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Saygıdeğer Adalet İstanbul Dergisi Okurları,
Adliyemizin hukuk camiasına açılan penceresi; Adalet İstanbul Dergisi’nin yeni sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımız, meslektaşlarımızın ve personelimizin kıymetli emeklerinin ürünü makale, deneme ve şiirlerle süslendi, birbirinden güzel görsellerle renklendi. Yayın Kurulumuz başta olmak üzere, dergide emeği
bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Kısa bir süre önce Adalet Bakanlığında önemli bir devir-teslim töreni gerçekleşti. Adalet Bakanlığı
görevini Sayın Bekir Bozdağ’a devreden Sayın Abdulhamit Gül, görev yaptığı süre boyunca, adalet ve
hukukun üstünlüğü adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Yargının saygınlığını ve bağımsızlığını güçlendiren bu çalışmaları daima şükranla anacağız. Türk yargısına verdiği değerli emekleri için kendilerine
teşekkür ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu ulvi görevi üstlenen Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyor, bu görevin milletimiz ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ülkemiz yargısını
daha ileri noktalara taşımak için bundan sonra yapılacak çalışmalarda, her birimize önemli sorumluluklar
düşmektedir. Bu bilinçle, vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları adalet hizmetini sunmaya devam edeceğiz.
2021-2022 Adli Yılı açılışını, Covid-19 pandemisinin gerektirdiği önlemlere riayet ederek gerçekleştirdik. Uzun süren salgın her birimiz için; ailemiz, yakınlarımız ve arkadaşlarımız için zorluklarla geçti. Ka-
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yıplarımız oldu. Ardı ardına yaşadığımız kayıplarımız karşısında üzüntümüzü yeterince yaşayamadığımızı
hissettiğimiz anlar oldu. Ancak şunu ifade etmeliyiz ki, sağlığımızı kaybetmeden evvel de onun kıymetini
anlayabilmeyi öğrendik. Hem evde hem de işyerimizde kendimizi ve çevremizi tehdit eden risklere karşı
daha bilinçli hareket ediyoruz.
Adliyemiz; her gün yüzlerce vatandaşımızın işinin düştüğü, İstanbul’un en haraketli merkezlerinden birinde bulunuyor. Bu bakımdan, salgın riskinin yüksek olduğu, her birimizin daha dikkatli olmasını
gerektiren bu yerleşkede, bütün zorluklara rağmen görevini aksatmadan, titizlikle yerine getiren çalışma
arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.
Karabağ Zaferinin birinci yıldönümünde Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliev’in
resmi davetlisi olarak Bakü’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki tarihi kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirdiğine, aramızdaki dayanışma duygusunu daha da pekiştirdiğine memnuniyetle şahit olduk.
Ziyaretimiz sırasında adli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Hukuk alanında Azerbaycan uygulamalarını doğrudan gözlemleme fırsatı edindik. Bunun yanında Azerbaycan Şehitliğine ve Türk Şehitliğine ziyaretler gerçekleştirdik. Buralarda şanlı ecdadımıza, şehitlerimize dualar etme imkânı bulduk.
Mahzun Fuzuli’yi de ziyaret ettik. Zafer Yolunu, şanlı Şuşa’yı gördüğümüzde bu kutlu zafer için verilen
eşsiz mücadele adeta gözümüzün önünde canlandı.
Azerbaycan ziyareti sırasında Sayın Başsavcı ve muhterem eşlerinin gösterdikleri eşsiz ev sahipliği
sayesinde kendimizi adeta evimizde hissettik. Kendilerine gösterdikleri bu güzel ev sahipliği için şükranlarımı sunarım.
Son olarak, Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız ile bütün adli personelimiz için sağlık, mutluluk ve
huzur dolu bir yıl temenni ediyorum. Dergimizin bu sayısının, hukuki konulardaki makaleleri ve diğer
edebi içerikleri ile görsel çeşitliliğinin, sizlerin beklentilerini karşılayacağını ümit ediyor, tüm okurlarımıza
saygılarımı sunuyorum.

Şaban YILMAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
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Adalet İstanbul Dergisi’nin çok kıymetli okurları,
Yargı alanında yayıncılık dünyasında müstesna bir yeri olan ve her sayısıyla beğenilerinize mazhar olan,
Adalet İstanbul Dergisi’nin yeni sayısıyla sizlerin karşısında olmanın mutluluğu içerisindeyim. Dergimizin oluşumunda büyük emekleri olan ve büyük bir titizlikle, gayretle çalışan yayın kurulumuza teşekkür ediyorum.
Bu bağlamda içinde bulunduğumuz yeni yılın ülkemize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni
ederim.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran ALİYEV’in davetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti’ne resmi
temaslarda bulunmak üzere ve Gazi Karabağ zaferinin birinci yılında kardeşlerimizin sevincine ortak olmak
için bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle bizleri büyük bir içtenlik ve samimiyetle ağırlayan başta Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV ve kıymetli eşleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret kapsamında meslektaşlarımızla yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde fikir teatisinde bulunarak iki kurum arasındaki yargısal faaliyetler üzerinde istişareler yaptık. Büyük
Karabağ zaferinin izlerinin dünyaya ve Azerbaycan halkına unutturmamak için yapılan Harp Ganimetleri Müzesi’ni ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Haydar ALİYEV’in hayatının anlatıldığı, Azerbaycan kültür
yelpazesinin nakşedildiği müzeyi Bakü’de görme fırsatı bulduk.
Ziyaretimiz esnasında bizlerden yakın dostluğunu ve kardeşliğini bir an olsun eksik etmeyen ve yalnız
bırakmayan başta Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV’e, muhterem eşlerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz dönemde icra dairelerimizin dosya kesinleştirme, talep, tensip, karar ve tebligat gibi işlemlerini UYAP sistemine bütünleştirerek başlattığımız Dijital Dönüşüm Seferberliği meyvelerini icra dairelerinde
avukat ve vatandaş yoğunluğunu azaltarak verdi. Önümüzdeki dönemde icra dairelerimizin fiziki şartlarını
iyileştirmek bakımından önemli bir adım olan ek binamızın bir an önce bitirilerek taşınma sürecinin tamamlanıp açılışını yapacağımızı ifade etmek isterim.
Son olarak kısa bir süre önce Adalet Bakanlığımızda gerçekleşen devir teslimle; görevden ayrılan Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’e yargı ve hukuk alanındaki katkı ve mesailerinden dolayı camiamız
adına teşekkür ederiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Adalet Bakanlığı görevi tevdi edilen Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ’a yargı ve hukuk alanında yapacağı çalışmalar ve değerli katkıları için şimdiden teşekkür
eder, görevinde başarılar dileriz.
Bir sonraki sayımızda tekrardan yeni ve daha zengin içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle tüm meslektaşlarımıza, personelimize, okurlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
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Bizden Size

KIYMETLİ ADALET İSTANBUL DERGİSİ
OKUYUCULARI;

A

dalet İstanbul Dergisinin 18. sayısını sizlere ulaştırmanın heyecanıyla, yeni sayımızda zengin bir
içerikle karşınıza çıkıyoruz.

Karabağ Zaferinin 1. yılında “İki Devlet Tek Millet” düsturu ve kardeşlerimiz ile birlikte aynı sevinci
yaşamak, mutluluklarına ortak olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın
Başkanlığında Azerbaycan Cumhuriyetine resmi bir ziyaret gerçekleştirildi. Azerbaycan
ziyaretimizin ve temaslarımızın detaylarını dergimizin sayfalarında beğeniyle okuyacağınıza inanıyoruz.
Kısa bir süre önce Adalet Bakanlığında önemli bir devir-teslim töreni gerçekleşti. Yapılan görev değişimi
sonrasında görevden ayrılan Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’e görevi süresince gösterdiği müstesna
çalışmalardan ve yargı camiasına getirdiği yenilik ve katkılardan olayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Adalet Bakanlığı görevi tevdi edilen Adalet Bakanımız
Sayın Bekir Bozdağ’a yeni görevinde başarılar diler, saygılarımızı sunarız.
Bu sayımızda da her sayımızda olduğu gibi yargı camiasının gündemini belirleyecek makale, metin ve
görsellere yer verdik. Yargı mensuplarının sanat, pedagoji, bilişim hukuku v.b. alanlardaki çalışmalarını sizlerle
buluşturduk.
Cumhuriyet Savcısı Emre Sarı’nın “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme
suçu”, Hakim Saniye Tanır Gürbak’ın “Çocuklarımızın Duygusal Dünyasına “Hakim” Olamamak..!”, Avukat
Zeynep Arslan’ın “Türk hukukunda mağdur haklarına yönelik düzenlemeler ve Türkiye’de mağdurlara Yönelik
gerçekleştirilen Hizmetler” isimli makalelerini, Hakim Hanifi Dündar’ın “Aşkın Duası” isimli duygulara tercüman
olan şiirini ve Hakim Ahmet Güler’in “Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı resmettiği yağlı boya
tablosunu” dergimizin sayfalarında görebilirsiniz.
Bununla birlikte adliyemizde misafir ettiğimiz ve ziyaretlerde bulunduğumuz etkinliklerimizi de dergimizin
sayfalarında ilgiyle okuyacağınızdan eminiz.
Dergimizin yeni sayısının oluşumuna katkı sağlayan tüm Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Avukat ve Personellerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Dergimizin yenilenmiş yüzü ile ilgili öneri, eleştiri, katkı ve görüşlerinizi bekliyoruz.
Yeni sayılarımızda beraber olmak dileğiyle ..
Saygılarımızla...

Yayın Kurulu
OCAK 2022
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Adalet İstanbul Dergisine
katkılarından dolayı başta

Türk Havayolları Genel Müdürü
Sayın Bilal Ekşi ve

tüm Yönetim Kurulu üyelerine
teşekkür ediyoruz.
Adalet İstanbul Dergisi
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Daha öncesinde de Yargı Teşkilatına katkı ve çalışmaları olmuş
ve 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete' de yer alan
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adalet Bakanımız olarak görevlendirilen
Sayın Bekir BOZDAĞ’a
Adalet İstanbul Dergisi Yayın Kurulu olarak
Adalet camiasına yapacağı hizmetlerden dolayı
şimdiden teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Adalet Bakanımız
Sayın Abdülhamit GÜL’e
Yargı bağımsızlığı ile Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve
Yargıya olan güvenin tesisi konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı
Adalet İstanbul Dergisi Yayın Kurulu olarak
teşekkür ederiz.
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MAKALE

Türkiye, ilk günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla
Azerbaycan mücadelesine destek vermiş, tüm imkanlarıyla
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Türkiye olarak
Azerbaycan ile ilişkilerimizde hep büyük lider Haydar Aliyev’in
“Bir millet iki devlet” sloganıyla hareket ettik. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün belirttiği ifadesi ile Azerbaycan’ın acısını
acımız, sevincini sevincimiz bildik.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

KARABAĞ
Azerbaycan Cumhuriyeti
Başsavcısı Sayın Kamran
ALİYEV’in daveti üzerine
23-26 Kasım 2021 tarihinde
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban
YILMAZ ve beraberindeki
heyet Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne bir ziyaret
gerçekleştirdi.

AZ0RBAYCAN RESPUBLİKASININ
BAŞ PROKURORU

AZ 1001, Bakı şahsri, N.Rafibayli küç.,7
Tel.:(99412) 492-38-13, Faks (99412) 497-08-48

30 Eylül 2021

THE PROSECUTOR GENERAL
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

7 N. Rafibaily str., Baku, AZ 1001
Tel.: (99412)492-38-13, fax: (99412)497-08-48
Ns

Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Başsavcısı
Sayın Şaban Yılmaz

Sevgili Şaban Bey,
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı ve şahsım adına, büyük bir memnuniyetle
yönettiğiniz İstanbul Başsavcılığı adına bu yıl 23-26 Kasım tarihlerinde ülkemizi ziyaret
etmeye davet ediyorum.
Bildiğiniz gibi, bu yılın 31 Mayıs'ında, Türk meslektaşım sevgili kardeşim Sayın Bekir
Şahin başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başsavcılığı heyetinin resmi ziyareti
sırasında, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile
Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Bakü ve İstanbul il savcılıkları arasında işbirliğinin kurulmasının, iki ülke savcılıkları
arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.
En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, saygılar.

Kamran Əliyev
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MAKALE

Türkiye’nin Azerbaycan’a siyasi ve manevi desteği, her bir
Azerbaycan vatandaşını gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Zafer
Geçit Töreninde birlikte yer aldığımızda, birliğimizi bir kez daha
tüm dünyaya olduğu gibi halklarımıza da gösteriyoruz.
İlham ALİYEV
Azerbaycan Cumhurbaşkanı

ZAFERİ

İ

stanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın
Okan ALBAYRAK ve Saygıdeğer eşleri Sayın Muazzez YILMAZ ve Sayın Nuray ALBAYRAK Başkanlığında, Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet
Selim KİRAZ’ın Muhterem Babası Sayın Hakkı KİRAZ
ve Kıymetli Annesi Sayın Saadet KİRAZ Hanım ile

NİN
1. YILI

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İstanbul Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Sayın Zafer KOÇ ve Kıymetli Eşleri Sayın Saliha KOÇ, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan
Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın
Mehmet YILMAZ ve Kıymetli Eşleri Derya YILMAZ ve
İdari Büro personellerimizin hazır bulunduğu heyet
ile Azerbaycan Cumhuriyeti’ne hareket edildi.

OCAK 2022
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MAKALE

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda heyetimizi Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığını temsilen Başsavcı
Yardımcısı Sayın Haydar MAMMADOV, Başsavcı 1. Vekili
Sayın Elçin MEMMEDOV, Uluslararası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Sayın Erkin ELİXANOV, Yolsuzlukla Mücadele
Genel Müdürü Başsavcı Yardımcısı Sayın Nazim RECEBOV, heyetimizi Türk misafir perverliğine yakışır sıcak ve
samimi kardeşlik duygularıyla karşıladı.

HAYDAR ALİYEV KABRİSTAN ZİYARETİ
Haydar ALİYEV; Ülkenin tamamının desteğinin alarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı olarak
30 yıl iktidarda kalmış ve Azerbaycan’ı bağımsızlığa ve özgürlüğe götüren yolları açarak Azerbaycan halkının
ulu önderi ve ölümsüz lideri olmuştur.
Haydar Aliyev Kabri

14
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MAKALE

Kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti 30 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilân etti. Azerbaycan Cumhuriyeti’ni 9 Kasım 1991’de tanıyan ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Heyetimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulu Önderi Merhum Haydar ALİYEV ve aile fertlerinin bulunduğu anıt
mezarı ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

OCAK 2022
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MAKALE

AZERBAYCAN BAKÜ
ŞEHİTLER CADDESİ ZİYARETİ
Heyetimiz, Ulu Önder Merhum Haydar
ALİYEV ve aile efradının kabirlerini ziyaret ettikten sonra Bakü şehir meydanında bulunan Azerbaycan Şehitleri
Anıtı ve Şehitlerin Kabirlerini gezerek
karanfiller bıraktı. Heyetimiz Can Azerbaycan’ın bağımsızlığı için kanlarının
son damlasına kadar mücadele ederek şehadete yürüyen Aziz Şehitlere
Allah’tan rahmet, kederli Azerbaycan
halkına sabır dileklerini ev sahibi heyete
ilettikten sonra Türk Şehitliğine geçildi.
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Azerbaycan şehitliği yolu
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Azerbaycan Şehitler Anıtı
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AZERBAYCAN BAKÜ TÜRK ŞEHİTLİĞİ
ZİYARETİ
Ermenilerin Türklere karşı saldırı ve katliamlarına son
vermek amacıyla 7 Şubat 1918’de Azerbaycanlı, Kerküklü ve Dağıstanlı gönüllülerin Osmanlı Ordusuna
katılımlarıyla 15 Eylül 1918’de Türk Kafkas Ordusu kurulmuş ve bu ordunun başına Nuri (Killigil) Paşa getirilmişti.
Gence, Karabağ, Gökçay, Aksu, Kürdemir, Şamahı ve
Dağıstan’ı ve sonrasında 15 Eylül 1918’de de Bakü’yü
düşman işgalinden kurtaran Türk Kafkas Ordusu’nun
kahramanca mücadelesi sonucunda şehadet şerbetini içen Atalarımızın Şehitliklerini ziyaret eden Sayın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız ile Sayın İstanbul
Adalet Komisyon Başkanımız ve beraberindeki heyet
Türk Şehitliğine çelenk ve karanfil bırakıp dualar etti.
Bu vesile ile tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları
Cennet olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı’nın
Bakü ve Azerbaycan’ın diğer yörelerindeki çatışmalarda kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü,
15 Eylül 1918’de Ermeni çeteleri ve
Bolşevik birliklerinden kurtaran,
Türk Kafkas Ordusu Komutanı
Nuri Paşa, 103 yıl sonra bile
Azerbaycan halkı tarafından
saygı ve minnetle anılıyor.

