veya
herhangi bir kurum hesab ına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğ er kanunlarda belirlenen
mecbüri hizmet süre ve yükümlülükleri
saklıdır.
Yönetmel ik:
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ekler
len yönetmelikler, Adalet Bakanl ığının
koordinatörlüğ ünde Maliye ve Sa ğl ık
ve Sosyal Yardı m bakanlıklarınca kanunun yay ımını izleyen altı ay içinde
çıkarı l ır.
Yürürlükten kald ınlan kanun:
Madde 37- 11 Temmuz 1953 tarihli
ve 6119 say ılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kald ı rılmıştır.
Geçici Madde 1-Adli Tı p Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve
yerine genel kadro kanunu ç ıkıncaya
kadar bu kanuna ba ğlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmi ştir. Halen
mecliste ve kurumda çal ışmakta olan
bütün personel; uzmanl ıklarına ve sair
özelliklerine uygun yeni görevlerine
atanırlar.
Geçici Madde 2-Yeni yönetmelikler çıkarıl ıneaya kadar, mevcut tüzük
ve yönetmeliklerin bu kanuna ayk ırı
olmayan hükümlerinin uygulanmas ına
devam olunur.
Geçici Madde 3- Bu kanunun
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uygulanmasına ili ş kin yönetmelikler
bu kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içinde ç ıkarıl ır.
Geçici Madde 4- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte adli tı p ihtisas kurullarında baş kan ve üye görevkrinde bulunanlar, bu kanuna göre olu şturulacak
adli tı p ihtisas kurulları nda uzmanl ık
alanları na göre görevlendirilirler.
Görevlendirilemeyenlerden, ikinci
görevliler dışı nda kalanlar, mali haklan
sakl ı kalmak üzere durumları na uygun
kadrolara atanırlar.
Yeni oluş an adli tıp ihtisas kurullannın baş kan ve üyelerinin görev süreleri
bu kanunun yürürlüğ e girdiği tarihten
itibaren başlar.
Yürürlük:
Madde 38- Bu kanun yay ı mı tarihinden üç ay sonra yururlü ğe girer.
Yürütme:
Madde 39- Bu kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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