Bakü Şehitler Anıtı
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edip şehit olan 1130 Türk Askerimiz için 15 Eylül 1999’
da Bakü’de yaptırdığı ve “Ayrılır mı gönül candan,
Türkiye Azerbaycan’dan” düsturunu yüreklerimizde perçinleyen, Şehit Mehmetçiklerin anısına dikilmiş
olan Bakü Türk Şehitliği anıtına Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın İstanbul Adalet Komisyon
Başkanımız ve beraberindeki heyet çelenk bırakıp
dualar etti.
Bakü Türk Şehitliği
Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği
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Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği
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Bakü Türk Şehitliği

Bakü Türk Şehitliği
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
BAŞSAVCISI SAYIN KAMRAN ALİYEV’İN
HEYETİMİZİ KABULU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve beraberindeki heyeti, Başsavcılık binasının
önünde Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Kamran ALİYEV karşıladı. Bakü Başsavcısı Sayın
Ilgar ABBASOV’un da hazır bulunduğu makam kabulü sonrası ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmeler sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV
Azerbaycan’ın tarihini ve kültürel zenginliklerini
içeren dergiyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Şaban YILMAZ’a takdim etti. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcımız Sayın Şaban YILMAZ ise İstanbul’un
Fethi’nin sembolü olan Ayasofya Camii’nin anahtarını Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV’e hediye etti. Yapılan toplantılar sonrası
ev sahibi heyet eşliğinde tarihi Başsavcılık binasında bulunan Azerbaycan tarihinin işlendiği müze gezildi ve incelemelerde bulunuldu. Müze ziyaretinin
sonunda Sayın Başsavcımız Şaban YILMAZ müze
anı defterini imzaladı.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı binasında bulunan Azerbaycan Tarihi Müzesi.
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AZERBAYCAN BAŞSAVCILIĞI’NIN YENİ
BİNASI ZİYARET EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ,
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Okan
Albayrak ve beraberindeki heyet Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı’nın Bakü’de bulunan yeni ek bi-
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nasında da incelemelerde bulunmak için yola çıktı.
Heyeti Başsavcı Vekili Elmar CAMALOV karşıladı. Yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından binada incelemelerde bulunan Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın İstanbul Adalet Komisyon Başkanımız
ve beraberindeki heyetimiz daha sonra yeni binanın
içinde olan Karabağ Zaferinin anlatıldığı müze ve sergi alanında incelemelerde bulundu.
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Karabağ zaferinde Ermenistan tarafından Karabağ’a atılan bomba ve füzelerin verdiği zaiyatın görüntülerinin
sergilendigi müze.
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Yapılan resmi temaslar sonrası Azerbaycan Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV ve Sayın Kıymetli Eşi heyetimizi tarihi Eski Bakü Kalesindeki akşam yemeğinde
ağırladı. Heyetimizin misafir olduğu yemekte Bakü
Başsavcısı Sayın Ilgar ABBASOV, Uluslararası Hukuk
İş Birliği Genel Müdürü Sayın Erkin ELİXANOV, Yol-
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suzlukla Mücadele Genel Müdürü Başsavcı Yardımcısı
Sayın Nazim RECEBOV, Başsavcı 1. Vekili Sayın Elçin
MEMMEDOV, Başsavcı Yardımcısı Haydar MAMMADOV, Bakü Başsavcı Vekili Sayın Elmar CAMALOV,
İdari ve İcra Kontrol Genel Müdürü Sayın Elşen ABBASOV hazır bulundu.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV, heyet onuruna verilen yemekte bir konuşma gerçekleştirdi. “Hoş geldiniz, Ülkemizi ve şahsımızı onurlandırdınız, ebedi kardeşliğimizi ziyaretinizle perçinlediniz, sağ olunuz var olunuz “ diyerek heyetimizi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Şaban YILMAZ ise konuşmasında; “Başta Azerbaycan
Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV ve Kıymetli Eşine teşekkür ederek bizleri kardeşlik duyguları
ile karşılayan, bizi böyle can-ı gönülden ağırlayan şahsınıza ve kıymetli ekibinize şahsım ve heyetim adına
teşekkür ediyorum“ dedi.
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Yapılan konuşmalar sonrası İstanbul Cumhuriyet
Başsavcımız Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Okan ALBAYRAK
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran
ALİYEV’e kardeş ülkemize yapılan bu anlamlı ziyaretin nişanesi olarak İstanbul temalı tablo ve hediye
takdiminde bulundular.
Sayın Başsavcımızın Kıymetli Eşleri Muazzez YILMAZ
Hanımefendi ve Komisyon Başkanımızın Saygıdeğer
Eşleri Sayın Nuray ALBAYRAK’da Sayın Kamran ALİYEV’in muhterem Eşine hediye takdiminde bulundu.
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Sırasıyla Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın Kıymetli Babası Sayın Hakkı KİRAZ yapılan bu
ziyaretin anısına Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcı
Vekillerine hediyelerini takdim etti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Zafer KOÇ Bakü
Şehir Başsavcısı Sayın Ilgar ABBASOV’a, Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Sayın Mehmet YILMAZ ise Uluslararası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Sayın Erkin ELİXANOV’a iki ülke arasındaki kardeşliğin nişanesi olarak
hediye takdiminde bulundular.
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ZAFER YOLU İMİŞLİ İLİNDE MOLA
Gerçekleştirilen ziyaretin ikinci gününde Azerbaycan
Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV’in ev
sahipliğinde Şanlı Karabağ Zaferinin kazanıldığı Fuzuli ve Şuşa şehirlerinde incelemelerde bulunmak
üzere hareket edildi. Yaklaşık 6 saat süren uzun soluklu yolculuk esnasında yol üzerinde bulunan İmişli
ilinde bir mola verildi. İmişli Valisi Sayın Rzayev ELÇİN’in karşıladığı heyetimize Azerbaycan kültürünü
yansıtan ikramlarda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcımız Sayın Şaban YILMAZ ve beraberindeki heyete İmişli şehri tanıtılırken gidilecek güzergâh
hakkında da bilgiler verildi.

OCAK 2022

AZERBAYCAN.indd 35

35

3.03.2022 12:18

MAKALE

ZAFER YOLU
İmişli’de verilen mola sonrası Gazi Karabağ yolculuğuna devam edildi. Bir sonraki durak Zafer Yolu; Şanlı
Karabağ Zaferi sonrası zaferinin kazanıldığı yere giden
yolun adıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham
ALİYEV çıkardığı kararname ile adını “ZAFER YOLU“
olarak değiştirmiş ve bundan böyle bu şekilde anılmıştır. Zafer yolunda ilerlerken Şanlı Karadağ mücadelesinin izleri dört bir yanda görülüyor. Şanlı Şuşa’
ya 70 km kala verdiğimiz molada İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve beraberindeki heyet yaşanan mücadele sonrası kardeş topraklarda savaşın bıraktığı izleri inceleyerek yerinde görme imkanı
bulmuş oldu. Bu zafere tanıklık etmiş bir Komutanın
heyetimizi yol üzeri karşılaması ve Sayın Cumhuriyet
Başsavcımız ve beraberindeki heyete bölge hakkında ve yaşanan işgalden kurtarma mücadelesi ile ilgili
malumat vermesi bütün heyeti gururlandırdı ve aynı
zamanda verdiğimiz Şehitlerden dolayı da hüzünlendirdi.
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Füzuli Uluslararası
Havalimanı

FUZULİ ŞEHRİ
Karabağ’a devam eden yolculuğumuzun bir sonraki
durağı olan Fuzuli şehrindeyiz. Heyetimizi karşılayan
bölgenin sorumlusu komutan; İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve beraberindeki heyete, Ermeni hainler ile Fuzuli’de geçen çetin, amansız
ve kahramanca mücadelenin ilk buradan başladığını
ve 20 gün süren şanlı mücadelenin ardından Fuzuli
şehrine tamamen hakim olunduğunu gururla anlattı. Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti hainlerin yaptığı
tahribatın izlerini silmek için Fuzuli’yi Azerbaycan’ın
birleşme noktası haline getirmek amacı ve devletin
kudretini göstermek için 8 ay gibi kısa bir sürede Karabağ’a giden yolları ve ihtişamlı Fuzuli Havalimanını
inşa ederek şehri taçlandırmıştır.

Fuzuli; Kuzeybatıda Şusa, Güneybatıda Cebrayl, Kuzeyde Agdere, Terter ve Doğuda Azerbaycan içlerine
giden yolların kavşağında bulunuyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Fuzuli şehrini hainlerden temizleyip
Gazi Karabağ’ın kapısının aralaması aynı zaman da Ermenistan’ın teslimiyeti Azerbaycan’ın zaferi anlamına
geliyordu.
OCAK 2022
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Azerbaycan Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev başkanlığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban
Yılmaz İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın
Okan Albayrak ve beraberindeki heyet yeni Fuzuli
Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.
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ŞANLI
ŞUŞA
K

arabağ’ın ve Kafkasya’nın
kültür beşiği olan tarihi
Şuşa Şehri 1992 yılı 8 Mayıs
tarihinde hainler tarafından işgal
olunduktan sonra 28 yıl boyunca
tarihi kültürel anıtların dağıtılması ve
ermenileştirilmeye maruz kalmıştır.
Şuşa şehrinin tarihini Ermeni barbarlar
her ne kadar değersizleştirmeye, iç
şehirleri gibi görmeye çalışsalar da
Şanlı Şuşa’nın kale duvarları şehrin
tarihini kendinde somutlaştırmış
buranın bir Türk şehri ve Azerbaycan
toprağı olduğu gerçeğini gözler önüne
sermiştir.”
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ŞANLI ŞUŞA
Fuzuli şehri ve havalimanı ziyaretleri sonrası uzun soluklu yolculuğumuzun son durağı olan Şanlı Şuşa’ya
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran
ALİYEV’in ev sahipliğinde heyetimiz ulaştı. Şanlı Şuşa’nın kalbinde bulunan Karabağ Otelde misafir edilen heyetimiz yerleştikten sonra Şanlı Şuşa Şehrinin
tarihi yapılarını, yapılan amansız ve şanlı mücadelenin izlerini görebilmek için otelden ayrıldı. İlk olarak
heyetimiz otelin önünde bulunan ve açık müze haline getirilen alanda incelemelerde bulunarak bu tarihi
yapı ve heykeller ile ilgili bilgiler aldı.

Şuşa Valisi Sayın Bayram SEFEROV’un
Sayın Başsavcımız ile anı fotoğrafı.
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“Öncelikle şunu belirtelim ki
ordumuz 30 yıl boyunca işgal
altındaki topraklarımızı
44 günde düşmanın ayak
izlerinden kurtardı.”

Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve
Şuşa Genel Valisi Sayın Aydın KERİMOV
Sayın Başsavcımıza izahat yaparken.
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Sonrasında heyetimiz Şuşa Valisi ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV’in Özel Danışmanı olan Sayın
Aydın KERİMOV’un eşliğinde “Cıdır Düzü“ diye tabir
edilen Cıdır Ovasında incelemelerde bulunmak üzere
bölgeye hareket etti. Şanlı Şuşa’nın hainlerden temizlenmesinde önemli bir yeri olan Cıdır Düzü’nün Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Kuvvetlerinin şehri işgalden
kurtarmak için kullandıkları en önemli yollardan biri
olduğu belirtildi.
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Otuz yıl önce soğuk kış aylarında
atalarının evlerini çıplak ayakla terk
ettiler, ancak Büyük Vatanseverlik
Savaşı sırasında evlerine tanklarla
döndüler. Onlarla gurur duyuyoruz.

OCAK 2022

3.03.2022 12:19

MAKALE

Sonrasında heyetimiz
Şuşa’da bulunan
Azerbaycan tarihinin
en ünlü şairlerinden
Şair Molla Penha anıtını
ziyaret etti.
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“Askerlerimizin hiç
düşünmeden vatan
uğruna canlarını
feda ettiğini ve
topraklarımızı
özgürleştirdiğini
belirtmek isterim.
Türk kardeşlerimizin
bu işte çok emekleri
ve çileleri olduğu inkar
edilemez.
Allahu ekber diyerek
savaştan savaşa
gittik.”
Heyetimiz daha sonra tarihi Şuşa Kalesini ve aynı zaman da Gence Kapısını ziyaret etti ve incelemelerde
bulundu.
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YUKARI GÖVHER AĞA
CAMİİ ZİYARETİ
Heyetimiz sonrasında Yukarı Gövher Ağa Camisini ziyaret edip incelemelerde bulunarak tarihi yapı
hakkında bilgi edindi.
Şuşa şehrinin tarihi dini anıtlarından olan Yukarı Gövher Ağa Camisi
1883-1884 yıllarında Karabağ Hanı
İbrahim Halil Han’nın kızı Gövher
Ağa’nın dönemin ünlü Mimarı Kerbelayi Sefihan KARABAĞI tarafından Karabağ İslam mimarlığına has
üslupta inşa edilmiş.

Heyetimiz sonrasında Yukarı Gövher Ağa Camisini ziyaret edip incelemelerde bulundu ve tarihi yapı
hakkında bilgi edindi.
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HALK SANATÇISI BÜLBÜL’ÜN MÜZE
YAPILAN EVİ
Heyetimiz Azerbaycan kültürünün önemli sembollerinden ve ünlü tenorlarından olan halk sanatçısı unvanına sahip Murtaza MEMMEDOV ya da halk tarafından bilinen adıyla BÜLBÜL’ün müze yapılan evini
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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HEYET ONURUNA VERİLEN
AKŞAM YEMEĞİ
Yapılan ziyaretler sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban
YILMAZ ile İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK ve beraberindeki heyetin Karabağ ziyareti onuruna yemek
programı düzenledi. Yemek öncesi Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran
ALİYEV ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Sayın Şaban YILMAZ birer konuşma gerçekleştirdiler.
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcı Sayın
Kamran ALİYEV; “Şanlı Karabağ’a gelerek
bizleri onurlandıran İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul
Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK ve beraberindeki heyete sonsuz
şükranlarımı sunuyorum. 30 yıl esaret altında kalan Karabağ’da, 30 yıl sonra işgalden
kurtarılan Gazi Karabağ’da sizleri ağırlamaktan ülkem ve şahsım adına büyük onur
duydum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz”
dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ konuşmasında; “Sayın Başsavcım, Sayın Valim, kıymetli
misafirler burada bulunmaktan bu güzel coğrafyayı, ata topraklarımızı gezmekten, güzel ve ihtişamlı Bakü’yü, Mahzun Fuzuli’yi, Şanlı Şuşa’yı görmekten duyduğumuz sevincimizle, bizlere muhteşem ev sahipliği
yaparak onurlandıran şahsınız ve heyetinize; şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Sonrasında
Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve Şuşa Genel Valisi
Sayın Aydın KERİMOV
bir konuşma gerçekleştirerek “Cumhurbaşkanımız Sayın İlham
ALİYEV ülkemizde sizleri ağırlamaktan onur
duyduğunu ve selamlarını iletti, bizlerde ülkemizde ve Şuşa’da siz
kardeşlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk.”
şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Kamran
ALİYEV’in aynı dönemde terfi almasından dolayı
Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı ve Şuşa Genel Valisi Sayın Aydın KERİMOV ve Şuşa Merkez Valisi Sayın
Bayram SEFEROV hediye takdim ettiler.

Sonrasında Şuşa Şehri Merkez Valisi Bayram SEFEROV da heyetimize hitaben, işgalden kurtulan Şanlı
Şuşa’da kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyduklarını belirten konuşmasının ardından bu ziyaretin
anısına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban
YILMAZ’a hediye takdiminde bulundu.

Heyetimiz üçüncü gün sabahında şanlı Şuşa’ya
mahzun Fuzuli’ye veda ederek Azerbaycan’ın
Başkenti dünyanın en güzel şehirlerinden biri
olan Bakü’ye hareket etti. Bu yolculuk esnasında
Azerbaycan’ın güzide şehirlerinden biri olan
Sadrabat’ta mola verildi.
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HARP GANİMETLERİ MÜZESİ
Şanlı Şuşa ziyareti sonrası Bakü’ye gelen heyetimiz
şehir gezisinin ilk durağı olarak Karabağ savaşında el
konulan ganimetlerin sergilendiği Bakü merkezinde
bulunan Harp Ganimetleri Müzesini ziyaret etti. İçinde düşmana ait vurulmuş tanklar, arazi araçları, patlamamış balistik füzeleri, cepheden getirilen askeri
malzemelerin bulunduğu bu müze adeta bir savaş
alanını andırır gibi gerçekçi tasarlanmış ve Karabağ
savaşının nasıl çetin geçtiğini, zaferin nasıl elde edildiğini gösteriyor.

Savaşın ilk günlerinde çok acı çektik,
neden diye sorabilirsin, çünkü
düşman 30 yıldır aynı pozisyondaydı
ve şanlı ordumuzun geçemeyeceğini
düşündükleri bir savunma sistemi
kurmuştu.
Savaş kurallarına göre savunma
3 kademeden oluşuyor ama düşman
çok zor ve 5-6 kademe olan bir savunma
sistemi kurmuştu.
OCAK 2022
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Savaş alanında neden
yiyecek alamadık
demediler, bize sadece su
ve cephane getirin dediler.
3300 metre irtifadaki
SPQ-9 tankına karşı bir
silahımız var askerlerimiz;
10 m. uzunluğundaki
halatlarla silahını 60-75
derece açıyla indirdi ve
düşmanın derinliklerine
götürdü tankın namlusu
hasar gördü.

Bayraktar TB-2 SİHA ile vurulmuştur.
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Bayraktar TB-2 SİHA ile vurulmuştur.

Cebrail bölgesi topraklarında derinliği
3 kilometre, genişliği 4-5 kilometre olan
tanksavar füzeleri vardı, herhangi bir zırhlı
araç veya piyade biriminin geçmesi mümkün
değildi.
Ama askerlerimiz onları yendi.
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Bayraktar TB-2 SİHA ile vurulmuştur.

Bir asker mayına
bastı, bacağını ve
kolunu kaybetti,
asker etrafına baktı
komutanını aradı
komutanım bu
halimle ne size
ne de anneme,
babama yük olamam
dedi ve kendini
vurdu dedi.
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BAKÜ HAYDAR ALİYEV MÜZESİ
Heyetimiz şehir gezisinin ikinci durağı olarak Azerbaycan’ın Büyük Lideri ve Ulu Önderi Haydar ALİYEV’e ithaf edilmiş müzeyi ziyaret etti. Merhum
Haydar ALİYEV’in hayatı görsel ve dijital olarak
müzenin her detayına nakşedilmiş. Müzede aynı
zamanda Azerbaycan kültürüne has halı, kadın ve
erkek kıyafetleri, halkının sanata ve kültüre olan
düşkünlüğünü de gösteren, yıllara göre sınıflandırılmış çalgı aletleri sergisi ve alt katında geçmişten
günümüze kadar modernleşerek gelmiş otomobil
sergisi bulunmaktadır.
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BAKÜ ŞEHİR GEZİSİ / Bakü sokaklarından manzaralar.
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI
VE BERABERİNDEKİ HEYETİN
ONURUNA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİ
Bakü şehir gezisi sonrasında Azerbaycan Başsavcısı
Sayın Kamran ALİYEV ve Kıymetli Eşinin Türk heyeti onuruna verdiği yemekte yeniden biraraya gelindi.

Uluslararası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Sayın Erkin
ELİXANOV, Bakü Başsavcısı Sayın Elmar CAMALOV,
Bakü Şehir Başsavcısı Sayın Ilgar ABBASOV, Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdürü Başsavcı Yardımcısı
Sayın Nazım RECEBOV, Başsavcı Birinci Vekili Sayın
Elçin MEMMEDOV, Başsavcı Yardımcısı Haydar MAMMADOV, İdari Ve İcra Kontrol Genel Müdürü Sayın Elşen ABBASOV yemekte hazır bulundular.
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Azerbaycan Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, akşam
yemeğinde birer konuşma gerçekleştirdiler.
Azerbaycan Başsavcısı Sayın Kamran ALİYEV konuşmasında şunları söyledi; “Kıymetli İstanbul Cumhuriyet
Başsavcım Sayın Şaban YILMAZ, Sayın İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan ALBAYRAK ve Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın kıymetli babası ve annesi, birbirinden değerli İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
Vekillerimi, saygıdeğer hanımefendileri ve kıymetli heyetinizi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu
kelimeler ile ifade etmek imkansız. Kardeş ülkemizden teşrif ederek buralara kadar gelen, sevincimize ortak
olan siz misafirlerimiz bizleri ziyadesiyle bahtiyar etmiştir. Maalesefki sizleri yarın yolcu etmenin üzüntüsü
içindeyim. Bu duygu ve düşünceler ile başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ olmak
üzere kıymetli hanımefendi ve heyetinize ülkemize gelerek acımıza ve sevincimize ortak olduğunuz içi şükranlarımı sunuyorum. Yeniden bir araya gelmek ümidiyle sağolun var olun” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ise konuşmasında; “Saygıdeğer Başsavcım ve birbirinden kıymetli ekibi, Karabağ Zaferi’nin birinci yılında sizler ile aynı hüznü ve acıyı paylaştığımız gibi, aynı sevincide yaşamak için Sayın Başsavcımın daveti üzerine ülkenizde bulunmak, dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olan Bakü’yü, Mahzun Fuzuli’yi, Şanlı Şuşa’yı görmek; bizleri mutlu ve bahtiyar etmiştir. Zafer sonrasında
harabeye çevrilmiş yapıları görünce üzülmekle birlikte; inşaatların hızlı bir şekilde bitirilip yolların ve Fuzuli
şehrini mahzunluktan çıkartılıp medeniyetlerin birleşme noktası haline getiren Fuzuli Havalimanın hizmete
açılması, Şuşa’daki restorasyonların ivedilikle yapılması ve eski tarihi kimliğine kavuşturulması hepimizi sevince boğmuştur. Bu vesile ile bizi havalimanından alarak yanımızdan bir an bile ayrılmayan müthiş misafir
perverliğinizi iliklerimize kadar hissettiren başta siz ve muhterem hanımefendi eşiniz olmak üzere bütün
ekibinize şahsım ve heyetim adına sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle duygularını
ifade etti.
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VEDA ZAMANI
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran
ALIYEV ve Muhterem Eşi’nin Hazar Denizi’nin manzarası eşliğinde heyetimiz onuruna tertiplenen sabah

kahvaltısında bir araya gelindi. Azerbaycan Başsavcısı
Sayın Kamran ALİYEV; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’a ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK’a ziyaret anısına
bir fotoğraf albümü hediye etti.
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Yapılan kahvaltı sonrası Azerbaycan Cumhuriyeti
Başsavcılığı Başsavcı Yardımcısı Haydar MAMMADOV, Başsavcı Birinci Vekili Sayın Elçin MEMMEDOV,
Uluslararası Hukuk İş Birliği Genel Müdürü Sayın Erkin
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ELİXANOV, Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdürü Başsavcı Yardımcısı Sayın Nazim RECEBOV heyetimize
Haydar Aliyev Havalimanı’na kadar eşlik edip, ülkemize uğurladılar. n
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Yapılan bu ziyaret anısına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ İstanbul’a döndüğünde ziyaret
anısına bir teşekkür mektubu yazmıştır.
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Kamran ALİYEV
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı,
2. Derece Devlet Adalet Müşaviri,
Uluslararası Savcılar Birliği Başkan Yardımcısı,
Hukuk Bilimleri üzere Felsefe Doktoru

KARABAĞ ZAFERİ
TARİHİ ADALETİN GERİ
KAZANILMASI
64

AZERBEYCAN 2.indd 64

OCAK 2022

3.03.2022 12:19

MAKALE

A

zerbaycan’ın 44 günlük Vatan Savaşında
Başkomutan Sayın İlham Aliyev’in önderliğinde kazanılan tarihi zaferin birinci yıl
dönümünü kutladığımız bu günlerde, her
birimiz haklı olarak gurur duyuyor, onure oluyoruz. Her bir Azerbaycan vatandaşı bu tarihi,
şanlı anlara tanık olmaktan, muhteşem tarihi günleri
yaşamaktan çok mutludur.
Tabii, Azerbaycan tarihinde birçok şanlı an, halkımız
için gurur kaynağı haline gelen olaylar olmuştur. Fakat geçen yıl Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev’in
önderliğinde Azerbaycan Ordusunun Vatan Savaşında kazandığı zafer, topraklarımızın işgalden kurtarılması devletçilik tarihinde özel bir öneme sahiptir.
Azerbaycan, bu tarihi zafer ile yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalindeki toprakları işgalden kurtardı,

Gence şehrine atılan bombalar sonrası
bölgeye incelemeler için giden
Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı
Kamran ALİYEV’e bir annenin
çocuğunun enkaz altında kaldığını
söylemesi üzerine enkazda yapılan
aramalar sonrası çocuğun şehit
olduğu görüldü ve enkazdan çocuğun
oyuncağını çıkartarak acılı anneye
verdi.
hem tarihi adaleti hem de toprak bütünlüğünü yeniden sağladı ve BM Güvenlik Konseyi’nin kağıt üzerinde kalmış kararlarını kendi gücüyle, kudretiyle ger
çekleştirdi. Tarihi zafer, ülkemizin ve genel olarak bölgemizin aydınlık geleceğini, Güney Kafkasya’da kalıcı
barış ve kalkınmayı sağlayacak farklı bir gerçekliğin
de temellerini atmıştır.
19. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın tarihi topraklarına yerleşen Ermenilerin 1921 yılında Zengezur’u ele
geçirmesi, Azerbaycan ile Nahçıvan ve Azerbaycan
ile Türkiye arasında suni engelin oluşmasına yol açmıştır. Bunun üzerine Ermeni ayrılıkçılarının karşısında hedef olarak Karabağ’ın Azerbaycan’dan kopararak “Büyük Ermenistan” kurmaya yönelik planlarını
uygulamak kalıyordu ve uygun koşullar ortaya çıkar
çıkmaz bu planın uygulanması için mücadele başOCAK 2022
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lanılmış, ülkemizin toprak bütünlüğünü bir kez daha
tehdit eden, tarihi, coğrafi, ekonomik ve siyasi hiçbir
gerekçesi olmaksızın Azerbaycan topraklarında tarihi
bir sorunla karşı karşıya kalacak olan “Dağlık Karabağ
Özerk Bölgesi”nin 1923 yılında kurulması ile ilgili karar
verilmiştir.
Sonraki dönemde Sovyet hükümetinin doğrudan tahrik ve propagandası ile Dağlık Karabağ bölgesinde
yaşayan Azerbaycanlıların ata topraklarından sürülmeleri artarken bölgedeki Ermenilerin sayısı artırılmış
ve demografik dengenin bozulması için koşullar yaratılmıştır.
1960-1970 yıllarında Ermeni milliyetçileri Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan ayırma ve Ermenistan ile birleştirme girişimlerinden vazgeçmemişlerdi. Böyle bir
durumda, 1969 yılında Sovyet Azerbaycanı’na başkan
olarak atanan halkımızın Ulusal Önderi Haydar Aliyev’in ilkeliliği sonucunda, asılsız ve iftiracı Ermeni iddialarının iflası ile ayrılıkçılık kararlılıkla engellenmiştir.
Genel olarak Haydar Aliyev`in ülke başkanı olduğu
Sovyetler dönemindeki ve daha sonraki Sovyetler
Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu
üyesi, SSCB Bakanlar Kurulu’nun ilk başkan yardımcısı olarak çalıştığı dönemde, Ermeni şovenistlerin
“Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi”nin “Ermenistan ile
birleşme” isteklerini engellemiştir.
O dönemde milli ideolojiyi esas almış olan Ulusal
Önderimiz büyük bir öngörüyle uyguladığı kalkınma
stratejisinde askeri yapıcılık konularını ele almaya
başlamış, Sovyet döneminin sert rejimini demir bir
irade ve olağanüstü bir bilgelikle yenen Ulu Önderi
Kremlin’in ulusal askeri personele güvensizlik politikasının aksine, Azerbaycanlıların askeri meslekleri
kitlesel olarak edinmeleri, subay olarak geliştirmeleri
amacıyla tarihi adımlar atmış, Azerbaycan’da benzeri
olmayan özelleştirilmiş askeri odaklı özel yatılı okulun
(günümüz Camşid Nahchivanski’nin adını taşıyan Askeri Lise) oluşturulması kararını vermiştir. 1991 yılında
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Karabağ savaşının zorlu ve ağır koşullarında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan ordusunun kurulmasında temel rolü bu okul oynamıştır.
20. yüzyılın 80’li yıllarının ortalarından bu yana eski
Sovyet mekanında ve öncelikle Ermenistan SSC topraklarında Azerbaycan karşıtı ve Türk karşıtı propaganda, daha da yoğunlaşmaya başladı. O dönemde
Ermenistan’da Azerbaycan karşıtı kapsamlı propaganda çalışmaları yürütülüyor, sözde Ermeni tarihçiler tarafından Karabağ tarihinin “Ermeni toprakları”
olarak tahrif edildiğine ilişkin ders kitapları, makaleler
ve eski Azerbaycan topraklarının Ermenistan’a ilhakı
konusunda Moskova’ya kesintisiz mektuplar ve dilekçeler yazılıyordu.
Haydar Aliyev’in 21 Ekim 1987’de M.S.Gorbaçov’un
izlediği siyasi çizgiye ve artan prestijine karşı olan
kıskanç tavrına itiraz emaresi olarak bulunduğu görevinden istifa etmesinin hemen ardından Ermeniler ve
yandaşları özellikle aktif hale gelmiş, malum “Dağlık
Karabağ” olayları derinleşerek topraklarımızın işgaline yol açmıştır.
Unutulmamalıdır ki, Sovyetler Birliği’nin 1991’de parçalanmasının bir sonucu olarak ona bağlı olan tüm
cumhuriyetlerle birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının yeniden sağlanmasına rağmen, o
dönemde var olan anarşi, kaos ve iktidardakilerin
amatörlüğü, topraklarımızın işgali ve nihayetinde ülkemizin bağımsızlığını kaybetmesi tehlikesiyle karşı
karşıya kalınmasına yol açmıştır.
İşte, böyle bir ağır durumda halkın ısrarı üzerine iktidara geri dönerek 1993 yılının Haziran ayında Azerbaycan Meclis Başkanlığına seçilen Haydar Aliyev’in
kararlılığı ve bilgeliği sonucunda cephede kısa sürede başarı sağlanmış, sayısız yerleşim yeri ve yüzlerce
hektar toprak düşman pençesinden kurtarılmıştır.
Daha sonraki tarihi olaylar, Haydar Aliyev’in 19691982 yıllarında yaptığı çalışmalar, sonrasında Azer-
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baycan’ın milli devlet olma fikirlerinin öncü bir güç
haline getirilmesi ve toplumun bu fikir etrafında harekete geçmesi için gerekli koşulları yaratması da bunu
kanıtladı.

bölgede barışın tesisi için etkili uluslararası örgütlerin
etkisini artırmaya çalışmıştır.

Ulusal lider Haydar Aliyev`in iktidara geri dönmesinden sonra, Azerbaycan’ın dış politika seyrinde mevcut gerçekleri dikkate alan ve ülkemizin ulusal çıkarlarının korunmasına yönelik fiili değişiklikler yapıldı.

1996 yılında AGİT Lizbon Zirvesi’nde uluslararası
toplum tarafından ülkemizin toprak bütünlüğünün
tanınması ve topraklarımızın kurtarılmasına ilişkin
Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasına destek
verilmesi, Milli Önder Haydar Aliyev’in izlediği akıllıca
politikanın başarılı bir sonucuydu.

Zengin devlet deneyimine dayanarak ulu önder bir
dizi önemli ve acil görevi yerine getirme hedefini
belirledi. Bu görevlerden biri ve en önemlisi, Azerbaycan’ı uluslararası arenadaki tecritten kurtarmak
ve halkımızın gerçek davasını dünya kamuoyuna anlatarak bilgi ablukasını kırmaktı. Bu nedenle yeni bir
siyasi rotanın uygulanabilmesi için öncelikle savaşın
durdurulması ve barışçıl koşulların sağlanması gerekiyordu.

Önde gelen devlet adamı, Ermenistan-Azerbaycan
“Dağlık Karabağ” sorununun çözüm biçimini ülkemizin toprak bütünlüğü ilkesi temelinde belirlemiş, bu
formatın uluslararası düzeyde tarafsızlığı konusunda
kamuoyu oluşturmanın yanı sıra bağımsız bir devletin ulusal ordusunu inşa etmenin temelini oluşturmuş, silahlı kuvvetlerimizi profesyonel personel, yeni
nesil uzmanlar ve modern teçhizatla donatmayı, bir
öncelik olarak görmüştür.

Bu nedenle yeni bir siyasi rotanın uygulanabilmesi
için her şeyden önce savaşın durdurulması ve barışçıl
koşulların sağlanması gerekiyordu. Bu amaçla, Mayıs
1994’ten bu yana Ermenistan ile ateşkesin sağlanması, yasadışı askeri birliklerin geri çekilmesi ve ülke
içinde istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlar
ile yeni bir siyasi rotanın tutarlı bir şekilde uygulanması için gerekli barışçıl koşullar oluştu.

Ulu Önder’in deha yönetimi, güçlü stratejik yetenekleri sayesinde Silahlı Kuvvetlerimiz, dünya standartlarına uygun, tek komutadan yönetilen organize bir
askeri yapıya dönüştü. Ordunun malzeme ve donanımı önemli ölçüde güçlendirildi. Ulusal liderin adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Askeri Okulu da bağımsızlık sırasında yeniden inşa edildi. Silahlı Kuvvetlerimiz
için yüzlerce deneyimli uzman sadece Azerbaycan’da
değil, Türkiye başta olmak üzere yabancı ülkelerin askeri okullarında da yetiştirildi.

Ermenistan - Azerbaycan Dağlık Karabağ sorununun
barışçıl çözümü, milli lider Haydar Aliyev’in dış politikasında önemli bir rol oynamıştır. Büyük lider, Ermenistan’ın toprak iddiaları ve askeri saldırganlık konusunu uluslararası toplum arasında gündeme getirerek

Büyük lider Haydar Aliyev, Azerbaycan halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları söylemişti: “İnanıyorum ki, sizin yardımınız ve desteğiniz ile benim bitireOCAK 2022
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mediğim büyük önem arz eden konuları, planları ve
çalışmaları İlham Aliyev tamamlayacaktır. Ona en az
kendim kadar inanıyorum ve geleceğe ilişkin umutlarım var.”
Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev, büyük stratejist
Haydar Aliyev’in ileri görüşlü dehasının kanıta ihtiyacı
olmadığını doğrulayarak amaca yönelik bir faaliyetin
sonucu olarak toprak bütünlüğümüz sağlandı ve ayrıca “Şuşa olmadan Karabağ olmaz, Karabağ olmadan Azerbaycan olmaz” diyen milli liderimizin hayalleri gerçek oldu.
Şuşa’nın kurtuluşu haberini Bakü’deki Şehitler Hiyabanı`ndan halka duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslenerek şunları söyledi:
“Bugün büyük lider Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret ettim ve ruhu önünde eğildim. İçimden dedim ki,
babamın vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum.
Şuşa’yı özgürleştirdik! Bu Büyük bir Zaferdir! Bugün
şehitlerimizin ruhları, ulu önderin ruhu sevinmiştir!”
Zaferin kazanılmasında, elbette, dost ve kardeş ülkelerin, gücümüze güç katan müttefiklerimizin, özellikle
Türkiye’nin siyasi ve manevi desteği önemli rol oynadı.
Ulusal lider Haydar Aliyev’in tek millet ve iki devlet
68
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olarak nitelendirdiği Azerbaycan ve Türkiyə devletleri arasındaki ilişkiler, her iki ülke liderlerinin izlediği
doğru ve maksatlı politikanın mantıklı bir sonucu olarak halihazırda bölgede barışın tesisine katkı sağlamaktadır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik bir sonraki askeri
provokasyonunun ilk saatlerinden itibaren bu hain
saldırı eylemini her düzeydeki kararlı bir şekilde kınamasına ve haklı savaşında her zaman Azerbaycan’ın yanında olduklarını açık açıklamasına rağmen,
bazı ülkelerin kıskançlığına neden olsa da adaletin
galip geleceğine olan inancımızı daha da güçlendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanının bu konudaki son
derece açık, sert ve aynı zamanda adil açıklamaları,
ilgili devlet kurumlarının başkanları, milletvekilleri ve
kamu temsilcilerinin mesajlarıyla en zor anlarımızda
dostlarımızın bize olan güvenini bir kez daha göstermiş, Azerbaycan’ın haklı davasında yalnız olmadığını
sergilemiştir.
Azerbaycan Ordusu’nun geçen yıl 27 Eylül’de başlattığı geniş çaplı karşı taarruz sonucunda yaklaşık 30
yıldır düşman işgali altında olan ata topraklarımızı özgürleştirmeye bizim kadar sevinen de kardeş Türkiye
oldu.
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Büyük zaferimizden bahsetmişken, Türk halkının, Türk
devletinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın manevi, siyasi ve diplomatik desteği
yadsınamaz. Muzaffer Başkomutanı İlham Aliyev’in
savaş sonrası orduyla yaptığı görüşmede, “Biz tarihi
anları yaşıyoruz” demesi hiç de tesadüf değildir. Bu
bayram Azerbaycan’ın her yerinde, dünyanın her
yerindeki tüm Azerbaycanlılar tarafından kutlanır.
Bu bayram bizim ülkede kutlandığı gibi kardeş
Türkiye’de de kutlanmaktadır. Bu doğaldır. Çünkü biz
bir millet, iki devletiz. Bu günlerde, sevgili kardeşim
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
defalarca teşekkür ettim. Bu zaferin elde edilmesinde
Türkiye’nin siyasi ve manevi desteğinin büyük etkisi
olmuştur. Çünkü Cumhurbaşkanının, kardeşimin ilk
saatlerinden itibaren “Azerbaycan yalnız değil, Türkiye
de onunla birliktedir” sözleri, bu çatışmaya müdahale
girişiminde bulunanların çoğunun çabalarını alt üst
etti.
Dağlık Karabağ sorununda tarihi, hukuki ve manevi adaletin tesisi için bize destek olan Türkiye, dünyadaki gücü ve nüfuzu ile Azerbaycan’ı Ermenilerin
hamilerinden korumuş, topraklarımızı kendi cesaretleri pahasına değil, destekçilerinin eliyle işgal eden
Ermeni işgalcilerinin bu sefer onlara savaş alanında
kahraman Azerbaycan askeriyle yüzleşmeleri için koşullar yarattı.
Terörü devlet politikası haline getiren Ermenistan,
muharebelerde ordumuz karşısında çaresiz kalarak
yenilginin acısını sivil halkın katledilmesiyle çıkarmaya çalışması, Gence`de, Berde`de, Terter`de çok sayıda sivil nüfusun katledildiği sırada Türkiye’nin varlığını hissetmemiz, ülke yetkililerinin Ermenistan’ın terör
politikasına karşı ülke yetkililerinin Azerbaycan’a yaptığı açıklamalar, çağrılar ve düzenli ziyaretler bizim
için büyük bir teselli olmuştur.
Türkiye’nin en kritik olaylarda bile ülkemize kayıtsız
kalmaması, yürüttüğümüz hak davasını her zaman
göz önünde bulundurması ve Dağlık Karabağ sorununun bizim kadar Türkiye için bir onur meselesi
olduğunu göstermekle iki ülke arasındaki dostluğun
sarsılmaz tarihi haline getirildi.
Vatan Savaşı sırasında Başkomutan’ın bilgi savaşına
liderlik etmesiyle saygın yabancı medya ile sürekli
yüksek profesyonellikle tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka dayanan zengin mantıksal görüşlere sahip röportajlarında, dünya kamuoyunu asıl gerçeğe topraklarımızın işgali ve bu çatışmada Azerbaycan’ın
haklı taraf olmasına ikna etmeyi başardı.
Bu cephede de kazanılan zaferde kardeş Türkiye’nin
önde gelen TV kanallarının istisnai bir etkisi oldu ve
savaş bölgesinden gelen çevik ve tarafsız görüntü-

ler, Azerbaycan’ın uluslararası topluma saçma arazi
iddialarıyla meşrulaştırılan ihtilafın haklı tarafı olarak
sunulmasında önemli bir rol oynadı.
Elbette Azerbaycan halkı tüm bunları büyük bir sevgi
ve memnuniyetle izlemiş, evlerin, işyerlerinin, arabaların ve sokakların balkonlarında Azerbaycan bayrağının yanı sıra Türk bayrağının da bulunması, kardeş
ülkeye sonsuz şükranlarının ifadesiydi. Yaşadığımız
tarihi anlar, hem iyi hem de zor zamanlarda her zaman yan yana olduğumuzu gösteriyor.
Bugün dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın, birbirine güvenen, birbirini destekleyen ve
bölgenin müreffeh bir geleceği için birlikte çalışan
başka iki ülkesi daha yoktur. Azerbaycan ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin çıkarlara değil değerlere dayalı
ve tüm dünyaya örnek teşkil eden mevcut seviyesinin
temel nedenlerinden biri iki ülke liderleri arasındaki
dostluk ve kardeşlik ilişkileridir.
İki ülkenin liderleri arasındaki bu yakınlık, Azerbaycan
ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha
da genişlemesine istisnai bir katkı sağlıyor. İki parlak
liderin net vizyonu ve izledikleri doğru, amaca yönelik politikanın mantıklı bir sonucu olarak, Azerbaycan
ve Türkiye arasındaki işbirliği tüm yönlerde siyasi,
ekonomik, enerji, ulaşım, ticaret, insani, bölgesel güvenlik, askeri ve diğer alanlarda en üst düzeydedir.
Azerbaycan devleti ve halkı için önemli olan Ulusal
Kurtuluş Günü olarak kutlanan 15 Haziran’da Şuşa’da
imzalanan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki Müttefiklik ile ilgili müstesna siyasi ve tarihi öneme sahip
Bildirge, Karabağ zaferinden sonra kazanılan sıradaki
tarihi başarı olmakla birlikte iki dost ve kardeş ülke
arasındaki mevcut ilişkileri ve işbirliğini yeni bir düzeye taşıdı.
Azerbaycan’ın haklı davasına Türkiye’nin verdiği destek, diğer Türkçe konuşan ülkelerden de belli bir düzeyde destek alınmasına ve elde edilen zaferin Türk
birliğinin daha da güçlenmesine yol açmıştır.
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Bu açıdan olağanüstü bir öneme sahip olan Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi`nin 12 Kasım’da
İstanbul’da düzenlenen 8. Zirvesi’nden özel olarak
bahsetmek gerekir. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi Sekreterliği’nin yeni binasının hizmete açılması, Konsey’in adının Türk Devletleri Örgütü olarak
değiştirilmesi, Türkmenistan’a Türk Devletleri Örgütü’nde gözlemci statüsü verilmesi, “Türk Dünyasının
Vizyonu - 2040” belgesinin ve diğer önemli kararların kabul edilmesi, Türkçe konuşan ülkeler arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesine önemli bir katkı olacaktır.

lik ilişkileri, başka Türkçe konuşan diğer ülkeler için
de bir birlik modeli oluşturmakta örnek olmaktadır.
İki ülkenin başlattığı küresel projelerde, diğer Türkçe konuşan ülkelerin çıkarları uzlaştırılmakta ve Türk
dünyasının güçlü, sürdürülebilir bir birliğinin temeli
güçlendirilmektedir.

Söz konusu Zirvenin en önemli olaylarından biri,
Azerbaycan`ın Vatanseverlik Savaşı’ndaki tarihi ve
büyük zaferi ve Türk birliğini daha da güçlendirme
çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
Türk Dünyası Yüksek Nişanı ile ödüllendirilmesiydi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında uzun yıllardır sınanan
dostluk ve kardeşlik ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilerin ebedi olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye dostluk
ve kardeşliğini hiçbir kuvvetin engelleyemeyeceğini
bir kez daha göstermektedir. İki kardeş ülkenin yakın
katılımıyla gerçekleştirilen küresel projeler, bölgede
barış ve güvenliğin sağlanması ve bölgenin yakın gelecekte dünyanın kalkınma merkezlerinden biri haline
getirilmesi için sağlam bir temel oluşturuyor.

Türk Dünyası Yüksek Nişanı’nı takdim eden Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azimli liderliğiniz altında otuz yıla yakın süren Karabağ işgali 44
gün gibi kısa bir sürede sona erdi. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz için değil, tüm Türk dünyası
için büyük önem arz etmektedir.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk Dünyası Yüksek
Nişanı ile ödüllendirilmesi, Sayın Cumhurbaşkanının
da belirttiği gibi, devletimizin başkanının kişiliğine
gösterilen büyük saygının bir örneği olmakla birlikte
Azerbaycan halkına verilen bir mükafattır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce belirttiği
gibi, 21. yüzyılın Türk dünyasının yüzyılı haline getirmek için Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeş70
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Bu açıdan Türk dünyasını birbirine bağlayan bir köprü haline gelecek Zengazur koridorunun hayata geçirilmesi bu birliğin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Karabağ savaşının Büyük Zaferimizle sona ermesinden sonra Güney Kafkasya çok ciddi ve önemli bir
başlangıca - barış, istikrar ve kalkınmaya girmiş, Türkiye’de barışı koruma sürecine yakından katılarak
Rusya ile birlikte Gözlem Merkezi’nde kardeş ülkenin
askerleri başarıyla görevlerini yerine getimekteler.
Belirtmeliyim ki, “Karabağ Azerbaycan’dır” sözünü
milli mücadelemizin sembolü haline getiren Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde savaş meydanında kazanılan zaferin diplomatik düzlemde devam ettirilmesi ile
tarihimizin şanlı sayfalarına altın harflerle yazılan Za-
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fer Azerbaycan’ın bölgedeki ve dünyadaki konumunu
önemli ölçüde güçlendirerek, ülkemizin önümüzdeki
on yıllar için gelişimi ve zaferleri için geniş fırsatlar
yaratmış ve Karabağ’ı yeniden hayata döndürecek
“Büyük Dönüş”ün temellerini atmıştır.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First
Lady Mehriban Aliyeva’nın Şuşa ve diğer kurtarılmış
bölgelere düzenli ziyaretleri, gerçekleştirilen büyük
altyapı projeleri, Ekim sonunda Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla Karabağ’ın “hava kapısı” Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın kullanıma açılışı, ayrıca
Zengilan ve Laçın uluslararası havalimanları, Fuzuli-Şuşa, Berda-Ağdam, Zengilan-Horadiz karayollarının yapımı, “Karabağ Gelişim Fonu”nun kurulması da
vatan topraklarımızın ihya olunmasını sağladı.
Azerbaycan’ın tarihi zaferi ile Vatanseverlik Savaşı’nın sona ermesinden kısa bir süre geçmesine rağmen, işgalden kurtarılan topraklarda başta Türk şirketleri olmak üzere kardeş ülkelerin yakın katılımıyla
başlatılan muhteşem yapım çalışmaları, “akıllı şehir”
ve “akıllı köy” kavramlarının uygulanması, ülkemizin
sosyo-ekonomik kalkınmasının temellerini daha da
güçlendirecektir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in
önderliğinde yürütülen “Demir Yumruk” askeri operasyonları sırasında, toplumumuzla birlikte harekete
geçen savcılıkların, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte
hareket ettiğini ve görevlerini gereğince yerine getirdiklerini belirtmekten de gurur duyuyorum.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 31 Aralık 2020 tarihli
emriyle, resmi görevlerin yerine getirilmesindeki üstün başarı göstermeleri nedeniyle 38 çalışanın yüksek devlet ödülüne layık görülmesi savcılık personeli
için büyük mutluluğa neden olmakla, Cumhurbaşkanı
tarafından Azerbaycan Savcılığı’na olan güvenin ifadesi ve Savcılığın devletimizin çıkarlarının korunmasına yönelik faaliyetlerine yüksek itimatıdır.
Savaş sırasında yasa dışı Ermeni grupları tarafından
işlenen suçların her biri hakkında düşmanlık olması
durumunda olası soruşturma çalışmaları yapılarak
gerekli tedbirler alınmıştır.
Hain düşmanın uluslararası sözleşmelerle belirlenen
savaş kurallarını şiddetle ihlal etmesi, cephe hattı dışındaki şehir ve köylerimizin bombardımanı, altyapı
tesislerinin ateşlenmesi dahil, yasaklı silahların ateşlenmesiyle, namertçe taarruzlarla onlarca sivilin öldürülmesiyle ilgili olarak Başsavcılığın Soruşturma Dairesinde ve Askeri Savcılık birimlerinde, Ceza Kanunu’nun
ilgili maddeleri ile 80’den fazla ceza davası açılmış, işgalden kurtarılan çok sayıda yerleşim yeri denetlenmiş
ve gerekli diğer soruşturmalar yapılmıştır.

Savcılık birimleri tarafından, Ermeni vandalizmi sonucunda yağmalanan ve tahrip edilen yerleşim yerlerine, tarihi, dini ve kültürel anıtlara ve diğer mülklere verilen zararın yanı sıra ateşkesin devam ettiği
bir zamanda kaybedilen kâr miktarını belirlemek için
uluslararası mahkemelere başvurmak amacıyla diğer
kurumlarla ilgili şekilde çalışmalar devam etmektedir.
Buna ilaveten işgal altındaki topraklarda yabancı şirketlerin ekoloji ve toprak altı kullanım kurallarının ağır
ihlaliyle sonuçlanan yasa dışı ticari faaliyetlerde bulunma durumlarıyla ilgi cezai kovuşturması ve ayrıca
ata topraklarımızda yasa dışı yerleşimin tüm faillerinin uluslararası hukuka göre yargılanması doğrultusunda gerekli soruşturma tedbirleri uygulanmaktadır.
Savaş sırasında Azerbaycan Savcılığı da yabancı ortaklarla başta Türk Savcılığı birimleri olmak üzere işbirliğini devam ettirerek yasadışı Ermeni gruplarının
suç faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi gerçekleştirmiş ve aynı zamanda kardeş ülkedeki meslektaşlarının desteğini bu dönemde de hissetmiştir.
Savaştan sonra temsil ettiğimiz kurumların artan ilişkilerinin, Türkçe konuşan diğer ülkelerle yeni bir düzlemde işbirliğine devam etmemizi sağlaması elbette,
bizleri sevindirmektedir. Aynı soya, tarihi ve kültürel
değerlere sahip, geniş bir coğrafyayı kapsayan ülkelerimizin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönüyle
kurulmasının mantıklı bir sonucu olarak Türk dili konuşan ülkelerin savcılıkları arasında yeni platformun
kurulması yönünde birkaç gün önce kurulan Türk Dili
Konuşan Ülkeler Başsavcılıkları Kurulu, diğer alanlarda olduğu gibi, savcıların karşılıklı faaliyetine ve suçla
mücadeleye önemli katkı sağlayacak, ortak faaliyetlerimiz bölgede barış ve güvenliğin, çağdaş çağırışlara ve tehditlere gerekli tedbirlerin alınmasına hizmet
edecektir. n
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ŞANLI ŞUŞA TARİHİ

8 Kasım 2020’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev Şehitler Sokak’tan
ulusa seslendi ve Şuşa’nın kurtarıldığını duyurdu.
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XVIII. yüzyıl

S

uşa şehrinin kuruluşu, Karabağ Hanlığının
kurucusu Panahali Hanı Cavanşir’in (17481763) adıyla bağlantılıdır. 1748 ve 1751/52
yıllarında inşa edilen Bayat ve Şahbulag
kalelerinin güvenilmez olduğunu gören Penahali Hanı, “dağlarda, sağlam ve aşılmaz bir yerde
ebedi ve sarsılmaz bir kale” inşa etmeye karar verdi.
Hanlığın merkezi hala Şahbulag kalesindeyken, deniz
seviyesinden 1300-1600 m yükseklikte bulunan erişilemeyen dağ platosu üzerinde yeni bir şehir kalesinin
inşasına başlandı. Nüfusun güvenliği için gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 1756/57’de Penahali Hanı,
Karabağ Hanlığının başkentini Şahbulag kalesinden
yeni inşa edilen şehir kalesine taşıdı. Şehir ilk olarak
kurucusunun adından dolayı Panahabad olarak anılmış, ölümünden sonra ise kabartmaya göre şehir Şuşa
olarak anılmıştır. Şehir üç tarafı sarp kayalıklarla çevriliydi ve dördüncü tarafı uzun süredir zaptedilemez
bir kale olarak bilinen güçlü kale duvarlarıyla çevriliydi. Kentin dış dünya ile bağlantısı Gence, Agoğlan
ve Erivan kapılarından sağlanıyordu. Şuşa’nın şehir
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olarak oluşumu birkaç aşamadan geçmiştir. İlk etapta Panahali Hanının (1748-1763) saltanatını kapsayan
Şuşa’nın ilk büyük mahallesi ve daha sonra Aşağı Mahalle olarak adlandırılan Tebrizli Mahallesi inşa edildi.
Bu mahallede Chukhur, Kurdlar, Julfalar, Seyidli, Quyular, Merdinli, Hacı Yusifli, Gazanchali ve Chol Qala
gibi küçük mahalleler bulunuyordu. Zamanla nüfusun
çoğunluğu Tebriz ve Erdebil’den Bayat Kalesi’ne taşındı. Şuşa’nın şehir olarak oluşumunun ikinci aşaması, İbrahimhalil Han’ın (1763-1806) saltanatını kapsar.
Bu dönemde Hamam Qabaghi, Taza - Yukarı mahalle
kuruldu. 18. yüzyılın ikinci yarısı Şuşa tarihinin en görkemli sayfalarından biridir. Bu dönemde şehir defalarca saldırıya uğradı, ancak düşmana boyun eğmedi, bu da zaptedilemez bir kale olduğunu kanıtladı.
1757’de Mahmudhasan Hanı Gacar, 1760’da Feteli Han
Afşar, 1795’te Ağa Muhammed Han Gacar gibi ünlü
komutanlar kahraman şehir Şuşa’yı ele geçiremediler.
Penahali Han ve İbrahimhalil Han tarafından yetenekli
Azerbaycanlı ustalar tarafından oluşturulan savunma
yapıları, düşman saldırılarını püskürtmede önemli bir
rol oynadı. Şuşa, uzun zaman Karabağ’ın idari merkezi ve aynı zamanda çok önemli bir ekonomik merkez
olmuştur. Ana ticaret ve el sanatları tesisleri, şehirde
merkezi bir rol oynayan Ashagibazar ve Meydan adlı
bölgede yoğunlaşmıştı. Pek çok dükkân ve zanaatkâr
atölyesinin yanı sıra çeşitli kervansaray ve hamamlar
da inşa edilerek hizmete açılmıştır. 18. yüzyılın sonundan itibaren Şuşa şehri tüm Güney Kafkasya’nın
önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Tüccarlar Derbent’ten Şuşa’ya altın boya, Şeki’den silah,
ipek, mahud, Bakü’den yağ ve safran, Nahçıvan’dan
tuz ve kumaş, Gence’den meyve ve sebze getirirlerdi. Şuşa’nın ticari ilişkilerinde Güney Azerbaycan ve
İran şehirleri ile Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkeleri önemli rol oynamıştır. Şuşalı
tüccarlar Almanya’nın Leipzig kentinde ve Rusya’nın
Nijniy Novgorod kentindeki ünlü fuarların düzenli katılımcılarıydı.
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XIX. yüzyıl
Şuşa şehri el sanatlarıyla da ünlüydü. 19. yüzyılın başında, şehrin 50’den fazla sanatta uzmanlaşmış büyük ustaları vardı. Bunlar arasında dokumacılar, şapkacılar, kunduracılar, terziler ve marangozlar vardı.
Kentte dokuma ve halı dokumacılığı özellikle yüksek
bir gelişme düzeyine ulaşmıştır. 19. yüzyılın başında,
çeşitli kumaş türleri üreten 500 tezgah vardı. Kapitalist ilişkilerin hızla gelişmesi Şuşa’da ipek üretiminin
fabrika üretimi düzeyine yükselmesine neden oldu.
19. yüzyılın 60’larında, şehrin yıllık üretim kapasitesi
78.000 ruble olan 16 ipek fabrikası vardı. Şuşa aynı
zamanda Azerbaycan’ın önemli halı üretim merkezlerinden biriydi. 19. yüzyılın sonlarında Azerbaycan
halılarına dünya pazarlarında artan talep Şuşa’da halı
dokumacılığının daha da gelişmesine yol açmıştır. Bu
dönemde, şehir yılda toplam 50.000 ruble değerinde
halı üretti. Şuşa halıları, sanatsal özelliklerine göre süs
ve arsa halıları olmak üzere iki büyük gruba ayrılmıştır. 18. ve 19. yüzyılların tipik süslemeli Şuşa halılarında
ağırlıklı olarak bitkisel unsurlar hakimdir. Şuşa’da boyama, dericilik ve metalurji sanatları da yüksek bir gelişme düzeyine ulaştı. Cam boyacılar, farklı bitki türlerini kullanarak 50’ye varan renk ve renk tonu elde
edebildiler. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında
Şuşa’da faaliyet gösteren 8 boyama atölyesinin yıllık
üretim kapasitesi 69.500 rubleye ulaştı. O zaman, şehirde yaklaşık 200 zanaatkar deri eşya üretimi ile uğraşıyordu. 19. yüzyılın sonunda Şuşa’da 78 kuyumcu
baş, boyun, göğüs, kulak, bel, kol ve parmaklar için
çeşitli takılar yaptılar.

XX-XXI. yüzyıl
Azerbaycanlılar tarafından kurulan ve nüfusunun
mutlak çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinden oluşan
Şuşa şehri, 19. yüzyılın başlarında Rus işgalinden sonra
ciddi demografik değişimlerle karşı karşıya kalmıştır.
Azerbaycan’daki diğer yerleşim bölgeleri gibi, Erme-
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nilerin Şuşa’ya yeniden yerleştirilmesi başladı. Çarlık
hükümetinin himayesinde Şuşa’da geçici bir üstünlük
elde eden Ermeniler, şehrin asıl sakinleri olan Azerbaycanlıları kovmaya başladılar. 1905-1906 yıllarında
Azerbaycanlılara karşı kanlı terör ve soykırım düzenlendi. 1918-1920 yıllarında Ermeniler bu eylemleri
tekrarlamaya çalışsalar da Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tarafından geri püskürtüldüler. Sovyetin kurulmasıyla Şuşa’nın trajik günleri
yeniden başladı. Dağlık Karabağ’da önde gelen mevkileri işgal eden Ermeniler, şehrin Azeri nüfusuna karşı baskılara başladılar. 1923’te Dağlık Karabağ Özerk
Cumhuriyeti’nin kurulması ve Hankendi’nin merkez
seçilmesiyle Şuşa, Karabağ’ın idari merkezi olma işlevinden mahrum kaldı. Böylece Şuşa’daki ve orada
yaşayan Azerbaycanlıların durumu önemli ölçüde
kötüleşmiştir. İl yönetiminin tuhaf tutumu sonucunda
şehir hızla gerilemeye başladı. Azerbaycan halkının
birçok tarihi ve mimari eseri havaya uçuruldu ve yıkıldı. Nüfus yaklaşık 50 yılda üç kattan fazla azaldı.
Böylece 1917’de Şuşa’nın nüfusu 43,869 iken, 1970’de

nüfusu 13.664’e düştü. Şuşa’nın yeniden canlanması,
ancak 1969’da Azerbaycan Komünist Partisi Merkez
Komitesi’nin ilk sekreteri olarak Milli Lider Haydar
Aliyev’in seçilmesinden sonra mümkün oldu. 1977’de
Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulu, “Şuşa ve çevresi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihi ve mimari koruma alanı ilan etti” Kentin sosyo-ekonomik ve kültürel
yaşamını canlandırmak için önemli önlemler alındı.
Tüm bu önlemler sonucunda şehrin nüfusu 1989 yılında 20.579’a yükselmiştir. Ancak Şuşa’da başlayan
bu canlanma uzun sürmedi. 8 Mayıs 1992’de şehir
Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgal
sürecinde ve işgal yıllarında Şuşa’nın tarihi ve mimari
eserleri Ermeni vandalları tarafından acımasızca tahrip edildi.
8 Kasım 2020’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev Şehitler
Sokak’tan ulusa seslendi ve Şuşa’nın kurtarıldığını
duyurdu. n
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KİŞİSEL VERİLERİ
HUKUKA AYKIRI OLARAK
VERME, YAYMA VEYA
ELE GEÇİRME SUÇU
(TCK, M. 136)

Emre SARI

İstanbul
Cumhuriyet Savcısı

Suçun konusu, kanuni tipe uygun hareketin üzerinde
gerçekleştirildiği maddi şeydir. (1) Kişisel verileri hukuka aykırı
olarak verme, yayma ve ele geçirme suçunun konusu da,
kişisel verilerdir.

K

işisel verilerin, yetkisiz üçüncü kişilerin eline
geçmesinin ve içeriklerinin öğrenilmesinin
önlenmesi amacıyla, kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak verilmesi, yayılması veya ele
geçirilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Özel
Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar’’ başlıklı
Dokuzuncu Bölümü’nde 136’ncı maddede şu şeklinde
düzenlenmiştir:
Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan
dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun,
Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve
görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat
artırılır.
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Suçun Konusu
Suçun konusu, kanuni tipe uygun hareketin üzerinde
gerçekleştirildiği maddi şeydir. (1) Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma ve ele geçirme suçunun
konusu da, kişisel verilerdir.

Kişisel veri nedir, hangi bilgiler kişisel
veri olarak tanımlanır?
Kişisel verinin tanımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu madde 3/1-d bendinde “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi” olarak soyut
bir şekilde tanımlanmış olup, kişisel veri kavramının
TCK’nın tanımlar ve kişisel verilere karşı suçları düzenleyen ilgili maddelerinde açıkça tanımlanmamış olması
1.

Özbek, Doğan, Bacaksız ve Tepe, 2016

OCAK 2022

3.03.2022 12:24

MAKALE

hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesi, yasal anlamda,
TCK’nın 136/1. maddesi kapsamında kişisel veri olarak
değerlendirilemez. (Yarg.12.CD-Karar: 2016/12504)”.
şeklinde bir tanımlama yaparak, herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün
olan kişisel bilgilerin, yasal anlamda “kişisel veri” olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizmiştir.

Fiil
TCK m.136’da yer alan suçun fiil unsurunu oluşturan
eylemler, verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma
veya ele geçirmedir. Bu üç hareketten sadece birinin
meydana gelmesi, suçun gerçekleşmesi için yeterli
olduğundan suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Bu sebeple suç tipinde yer alan fiil unsurlarından hepsi gerçekleşse bile tek suçun işlendiği kabul edilir. Bu durum
TCK m. 61 gereğince cezanın belirlenmesinde dikkate
alınmalıdır. (2)

A) Kişisel Verileri Vermek

karşısında, Yargıtay; “Kişisel veri kavramından, kişinin,
yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile
paylaştığı nüfus bilgileri (T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi), adli
sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta
adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç,
tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve
dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini
belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer
alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir (Yarg.12.CD- 2014/3760 karar)”
şeklinde bir tanımlama yapmıştır.
Yine Yargıtay bir başka kararında “Bir özel hayat fotoğrafı, görüntüsü ya da sesinin, “kişisel veri” olduğunda kuşku bulunmamakta ise de, kişinin özel hayatına ilişkin görüntüsü ya da sesinin, bilgisi dışında,
resim çekme veya kaydetme özelliğine sahip aletle
belli bir elektronik, dijital, manyetik yere sabitlenmesi TCK’nın 134/1. maddesinin 2. cümlesinde; rızası dışında ifşa edilmesi, yani; yayılması, açığa vurulması,
afişe edilmesi, ilan edilmesi, kamuoyuna duyurulması,
aleniyet kazandırılması, özetle; içeriğini öğrenme yetkisi bulunmayan kişi veya kişilerin bilgisine sunulması TCK’nın 134/2. maddesinde özel hayatın gizliliğini
ihlal suçu kapsamında düzenlendiğinden, kişinin özel

Kişisel veriyi vermek fiilinde, veriyi bir başka şahsa
iletme söz konusudur. Kişisel verinin iletildiği kişi tarafından öğrenilebilir hale gelmesiyle suç tamamlanacaktır. Burada muhatabın kişisel veriyi öğrenmesi
gerekmez, şahsın kişisel veriyi öğrenmemesi halinde
dahi, hakimiyet alanına girmesiyle beraber ‘’vermek’’
fiili tamamlanır. Bir başka ifade ile, ‘’verme’’ nin vuku
bulması için, muhatap kişinin kişisel verinin içeriğine
vakıf olması şart değildir, örneğin kişisel verilerin kayıtlı olduğu bir belleğin teslim edilmesi suretiyle de bu
eylem gerçekleşebilir.(3)
Vermek eyleminin ne şekilde gerçekleşeceği yani aktarımın yöntemi ve biçimi konusunda herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Buna göre kişisel verileri başkasına vermek, kişisel verileri içeren bilgi veya belgeleri
fiziksel olarak (yazılı bir kâğıt veya defter, dosya, CD,
USB, hafıza kartı veya başkaca bir taşınabilir bellek biçimi ile) bir başkasına ulaştırmak şeklinde olabileceği
gibi, bir iletişim aracı (faks, e-posta, sms, WhatsApp,
sosyal medya araçlarındaki doğrudan mesaj (DM) vb.
iletim imkânları) ile veya bulut bilişim (Clouding) sistemleri gibi yollarla da gerçekleştirilebilir.(4)
Kişisel veriyi bir başka şahsa veren kişinin bu kişisel
veriye ne şekilde ulaştığının önemi yoktur, suçun oluşumunda önemli olan hukuka uygun veya hukuka uygun olmayan bir yolla elde edilen kişisel verinin hukuka hukuka aykırı olarak muhataba verilmesidir.

2.
3.
4.

Şeyma Sert, Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında
Korunması s.138
Mehmet Maden, Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, s.98
Hasan Sınar, kişisel Verileri Koruma Dergisi Cilt 2 Sayı 1
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başka bir kişinin kredi kartını kullanmadır ki bu, 5237
sayılı TCK m. 245’te ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir.
İkinci olarak kişinin adına yeni hesapların açılması ya
da polis tarafından kimlik sorulduğunda o kişinin kimliğini göstermek gibi farklı şekillerde kullanmadır ki bu
da 5237 sayılı TCK m. 268’de yer alan başkasına ait
kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunu oluşturacaktır. Üçüncü grup ise, mağdurların kimlik verileri
ile var olan hesapları kullanmadır. (9)

B) Kişisel Verileri Yaymak
Yaymak eylemi, ‘’birçok kimseye duyurmak’’ anlamına
gelir. Bu sebeple kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
başkalarına yayılması, bir bakıma vermenin daha yoğun halidir.(5) Suçun oluşması için yayılan kişisel verinin
içeriğinin öğrenilmesine gerek yoktur.(6) Verinin içeriğinin öğrenilebilir duruma gelmesi yeterli olup, veri
fiilen duyurulmasa da yayılma gerçekleşmiş olur. Nitekim yapılan hareket, verinin yayılması için elverişlidir.(7)
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması bakımından en sık karşılaşılan durum fail ya da faillerin
sahte sosyal medya hesapları açarak, mağdurların fotoğraflarının, isim soy isimlerinin ya da telefon numaralarının bu hesaplarda kullanılmasıdır. Yargıtay da bu
durumlarda kişinin günlük yaşamına dair özel hayatı
kapsamında kalmayan kişisel verilerinin hukuka aykırı
olarak bu tür hesaplarda kullanılmasını TCK m. 136/1
kapsamında değerlendirmektedir.(8)

C) Kişisel Verileri Ele Geçirmek
Kişisel verilerin ele geçirilmesi fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti
altına girmesi ile gerçekleşir.
Kişisel verilerin ele geçirilmesi eylemi çeşitli nedenlerle
gerçekleştirilebilen bir hareket olmakla birlikte en çok
karşımıza çıkabilecek olanı kimlik hırsızlığı ya da kimlik dolandırıcılığıdır. Her ikisinde de bir kişinin kimliği
hukuka aykırı olarak ele geçirilir ve çoğunlukla ekonomik kazanç elde etme amacıyla hile ve dolandırıcılıkta
kullanılır.
Kimlik hırsızlığının gerçekleşmesi genellikle internette
HTML temelli şirket logoları aracılığıyla, hedef alınan
organizasyonun kullanıcıları ya da müşterilerinin kimlik bilgilerinin çalınması suretiyle gerçekleşir. Kimlik
hırsızlığı değişik formlarda olabilir. Bunlardan birincisi,
5.
6.
7.
8.

Şeyma Sert, Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında
Korunması s.138
Akdağ, Kişisel Verilerin Korunması, s.131
Şeyma Sert, Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu Kapsamında
Korunması s.139
Hasan Sınar, kişisel Verileri Koruma Dergisi Cilt 2 Sayı 1
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Kişinin kendine ait bilgileri internete koyması ve kendisinin de erişimine açık olan bir başka şahsın bu kişisel
verileri oradan temin etmesi durumunda bu seçimlik
hareket gerçekleşmiş olmayacak, dolayısı ile suç oluşmayacaktır. (10)

Fail
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya
ele geçirme suçunun temel şekli için özel bir faillik
vasfına gerek yoktur. Bu kapsamda suçun temel şekli
her bir gerçek kişi tarafından işlenebilir. Eğer fail, TCK
m.137’de yer alan kamu görevlisi ya da suçun işlenmesinde belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan
faydalanan biri ise, bu durum nitelikli hal kapsamında
düzenlenmiş olup, ceza yarı oranında arttırılacaktır.
Dolayısı ile suçun nitelikli halinin belirli kişilerce işlenebilen görünüşte özgü suç olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. (11)
Tüzel kişiler, TCK m. 20 gereği suçun faili olamazlar.
Ancak haklarında TCK m. 140 gereği, TCK m. 60’da
düzenlenen tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.(12)

Mağdur
Suçun mağduru, kişisel verisi verilen, yayılan veya ele
geçirilen gerçek kişi ya da kişilerdir. Tüzel kişiler ve kurumlar suçtan zarar gören olabilirken suçun mağduru
olamazlar.

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü
Kişisel verilen hukuka aykırı olarak verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi suçu şikayete bağlı suçlardan
olmadığından, soruşturması ve kovuşturması re’sen
yürütülür. Görevli Mahkeme 5235 sayılı Kanun’un 11.
maddesi uyarınca, Asliye Ceza Mahkemesidir. Suç uzlaşma kapsamında değildir. Kamu görevlisinin görevi
sebebiyle bu suçu işlemesi halinde, 4483 sayılı Yasaya
Rezzan İtişgen, Kişisel verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele
Geçirme Suçu
10. Karagülmez, s.232
11. Karagülmez, s.408
12. Hafızoğulları ve Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere
Karşı Suçlar, s.289

9.
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göre, yetkili merciden soruşturma izni alındıktan sonra
soruşturmaya başlanması gerekir. Suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Konuyla İlgili Bazı Yargıtay kararları
‘’...mağdurlara ait kart bilgileri kopyalanarak bir kart
oluşturulmaması halinde ise ele geçirilen kopyalama
cihazında bilgi bulunması halinde eyleminin mağdur
sayısınca TCK.nın 136. maddesinde düzenlenen kişisel
verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, bulunmaması
halinde ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı ve suçun mağdurunun kart bilgilerinin sahibi olan banka müşterileri
olacağı...’’ (Y. 8. CD., E. 2019/22787, K. 2021/15808)
‘’Katılanın sadece baş ve yüz kısmını gösteren resimleri
ile gündelik kıyafetler ile poz vermiş şekilde çektirdiği
resimler, katılanın başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü
olarak kabul edilemeyeceğinden, katılanın kişisel veri
niteliğindeki resimlerini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda
tereddüt bulunmayan bir yöntemle facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlayan sanığın eyleminin,
TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya
ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.’’ (Y. 12. CD., E. 2020/1482, K. 2020/5241)
‘’Sanık Emre’nin, arkadaşlık teklifine olumlu yanıt vermeyen mağdur B.’ya tepki olarak, mağdur adına açtığı
sahte facebook hesabı üzerinden, mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını rızasına aykırı şekilde yayımlaması biçiminde
sübut bulan eyleminin, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna dair yerel
mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.’’ (Y. 12. CD., E. 2019/992, K. 2020/219)

“Sanık... Tarafından mağdureye ait kişisel veri niteliğindeki resimlerin rızası dâhilinde çekilerek aktarıldığı
hafıza kartının kaybedilmesinin ardından söz konusu kartı bulan sanık ...’dan aldıkları karttaki resimleri
hukuka aykırı şekilde temin eden sanıklar... ile ...’nin
eylemlerinin hem özel hayatın gizliliğini ihlal hem de
verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
suçlarını oluşturup, 5237 Sayılı TCK’nın 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı gereğince daha
ağır yaptırım içeren aynı Kanunun 136. maddesinde
düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilerek hükümler
kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya
düşülerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi…” (Y. 14. CD., E. 2019/5596,
K. 2019/13580, T. 24.12.2019)
‘’Şikâyete konu fotoğraflarda, aynı yatağa uzanan
ve yarı çıplak olan mağdurların birbirlerine sarıldıkları, yine yan yana oturan mağdurlardan M.’ın diğer
mağdur F.’ye sarılıp onu öptüğü dikkate alındığında,
mağdurlar arasındaki ilişkinin varlığını ve boyutunu
gösteren mağdurların cinsel ve fiziksel mahremiyetlerine ilişkin özel yaşam alanı kapsamındaki fotoğraflarının, onların rızası dışında ele geçirilip, cep telefonuna kaydedilmesi eyleminin, TCK’nın 134/1. madde
ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin kayda alınması
suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında,
söz konusu fotoğrafların mağdur F.’ye gönderilmesi
eyleminin ise ancak diğer mağdur M.’a yönelik görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın
gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebileceği
gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülüp, yasal
ve yeterli olmayan gerekçelerle verileri hukuka aykırı
olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması isabetsiz ise de...’’ (Y. 12. CD., E:
2019/12886, K. 2020/513. n

“sanığın, katılan ve dava dışı eski eşi Ş. arasında gerçekleşen arama kaydı dökümlerini katılanın akrabalarına göndermesi eyleminde, arama kaydı dökümlerini, katılanın ve dava dışı Ş.’nin yaptıkları aramalarla
kendilerini arayan numaralara dair tarih, saat ve süre
bilgilerini içermesi ve bu iki kişi arasında gerçekleşen
konuşma veya mesajlaşma içeriklerine dair bilgi bulunmaması karşısında, sanığın eyleminin haberleşmenin
gizliliğini ihlal suçunu değil, T.C.K.nın 136/1. maddesinde düzenlenen, verileri hukuka aykırı olarak verme
veya ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden
suçun vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar
verilmesi…” (Y. 12. CD., E: 2014/22994, K. 2015/2630,
T. 16.02.2015)
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ÇOCUKLARIMIZIN
DUYGUSAL DÜNYASINA
“HAKİM” OLAMAMAK..!

Saniye TANIR
GÜRBAK
İstanbul Hakimi

İ

Artık herkes farkındadır ki dünyada yaşanan insan ile ilgili tüm
problemler, yaşadığımız ruhsal belki de fiziksel sorunlar, artan suç
oranları, şiddet eğilimleri hepsi ama hepsi çocukluk çağında alınan
yaralardan ve bundan ötürü oluşan kişilik-davranış bozukluklarından
kaynaklanıyor. Ve biz yargı mensupları olarak da görüyoruz ki
cezalar suçları azaltmıyor. Ceza ile insanlar değişse, suçlar azalsa
yüzyıllar boyunca uygulanan bu sistem şimdi etkisini gösterirdi öyle
değil mi?

stanbul’da hakim olmak: dillere destan
metropolde, doğal ve tarihi özellikleri ile dünyanın
en güzel şehirlerinden olan bu yerde; olağanüstü
mesai gerektiren iş yükü ile başa çıkmaya
çalışırken külfetlerine katlanılan bu şehrin,
nimetlerinden yararlanmaya vakit bulamamak.
Odamızda yığılan dosyalara “bitirilmesi gereken
işler” olarak değil, her birinde insan hayatı olduğunu
unutmadan bakmaya çalışmak ama sonra bu
şekilde altından kalkamayacağını anlayıp otomatiğe
bağlamak. Mahkeme derdest dosya sayısının fazlalığı
nedeniyle aylar sonraya duruşma günü vermek
zorunda kalırken sızlayan vicdan... Kötümser bir
tanımlama oldu ama şikayet değil niyetim sadece
empati oluşturabilmek. Kalemde kaybolmuş ve
önümüze aylarca sonra gelen bir dosyaya geç tensip
yaptık diye soruşturmaya maruz kalmanın acısını
anlatabilmek. Burada her şeyi kontrol altında tutmak
mümkün değil, yaşayan bilir.
82
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İstanbul şartlarında küçük çocukları olan hakimlerin
çalışması büyük talihsizlik, buraya yine eskisi gibi
çocukları büyümüş, bu kaygısı bitmiş hakimler
gelmeliydi. Biz uzun mesai saatine bir de trafik
saatlerini ekleyip, her sabah bu gün bakıcı gelemezse
telaşı ile yaşamamalı küçük yerlerin rahatlığında
büyütmeliydik çocuklarımızı. Bir sorun çıktığında
10 dakikaya evdeyim mesafesinde çalışmalıydık.
Olağan dışı şartlar bizi buralara sürükledi. Evet
şikayet, isyan değil bu şükredip kabullenerek bunda
da bir hayır vardır diyoruz.
Hal böyle iken; yani İstanbul’da çalışmak (ben kendi
açımdan bakıyorum eminim her mesleğin icrası
burada ayrı zordur) insan hayatını yavaş yavaş
tüketirken, bir de dünyadaki en büyük özveriyi
gerektiren iş olan “annelik” yapmaya çalışan sevgili
meslektaşlarımın ve tüm çalışan annelerin sesini
duyurmak, halini anlatmak asıl niyetim, gücüm yettiği
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kadar. Sadece onların değil tabi bu hengâmeden en
çok nasibini alan “yavrularının” da...

bizim zarar vermemek dışında yapmamız gereken bir
şey yok. Peki, zarar vermemek için neler yapabiliriz?

Artık herkes farkındadır ki dünyada yaşanan insan
ile ilgili tüm problemler, yaşadığımız ruhsal belki
de fiziksel sorunlar, artan suç oranları, şiddet
eğilimleri hepsi ama hepsi çocukluk çağında alınan
yaralardan ve bundan ötürü oluşan kişilik-davranış
bozukluklarından kaynaklanıyor.
Ve biz yargı
mensupları olarak da görüyoruz ki cezalar suçları
azaltmıyor. Ceza ile insanlar değişse, suçlar azalsa
yüzyıllar boyunca uygulanan bu sistem şimdi etkisini
gösterirdi öyle değil mi? Öyleyse ne yapmalıyız bunca
şiddet ve adaletsizliği önlemek yaşamımızı daha
anlamlı ve güzel kılmak için? Ülkemizi ve dünyamızı
yaşanılabilir hale getirmek için. Yetişkinler için
yapılacak şey “kendini iyileştirmek” ve çocuklarına
öyle bakmak. Zaten çocuklar yaratılıştan mükemmel,

Öncelikle devlet, kurumlar, işverenler annelerin annelik
yapmasına izin vermeli. Çalışan anneler çocuklarıyla
daha çok vakit geçirseler mesela bu ayrımcılık olur
mu diğer personele? Buna itiraz edecek bir erkek var
mıdır? Anneler eve iş götürmek zorunda kalmasa,
zaten akşama kadar annesini bekleyen minik yürek bir
kaç saat annesini tasasız görebilse? Anne çocuğunu
bir an önce uyutup gün boyunca tamamlayamadığı
işlerini tamamlamayı düşünürken, içten içe
uyumadığı için ona kızıp hoyratça davranmak yerine
sevgi dolu gözlerine küçük ellerine dalsa ve şükretse
Gün boyu annesi yerine bir yabancıyla vakit geçiren
çocuklar sağlıklı bir ruh haline sahip olabilecekler mi?
0-4 yaşın insan kişiliğinin temellerinin atılmasındaki
önemi malumken, çocuğun dünyaya güven duygusu
bu yaşta gelişiyorken, sıfır -bir yaş arası bir bebeğin
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tüm ihtiyaçlarının anında ve ANNESİ tarafından
karşılanmasının onun fiziksel ve psikolojik gelişimine,
tüm hayatına olan etkisi bir sürü bilimsel çalışma ile
kanıtlanmış iken, pedagoglar bu hususu bangır bangır
anlatırken, değiştirilmesi gereken ilk şey 8 haftalık
doğum sonrası izni olmalı kanımca. Anne çalışmak
zorundaysa, ücretsiz izin kullanma durumu yoksa tüm
kalbi ve bedeniyle annesine muhtaç olan bebek uzun
saatler annesinden ayrı kalacak demek oluyor.
Evet, annelere ve anneliğe daha da doğrusu
ebeveynliğe hakettiği önem verildiğinde ülkemiz
çok daha güzel yaşanılabilir bir yer olacak bundan
eminim. İnsan mükemmel hazırlanmış bir bilgisayar
gibi, kusursuzca planlanmış bir bilgisayar. Cenin
anne karnına düştüğü andan itibaren öğrenmeye
başlıyor ve her duyguyu kaydediyor. Korkuyu,
endişeyi, sevmeyi, sevilmeyi takdiri, değer görmeyi,
merhameti, adaleti bizden öğreniyor. Hiç kuşkusuz ki
çocuklarımıza ceza verip sindirerek, çaresizleştirerek
iradesini yok ederek terbiye etmeye çalışmak
yerine, sevgiyle sadece rehberlik ederek yanında
durduğumuzda onun gerçek karakteri, ruhu ortaya
çıkacaktır. Ben de bunu söylerken çok doğru
yapıyorum diye anlaşılmasın, bunları önce kendime
söylüyorum. Bizler okulda, evde, sokakta “şiddet
dili” ni öğrenen bu dili hafızalarımıza kazıyarak
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büyüyen çocuklar için bu hiç kolay olmayacak.
Ama bu farkındalığı kazanıp uygulayabildiğimizde,
“şiddetsiz iletişimi” (bkz, Marshall Rosenberg,
Şiddetsiz İletişim) benimsediğimizde; sevgi, saygı
ve merhametle büyüttüğümüz çocuklarımız başka
insanlara da aynen böyle sevgi, saygı ve merhametle
yaklaşmayı öğrenecek. Özellikle erkek çocuklarımıza
bir kadına bir insana canlı cansız tüm varlıklara nasıl
davranması gerektiğini küçük yaşta model olarak
gösterdiğimizde, kadınların bir meta ya da onun
hizmetkârı olduğunu düşündürecek geleneksel
uygulamaları aşmış olacağız. Cennet annelerin
ayağı altındadır diyen, evinde tüm işleri üstlenen
yerleri süpürüp, koyunlarını sağan, yemek yapan,
yırtığını yamayan bir Peygamberin dinine mensup
olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayarak bu düstur
ile evlat yetiştirdiğimizde; insana, kadına, hayvana,
doğaya şiddetin son bulacağına eminim. Ve bunun için
çocuklarımıza daha fazla ve nitelikli zaman ayırmaya
ihtiyacımız var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk
“Bir kadının en önemli vazifesi analıktır.” derken
bunu kastetmiş olmalı. “Zulmü alkışlamayıp, zalimi
sevemeyen, kanayan bir yara görünce ta ciğeri yanan
ve ‘adam aldırma çek git diyemeyen aldıran’ nesiller
yetiştirmek umudu ve duasıyla... Tüm anneleri, anne
olmasa da içinde anne şefkati taşıyan tüm kadınları
sevgiyle kucaklıyorum. n
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TÜRK HUKUKUNDA MAĞDUR
HAKLARINA YÖNELİK
DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE’DE
MAĞDURLARA YÖNELİK
GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER
Saygıdeğer Adalet İstanbul Dergisi okuyucuları,

Zeynep ARSLAN
İstanbul Barosu Av.

Dünyada ve ülkemizde Covid-19 salgınının etkisinin devam
ettiği bu süreçte Orhan Gazi’nin adaletini ilke edinerek canla
başla çalışan tüm yargı mensuplarına ve desteğini bir an dahi
halkımızdan esirgemeyen sağlık çalışanlarına teşekkürü borç
bilirim.
Bu makalede öncelikle mağdur haklarına ilişkin ulusal düzeyde
yer alan düzenlemelere yer verilecek, bu düzenlemelerin
uygulanabilirliğinin arttırılmasını sağlayan ve kişilerin psikososyal problemleri göz önüne alarak ülke çapında hizmet veren
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının hizmet
alanları ve kapsamı ele alınacaktır.

T

oplumumuzda nüfusun artışıyla birlikte yeni
suç tiplerinin ortaya çıktığı ve farklı suç unsurlarının bulunduğu gözetildiğinde bir suç karşısında mağdur konumunda yer alan kişinin adli
süreç öncesi ve adli süreç sırasında ikinci bir
mağduriyet yaşamasının önlenmesi mühimdir. Zira bir
suç karşısında özellikle mağdur kişilerde suça sebebiyet
veren olaylardan ötürü derin psikolojik rahatsızlıklar ve
sosyal problemlere gebe olduğu yapılan araştırmalarla ortadadır. İşte bu problemin çözümüne yönelik Türk
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hukukunda ve uluslararası alanda birçok düzenleme ve
rapor bulunmaktadır. Türkiye’de sosyal devlet ilkesinin
bir gereği olarak fiilen hayata geçirilen uygulamalar sayesinde suçun yaratmış olduğu psikolojik, sosyal mağduriyetlerin de giderilmesi amaçlanmaktadır.
Türk hukukunda “mağdur” kelimesinin mevzuata giren
ilk resmi tanımlamasına 28578 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde rastlanmaktadır. Yönetmeliğe göre mağdur “Kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine
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karşı işlenen suçun fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır. Türk Doktrininde de mağdur kavramı üzerine
farklı tanımlamalar yer almaktadır.1

soruşturma ve kovuşturma aşamasında sahip olduğu
haklar düzenlenmiştir.
Bu hükme istinaden mağdurun soruşturma aşamasındaki hakları şöyle sıralanabilir;

Ceza Yargılamasında, mağdurların duruşmaya katılarak
kendisini ifade etme özgürlüğüne yer verilmesi ve mağdurun suçtan kaynaklanan zararının tazmin edebilme
imkanına sahip olması ceza yargılama sisteminin mağdur odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Bu mağdur
odaklı yaklaşımın bir yansıması da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri birimleri olmuştur. Sayısı gün geçtikçe artan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri2 ise
çok önemli bir işe imza atmakta, suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne
geçilmesi hususunda hizmet sunulması görevini üstlenmektedir. Bu noktada Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Müdürlükleri kapsamında yürütülen hizmetler mağdurla
temas halinde olan görevlilere farkındalık kazandırılması
ve bilinçlendirilmesi, farklı suçlardan mağdur olan veya
farklı bireysel özelliklere sahip olan mağdurlara yaklaşımda ortak bir tutum sergilenmesi, hizmetlerin ulusal
düzeyde yaygınlaştırılması ve ülke çapında yeknesak
hale gelmesi ihtiyacına merhem olmuştur.

• Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan
ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

A. TÜRK HUKUKUNDA MAĞDUR
HAKLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

o Tutanak ve belgelerden örnek isteme,

Bilindiği üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
“mağdur, şikayetçi, malen sorumlu, katılan” başlığı altında 233 ve devamı maddelerinde mağdurun haklarına yönelik hükümler mevcuttur. Mağdur ile şikâyetçinin
1

2

Mağdur, yargılama konusu suç ile hukuken korunan hakkı veya
menfaati ihlal edilen kişidir. Mağdur, suçun maddi unsuruna
muhatap olan ve bu nedenle suç ile korunan hukuki yararı zedelenen
kişidir. Mağdur, suç tarafından zarara uğratılan veya tehlikeye maruz
bırakılan hak ve menfaatin sahibini ifade etmektedir.
Bundan sonraki ifadelerde “müdürlük” olarak anılacaktır.

• Delillerin toplanmasını isteme,
• Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
• Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt
sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

• Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı
yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz
hakkını kullanma.
Diğer yandan mağdurun kovuşturma aşamasındaki
hakları şunlardır;
o Duruşmadan haberdar edilme,
o Kamu davasına katılma,
o Tanıkların davetini isteme,
o Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt
sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
o Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran
kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
Yukarıda bahsi geçen mağdur haklarından farklı olarak mağdur hakları konusunda diğer düzenlemelere
yer verilen Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
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ve Yönetmeliklere göz atmanız amacıyla aşağıda listelenmiştir:

o Kırılgan gruba yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Kanunlar;

o Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar
konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
1 Haziran 2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 26.09.2004
Tarihli Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun
3713 Terörle Mücadele Kanunu
5187 Basın Kanunu

o Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale
programları geliştirmek,
o Tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak
ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesine
ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek
o Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik
çalışmalar yapmak ve uygulamak
o Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek
o Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal
çalışmacı gibi uzmanların çalışma usul ve esaslarını
belirlemek

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri;

o Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli
bir şekilde işleyişine yönelik tedbirleri almak

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

o Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak

63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

o Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak
amacıyla toplumsal farkmdalığı artırıcı faaliyetlerde
bulunmak

5233 Sayılı Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun

Yönetmelikler;
Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
Çocuk Koruma Kanuna Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Kadın Konukevlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik

o Bakanlığın verdiği diğer görevleri yapmak şeklinde
sayılmıştır.

C. MAĞDUR, ADLİ DESTEK VE MAĞDUR
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN
HANGİ HİZMETLERİ ALABİLECEKTİR?
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
bağlı olarak kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlükleriyle birlikte; suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme ve yönlendirme sistemi benimsenmiş, daha
önce çocuk ve aile mahkemelerinde görev yapan uzmanlar aracılığıyla sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetlerinin adli destek personelince Cumhuriyet başsavcılıkları, ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerine de
sirayet edecek şekilde görev kapsamı genişletilmiştir.

B. ADLİ DESTEK VE MAĞDUR
HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HANGİ GÖREVLERİ YÜRÜTMEKTEDİR?

Müdürlükler bünyesinde, Bilgilendirme ve Yönlendirme
Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması
Destek Bürosu ve Hukuk Yargılaması Destek Bürosu yer
almaktadır. Bu kapsamda müdürlükler; Adli Destek ve
Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak;

10.07.2018 tarihli 3047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 53. maddesinde Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır. Bu kapsamda başkanlık
aşağıdaki görevleri üstlenmiştir.

1. Ceza Yargılamasına ilişkin mağdur hizmetleri kapsamında mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurların tanık
olarak dinlenilmesi sırasında adli destek görevlisinin
bulunmasına yönelik “ mağdurun dinlenilmesinde
uzman desteği hizmeti” , suça sürüklenen veya ko-
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runma ihtiyacı olan çocukların kaygı düzeylerinin
düşürülmesi, kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve
haklarında gereken tedbirlerin belirlenebilmesi için
adli destek görevlisinin görevlendirilmesi hakkında
“Çocuklara yönelik hizmetleri”ni yürütür.
2. Hukuk yargılamasına yönelik destek hizmetleri kapsamında sosyal inceleme raporunun hazırlanması ve
evlilik birliği içerisindeki müşterek çocuğun beyanı
sırasında gerekli psikolojik ve sosyal destek verilmesi
adına adli destek görevlisinin aile mahkemelerinde
görev alması amacıyla “Aile mahkemelerine sunulan
hizmetleri” ve diğer hukuk mahkemelerinde durumun
elverdiği ölçüde adli destek personelinin görevlendirilmesi işlemlerini yürütür. Bu kapsamda görüleceği
üzere adli destek personeli sadece aile mahkemeleri
ile sınırlı kalmamış özellikle çocuğun beyanının önemli olduğu diğer davalarda da adli destek personelinin
bulundurulmasına imkan sağlanmıştır.
3. Kırılgan gruplara yönelik destek hizmetleri ise; bireysel değerlendirmenin ardından kırılgan grup olduğu
tespit edilenlere “vaka yönetimi uygulamak ve adli
süreçte korunma ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuk,
kadın, yaşlı ve engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüğüne ve sosyal hizmet merkezlerine bildirmek” gibi hizmetleri yürütmektedir.
4. Ayrıca müdürlükler “adli görüşme odalarının kurulması ve görüşmenin belli standartlarda yapılması
amacıyla her türlü tedbir alınması” amacıyla yürütülen hizmetleri mağdura sunmakla, ilgili mevzuat
uyarınca istenmesi hâlinde adli destek görevlisince “Sosyal inceleme raporu hazırlanması hizmetini“ , adli yardım hükümlerinden yararlanmalarını
sağlayarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi
amacıyla “Adli yardıma yönelik destek hizmetlerini “, tanıkların Tanığın ifadesinin alınması sırasında
adli destek görevlisi görevlendirilebilmesi veya ifade işlemi sırasında suçtan kaynaklanan etkileri bir
nebze azaltabilmek ve ifadenin doğru bir iletişimle
alınabilmesi adına adli görüşme odası kullanılmasına yönelik “Tanıklara yönelik hizmetlerini” yürütür.
C.1. CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDAKİ MAĞDUR
HİZMETLERİ
C.1.1. Mağdurun dinlenilmesinde uzman desteği
hizmeti
5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurların tanık
olarak dinlenilmesi sırasında Cumhuriyet savcısı veya
hâkim tarafından talep edilmesi hâlinde adli destek
görevlisi bulundurulur. Bu kapsamda Adli destek ve
Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 34. Maddesi gereğince adli destek görevlileri tarafından sunulan destek
hizmetleri şunlardır:

a) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve
beyanına başvurulmadan önce mağdurla içinde bulunduğu ortam, ilgili kişiler ve ifade sürecine ilişkin
görüşme yapmak.
b) Mağdurun adli süreçte kendisini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cumhuriyet savcısı veya hâkime bildirmek.
c) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından mağdurun
ifade veya beyanının alınması sırasında kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sağlamak amacıyla yanında bulunmak.
d) Birinci fıkra kapsamında mağdurun ifade veya beyanının özel ortamda alınması gerektiğinin anlaşılması
ya da şüpheli veya sanıkla yüz yüze getirilmemesinin
uygun olacağına kanaat getirilmesi hâlinde adli görüşme odasının kullanılmasını önermek.
e) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade veya
beyan alınması sırasında sürecin kolaylaştırılmasına
yönelik tavsiyede bulunmak ve talep edilen iş ve işlemleri yapmak.
f) İfade veya beyan işlemi sırasında kişinin kendisini rahat şekilde ifade edip edemediği, fiziksel ve zihinsel
gelişiminin yaşı ile uyumlu olup olmadığı ve diğer belirtiler hususunda görüşlerini sunmak.
g) İfade veya beyan işlemi bittiğinde kişinin acil korunma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi durumunda
uygun koruma tedbirlerini talep etmek.
h) İfade veya beyan işlemi sırasında mağdurun kırılgan
gruba dâhil olabileceğinin anlaşılması hâlinde bireysel değerlendirme yapılmak üzere mağduru kırılgan
grup destek bürosuna yönlendirmek.
C.1.2.Çocuklara yönelik hizmetler
5395 sayılı Kanun uyarınca Cumhuriyet başsavcılığı,
mahkeme veya hâkimin istemi üzerine suça sürüklenen
veya korunma ihtiyacı olan çocukların kaygı düzeylerinin düşürülmesi, kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve
haklarında gereken tedbirlerin belirlenebilmesi için müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilmesi hizmetine ilişkin her türlü yetkiye sahiptir.
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D. KIRILGAN GRUPLARA SUNULAN
HİZMETLER
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin
43.Maddesi gereğince bireysel değerlendirme sonucunda kırılgan gruba3 girdiği tespit edilen mağdurlara
adli destek görevlisi aracılığıyla sunulan hizmetler şunlardır:
a) Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mağdurun isteği
üzerine, ifade veya beyan işlemlerinden önce kaygı
düzeyini düşürmek amacıyla mağdura içinde bulunduğu ortamı, ilgili kişileri ve süreci açıklamak.
C.2.HUKUK YARGILAMASINA YÖNELİK MAĞDUR
DESTEK HİZMETLERİ
C.2.1.Aile mahkemelerine sunulan hizmetler

b) Mağdurun kendini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cumhuriyet savcısı veya hâkime
bildirmek ve mağdur dinlenilirken yanında bulunmak.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 36.
Maddesi gereğince aile mahkemesinin görev alanına giren iş ve işlemlerde hâkimin istemi üzerine müdürlükçe
adli destek görevlisi görevlendirilmek suretiyle aşağıdaki hizmetler sunulur:

c) Cumhuriyet savcısı veya hâkimin isteği üzerine sosyal
inceleme raporu hazırlamak.

a) Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin
sosyal inceleme yapmak ve rapor hazırlamak.

d) Tedavi veya rehabilitasyona ihtiyaç duyan mağdurları ilgili birimlere yönlendirmek.

b) Mahkeme tarafından sosyal inceleme raporunun yanında çocuğun beyanına tekrar başvurulmak istenilmesi durumunda adli görüşme odasında alınacak
beyan sırasında hazır bulunmak.
c) Duruşmada dinlenilmesine karar verildiği hallerde çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek kendisini rahat
ifade etmesini sağlamak amacıyla çocuğu duruşmaya hazırlamak, duruşmada hazır bulunmak ve görüş
bildirmek.
ç) Yapılan iş ve işlemler sırasında gerekli görülmesi hâlinde tarafların aile, boşanma veya ebeveyn danışmanlığına yönlendirilmesi hususunda aile mahkemesine görüş bildirmek.
d) Çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurmak
suretiyle hazırlanan sosyal inceleme raporunda, çocuk ve ebeveynleri hakkında uygulanabilecek tedbirlere yönelik görüş bildirmek.
e) İhtiyaç duyulması hâlinde taraflar hakkında evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere ve müşterek çocuklarla ilişkilere dair uygun tedbirler önermek.

ç) İfade ve beyan işlemlerinin adli görüşme odasında
gerçekleştirilmesini Cumhuriyet savcısı veya hâkime
önermek.

e) Adli süreç boyunca etkin desteğe ihtiyaç duyduğu
değerlendirilen mağdurlara yönelik hizmetlerde
vaka yönetimi uygulamak.
f) Soruşturma veya kovuşturma sürecinin tamamlanmasından sonra destek ihtiyacı devam eden mağdurlar ilgili kurumlara yönlendirilmesi
g) Adli süreçte korunma ihtiyacı olduğu tespit edilen
çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüğüne ve sosyal hizmet
merkezlerine bildirilmesi.

E. DİĞER HİZMETLER
E.1.SOSYAL INCELEME RAPORU HAZIRLANMASI
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 58
maddesi gereğince Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya
hâkim tarafından ilgili mevzuat uyarınca istenmesi hâlinde adli destek görevlisince uygulamada SİR olarak
kısaltılan sosyal inceleme raporu4 hazırlanır.
E.2.ADLI YARDIMA YÖNELIK DESTEK HIZMETLERI
3

Suçun neden olduğu zararları önleme, bunlara direnç gösterme ve
bunlarla baş edebilme kapasitesi düşük olan mağdurlar kırılgan
gruba dâhil olarak değerlendirilmektedir. Kırılgan gruba dâhil olan
mağdurlar, yaşı, cinsiyeti, fiziksel veya zihinsel engeli nedeniyle ya
da sosyal, ekonomik, etnik, kültürel veya dini nedenlerle suça maruz
kalma olasılıkları, toplumun diğer kesimlerine göre daha yüksek olan
kişilerdir.

4

Sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan
faaliyetleri resmi bir içerik kazanması için sosyal çalışmacılar
tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan forma “Sosyal
İnceleme Raporu” denilmektedir.

f) Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak.
C.2.2.Diğer hukuk mahkemelerine sunulan hizmetler
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 37.
Maddesi gereğince Müdürlüğün görev alanına giren
konulara ilişkin olarak aile mahkemeleri dışındaki diğer
hukuk mahkemelerinin de talepte bulunmaları hâlinde
müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilir.
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Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 59/2
maddesi gereğince adli yardım sisteminin daha etkin ve
hızlı şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyanlara müdürlük tarafından aşağıdaki hizmetler sunulur:
a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununda yer alan adli yardıma ilişkin hükümlerden
yararlanmaları için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olmak ve mahkemelere
yönlendirmek.
b) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda
yer alan adli yardıma ilişkin hükümlerden yararlanmaları için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanmasında yardımcı olmak, mahkemelere veya baronun ilgili bürosuna yönlendirmek.
E.3.TANIKLARA YÖNELIK HIZMETLER
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 60.
maddesi gereğince tanığın ifadesinin alınması sırasında
Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından talep edilmesi hâlinde adli destek görevlisi görevlendirilebilmesi hizmeti veya tanığın ifadesinin işlemi adli görüşme odası
kullanılmak kapsamında hizmet verir.

E.4. ADLI GÖRÜŞME ODALARI
Adli görüşme odaları, adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlüğü bünyesinde kurulan, 2021 yılı Nisan ayı itibariyle ülke çapında sayısı yüz beşe varan ve arttırılması hedeflenen, 5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin
dördüncü fıkrasının uygulanması, ifade ve beyanının
özel ortamda alınması veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen kişilerin ifade ve
beyanlarının adli görüşmeci aracılığıyla özel ortamda
alınabilmesini sağlayan odalardır
Adli görüşme odaları şu bölümlerden oluşur: Görüşme
yapılacak kişilerin ve diğer ilgililerin işlem öncesinde
bekleyeceği, görüşmeye hazırlanacağı ve gerektiğinde avukatıyla birebir görüşme yapabileceği çok amaçlı
“Bekleme Odası” ve görüşme yapılan kişi ile adli görüşmecinin ses ve görüntü kaydı alınarak, görüşmenin
birebir ve yüz yüze gerçekleştirildiği “Görüşme Odası”
ve adli görüşme sırasında ilgili hâkim veya Cumhuriyet
savcısı ile birlikte hazır bulunabilecek diğer kişilerin, adli
görüşmeyi takip ettiği, görüşme odasındaki donanımın
kontrol edildiği ve teknik cihazların yer aldığı “Gözlem
Odası” dır.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin 53. Maddesi gereğince
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve
bünyesindeki müdürlükleri kurulmuştur.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlükleri Adli Yardım ve Destek Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
gereğince yukarıda ayrıntılı şekilde izah edilen ceza yargılamasındaki ve hukuk yargılamasındaki tüm mağdur
hizmetlerini gerçekleşmekle birlikte aşağıdaki görevler
de mağdur hizmeti olarak değerlendirilmektedir:
o Mağdurlar, talepleri halinde kendilerine adli süreçte
sağlanan hak ve yardımlara ilişkin olarak bilgilendirilmekte ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmektedir. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri yapılırken mağdurun şüpheli veya sanıkla temasını önleyici tedbirler alınmaktadır.
o Tutuklu veya hükümlülerin ceza infaz kurumlarından
tahliyeleri durumunda mağdurun bulunduğu yer kolluk birimlerine bilgi verilmekte, kolluk birimlerinin yapacağı değerlendirme sonrasında mağdura da bilgi
verilebilmektedir.
o Yaşadığı mağduriyet nedeniyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde,
kendilerinin ya da birlikte ikamet ettikleri aile bireylerinin çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarındaki görev yerleri değiştirilebilmektedir. Yerleşim yerini veya
okulunu değiştirmek zorunda kalan mağdurların talepleri halinde, kendilerinin ya da bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin veya birlikte ikamet eden altsoyunun eğitim gördüğü kurumların aynı türde eğitim veren okullarına devam etmeleri sağlanabilmektedir. n

KAYNAKÇA:

SONUÇ:

1 Sayılı Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Mağdur, adli işlemlerin yürütülmesi esnasında genellikle
kendisine yardım edilemeyeceği duygusu taşımakta, anlaşılamama kaygısı yaşamakta veya karşılaştığı şiddetin
devam edeceği kaygısıyla kendisini ve ailesini koruma
içgüdüsünü hissedebilmekte ve intikam hissi içinde olabilmekte ve psiko-sosyal yıkım içerisine girebilmektedir.
Bu nedenle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Suç Mağdurlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı
Kararnamesi
Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
2004 Tarihli TBMM İnsan Hakları Komisyonu Mağdur Hakları
İnceleme Raporu
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı Mağdura
Yaklaşım Kılavuzu
http://www.resmigazete.gov.tr
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ŞİİR

AŞKIN DUASI
HANEFİ DÜNDAR
İstanbul Hakimi

Düş’ün gerçeğe dönüştüğü
An’ımsın benim…
Gülşende, Resulullâh kokan
Gül kokulu özlemimsin sen benim…
Sol yanıma,
Nazargâh-ı İlâhiye’ye
Nakış nakış işlediğim
Yaramsın benim…
Cemalinden, Cemâl’e yürüdüğüm
Yolumsun benim…
Ve suretten, asla dönüştüğüm
Aşkımsın benim…
Vuslatını,
Yüreğimde nefes nefes biriktirdiğim
Âb-ı hayatımsın benim…
Dua dua dilden dökülen
Râbb’e niyazımsın sen benim…
Gözlerimden inen
Rahmet pınarım…
Rızâ-i İlâhiye’ye
Niyetimsin sen benim…
Râbb’in emanetine verdiğim
Sözüm…
Hâkk’a vuslat için
Saâdet-i Dâreyn’e kanat çırpan
Cennet kuşumsun benim…
Ve güzelden, ahsene
Yolumsun benim…
Ârş-ı Âlâ’dan yeryüzüne sarkan
Tuba ağacım…
Hakk’ın boyası ile boyanan
Gökkuşağımsın benim…
Besmele ile başladığım
Günüm…

Aşkın duasına
Amin’imsin sen benim…
Fâni ömürden, Bâki olana
Edeple açılan
Cennet kapımsın benim…
Ve sonsuzluğa birlikte uyandığım
Rüyamsın benim…
Gözlerinde,
Semâ’yı seyre daldığım…
Elinden tutup da
Hiç bırakmadığımsın sen benim…
Hilâli kıskandıran
Gamze gülüşlüm…
Gönül kubbemin
Mihrabısın sen benim…
Kalpten dile düşen
Kalbin cilası
Zikrimsin benim…
Varlığınla tamamlandığım
Diğer yarım…
Aşka adanmış
Ömrümsün benim…
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İSTANBUL ADALET SARAYINDA 2021-2022

ADLİ YILI AÇILIŞ TÖRENİ

İ

stanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın
Okan ALBAYRAK ve İstanbul Adalet Komisyon
Üyesi Sayın Ahmet Önder KOCADEMİR‘in ev sahipliğinde İstanbul Adalet Sarayında COVID-19
tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile maske ve
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 2021-2022 Yılı
Adli Yıl Açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın
Kıymetli Babası Sayın Hakkı KİRAZ, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Ali ÖZYİĞİT, İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer AKTAŞ, İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt YILMAZ,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Baş94

savcısı Sayın Metin SARIHAN ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sayın Murat BOYLU, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sırrı TOPLUYILDIZ, Bakırköy
Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Atilla ÖZTÜRK, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nihat DEMİR, Silivri Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Selami YILMAZ,
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Haydar MEMİŞ, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı
Sayın Hüseyin GÜMÜŞ, Küçükçekmece Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Vedat YİĞİT, Çatalca Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Kamil Buğra AKGÜL, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Sayın Mustafa Yaşar YILDIRIM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri,
Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, İstanbul 2 Nolu Baro
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Başkanı Sayın Yasin ŞAMLI, İstanbul 1 nolu ve 2 Nolu
Baro Avukatları ve Adliye Personelleri katıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ adli yıl açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.
Sayın Şaban YILMAZ;
“Saygıdeğer Valim,
İl protokolünün değerli üyeleri, Başsavcılarım,
Başkanlarım,
Baro Başkanlarım,
Hâkim ve Savcı arkadaşlarım, Değerli adliye çalışanları ve kıymetli basın mensupları 2021-2022
adli yılı açılış törenimize hoş geldiniz. Tüm yargı
mensuplarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, bu
vesileyle; sağlık, huzur, adalet dolu bir adli yıl
geçirmemizi temenni ediyorum. İstanbul Adliyesi olarak bugün, başta İstanbul Bölge Adliye ve
Bölge İdare Mahkemeleri ile Anadolu ve Bakırköy
Adliyeleri olmak üzere, ilimizdeki diğer adliyelerden gelen misafirlerimize ev sahipliği yapmanın
heyecanını yaşıyoruz. Bu kapsamda; Cumhuriyet
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Başsavcılarımız ve Başkanlarımız da törenimize
teşrif ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine
teşekkür ederim.
Adli tatil, yoğun çalışma temposunun ardından
yorgunluğumuzu giderme, sevdiklerimizle birlikte dinlenme imkânı bulduğumuz bir dönemdir.
Pek tabi ki, adalet hizmetlerinin tamamen tatil
edilmesi düşünülemez. Bu sebeple, bir kısım arkadaşlarımız adli tatilde çalışmak zorunda kaldılar.
Adli tatilde nöbetçi kalan ve adaletin tecellisi için
görev yapan tüm arkadaşlarımız, takdir edilmesi
gereken fedakârlık yapmışlardır. Hepsine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.
Covid-19 pandemisi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemiştir. Gerek günlük yaşantımız,
gerekse çalışma hayatımızda önemli ve derin sonuçlara yol açmıştır. Pandemi sonrası, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmaktadır. Pandemi bize şunu gösterdi ki; yüzyüze gelemesek
de teknolojik imkânları etkin kullanarak işlerimizi
büyük oranda sürdürebiliriz. Teknolojinin etkin
ve yaygın kullanımı ile birlikte iş ve toplumsal hayatımızda değişimlerin kaçınılmaz olduğunu hep
birlikte gözlemliyoruz. Adalet teşkilatı olarak da
bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduk. Özellikle Segbis, Uyap ve E-duruşma konusunda çok
büyük ilerlemeler sağladık. Adalet mensuplarımız
bu imkânları etkin ve verimli şekilde kullandı. Teknolojiye hızla uyum sağlayarak, bu imkânları etkin
şekilde kullanan yargı mensuplarımız, pandemi
96

koşullarında bile, adli işlemlerin aksamasına izin
vermediler. Pandemiye karşı alınan kararlı tedbirler sayesinde ve aşılamanın da yaygınlaşmasıyla,
kontrollü bir normalleşme dönemine girerken, bu
defa ülke olarak doğal afetlerle sarsıldık. Bir taraftan, güney ve batı illerimizi yakıp kavuran yangınlar, diğer yandan, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerimizi vuran sel felaketi hepimizi derin
üzüntüye boğdu. Selde ve yangınlarda hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerine
Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bizlere bu
şekilde acılar yaşatmasın.
Kıymetli Misafirler,
Adli yıl açılış törenleri biz yargı mensupları için
ayrı bir önem taşımaktadır. Meslek hayatımız boyunca, terfi zamanları, kararname dönemleri gibi
heyecan içinde olduğumuz anlarımız vardır. Adli
yıl başlangıcı da, bizler için mesleğimizin hangi
aşamasında olursak olalım benzer bir heyecan
yaşadığımız zamanlardan biridir. Ayrıca, Üstat
Necip Fazıl’ın deyişiyle, tüm zorluklarına rağmen,
“Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar” olduğu
bir şehirde görev yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. İstanbul’un Boğazı, adaları, tepeleri, doğal
güzellikleri, tarihi zenginlikleri, canlı cemiyet hayatı, hareketli ticari hayatı ve muazzam bir ekonomisi vardır. Bu nedenle, tarihin her döneminde her milletten, her bölgeden insanı çekmiş ve
çekmeye de devam etmektedir. Yoğun nüfus ha-
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reketleri ve göçler, günlük hayatta önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum adli yönden de çok
farklı ihtilafların doğmasına da yol açmaktadır.
Bizler adalet teşkilatı olarak, İstanbul’un bu farklılığına ayak uydurabilmek için kendimizi sürekli
geliştirmek ve farkındalık oluşturmak zorundayız.

İstanbul’da yaşamak ve görev yapmak bizlere ilave nitelikler kazandırmaktadır. İstanbul’da görev
yapan hakim-savcılar, çeşitlilik barındıran bu iş
yoğunluğunun altından kalkabilmek için kendilerini sürekli geliştirmek, daha pratik, daha sabırlı,
daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadır. Mesle-
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ğini icra ederken de anlayışlı ve tahammüllü olmak zorundalar. Dünyanın çekim merkezlerinden
birisi olan İstanbul, kaliteli bir yargı hizmetini hak
etmektedir. Bizlere düşen ise bunu sağlamak ve
elimizden geldiğince çaba göstermektir. Bu aziz
şehre ve insanlarına adalet hizmeti sunmak bizlere nasip oldu. Bunun bilinciyle işlerimize en iyi
şekilde konsantre olmamız gerekiyor. İstanbul’da
hâkim savcılar ile birlikte adaletin tecellisinde
görev yapan, yargının asli unsuru olarak hizmet
eden avukatlarımızı da minnetle anmak isterim:
Avukatlık başlı başına zor ve zahmetli bir meslektir. Avukatlarımız, zor şartlarda mesleklerini icra
ettikleri, adaletin tecellisine hizmet ettikleri ve
ekmeklerini taştan çıkardıkları için ayrıca takdir
ve saygıyı hak ediyorlar ve bundan dolayı da adliye olarak, yargı mensupları olarak kendilerine her
türlü yardımı ve kolaylığı göstermek zorundayız.
Tüm avukatlarımıza adalet dolu, emeklerinin karşılığını alabildikleri bir adli yıl diliyorum.

hizmetler için kendilerine teşekkür ediyor; sağlıklı, mutlu, esenlik dolu bir emeklilik hayatı diliyorum.

Bu vesileyle de adli teşkilatımızda görev yapan
fedakâr ve cefakâr personelimizin güzel bir adli
yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Geçen yıl adli
yılbaşından bu yana, meslektaşlarımızdan ve adliye çalışanlarımızdan emekli olanlar oldu. Şimdi
ise adalet hizmeti nöbetini genç meslektaşlarına
devrederek, yeni bir hayata başladılar. Kendilerinin adalet uğruna harcadıkları emekleri unutmayacağız. İstanbul yargısına verdikleri bu değerli

Bu kapsamda;
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Saygıdeğer Misafirler,
Kanunların somut olaylara uyarlanmasıyla; soyut
adalet kavramı; takipsizlik, beraat veya mahkûmiyet gibi çeşitli formlarda tecelli etmektedir. Ancak
adli uyuşmazlıkların hakkaniyetle sonuçlanması
için, çoğu zaman sadece hukuki bilginin yeterli olmadığını görüyoruz. Ayrıca sabır, fedakârlık
ve engin meslek tecrübesine ihtiyaç duyuyoruz.
Hukuk olsun, ceza olsun; çözümü yoğun çaba ve
zaman gerektiren, iç içe geçmiş birden fazla ihtilafı barındıran dosyalara, İstanbul gibi ticaret ve
sanayinin merkezi bir şehirde sıkça rastlanmaktadır. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, İstanbul’un
çetin hayat şartlarında yoğrulmuş, hukuki bilgi
bakımından donanımlı ve tecrübeli hâkim-savcı
kadrosuna sahip olduğumuz için şanslıyız.

İstanbul ve ilçelerindeki adliyelerde 3.500 civarında hakim ve savcı, 15.000 civarında adliye personelinin görev yaptığı bilgisini paylaşmak isterim.
Kıymetli misafirler Kamu düzeninin korunmasında, yargı çalışanlarımız ile birlikte adli kolluk birimlerinin oynadığı önemli rolün farkındayız. Bu
vesileyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için
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gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlilerimizin çabalarını, takdirle ve şükranla anmak isterim.
Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde teminat altına alınan, kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerin kâğıt üstünde
kalmaması, uygulamada etkin şekilde korunmasında bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu
ağır sorumluluğun ifasında adliye çalışanlarımızın
gayretleri hepimizin malumudur. Eğer onların iyi
niyetli ve özverili çabaları olmasaydı, adli iş ve
işlemlerin zamanında ve gereği gibi yürütülmesi
mümkün olamazdı. Bu vesileyle adliye çalışanlarımıza ayrıca en derin teşekkürlerimi sunarım.
Değerli çalışma arkadaşlarım,
Adliye binalarımız, günlük yoğun insan trafiği ile
pandemi riski bakımından hassasiyet göstermemiz gereken iş yerleri arasında bulunmaktadır.
Bu yüzden, salgınla mücadeleye özel önem ve
öncelik vermekteyiz. Salgının gidişatını da göz
önünde tutarak, bundan sonra uygulayacağımız
tedbirlerin, hepimizin sağlığı için önem taşıdığını
belirtmek isterim. Önümüzdeki süreçte, kademeli
olarak normalleşme bekliyoruz. Ancak, duruşma
salonlarını, mahkeme kalemlerini ve çalışma odalarını düzenli periyotlarla dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, maske, mesafe ve temizlik
kurallarından taviz vermeyeceğiz. Yine, Adliyeye
girişte ateş ölçümü ve HES kodu uygulamasına
devam etmeyi planlıyoruz. Covid-19 ile birlikte
özellikle kapanma dönemlerinde maalesef bazı
suçlar yaygınlaştı. Örneğin,“instagram, facebook,
twitter” gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranlarda arttığına şahit olduk. İstanbul Adliyesi ile ilgili
olarak, bu kapsamda sizlerle şu bilgileri paylaşmak isterim:
Bilişim suçları kategorisinde yer verdiğimiz bu tür
eylemlere ilişkin olarak, müracaat savcılığımıza
yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 50
artış gösterdi.
Ayrıca bu süreçte, internet dolandırıcılığı suçları
da yüzde 70 gibi rekor derecede arttı.
Bizler de özellikle, gittikçe artış gösteren, elektronik ortamda işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması için kurumsal kapasitemizi güçlendirdik.
Bu kapsamda, son Hakim ve Savcılar Kararnamesi
ile adliyemizde toplam Hakim ve Savcı sayımızın

arttığını memnuniyetle ifade etmek isterim. İstanbul yargı ailesine yeni katılan meslektaşlarıma
görev yerlerinin hayırlı olmasını diler, kendilerine
İstanbul’a hoş geldiniz” demek isterim.
Kıymetli Misafirler,
Değerli Meslektaşlarım, Atalarımız, dedelerimiz
ve ninelerimiz; bin bir meşakkatle, kanlarıyla, canlarıyla bedel ödeyerek, bu kutsal vatanı bizlere
emanet etti. Nitekim iki gün önce, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Bir
asır evvel bu aziz millet, kendi kurtuluş destanını
yazdı. Bir kez daha, Zafer Bayramınızı kutluyor,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah
arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize, gazilerimize; onların fedakâr, çilekeş
ailelerine her daim şükran borcumuz bulunmaktadır. Bu vesileyle de Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, tüm adalet şehitlerimizi de şükran ve
minnetle yad ediyorum. Bu topraklar uğruna canlarını feda etmiş atalarımızın torunları olarak, Milletimizin güvenine layık olabilmek için daha fazla
gayret göstermeliyiz. Hukuk çerçevesinde ve vicdanımızın sesini dinleyerek görevimizi yaptığımız
sürece, atalarımıza minnet ve şükran borcumuzu
kendi açımızdan kısmen de olsa yerine getirmiş
olacağız. Bu yüzden, art arda kutladığımız Zafer
Bayramı ve adli yıl açılışı törenleri arasında, birbirini tamamlayan anlamlı bir irtibat bulunduğuna
inanıyorum. İşte böylesi anlamlı bir günde davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için,
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni adli
yılın bizlere hayırlar getirmesini temenni ediyor,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.“
Diyerek sözlerine son veren İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın konuşmasının ardından davetlilere yapılan ikramlar ile program sona
erdi. n
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAYIN
ŞABAN YILMAZ 3. UZLAŞTIRMA UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE UZLAŞTIRMA
ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM SAĞLADILAR

Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’ün teşrifler ile 3. Uzlaştırma Uygulamaları
Değerlendirme Toplantısı ve Uzlaştırma ödül töreni İzmir’de gerçekleştirildi. Yapılan ödül
töreninde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ da hazır bulundu. Sayın
Cumhuriyet Başsavcımız plaketini Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL’ün elinden aldı. n
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DANIŞTAY BAŞKANI SAYIN ZEKİ YİĞİT, HAKİMLER VE SAVCILAR
KURULU 1. DAİRE BAŞKANI SAYIN HALİL KOÇ, HSK ÜYESİ
SAYIN AYSEL DEMİREL VE DANIŞTAY GENEL SEKRETERİ SAYIN
KEMAL AÇIKGÖZ’ÜN İSTANBUL ADLİYESİ ZİYARETİ
İstanbul’da düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere gelen Danıştay Başkanı Sayın Zeki YİĞİT,
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil KOÇ, HSK 2. Daire Üyesi Sayın Aysel
DEMİREL, Danıştay Genel Sekreteri Sayın Kemal AÇIKGÖZ, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt YILMAZ İstanbul Adliyesi’ni de ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK
ile gerçekleşen görüşmelerinin ardından hep birlikte Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim KİRAZ’ın makam odası ziyaret edilerek dua edildi. n
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İSTANBUL ADALET SARAYI’NDA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE
DEMOKRASİ GÜNÜ KUTLAMALARI YAPILDI
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain kalkışma teşebbüsünün beşinci yılında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet
Önder KOCADEMİR’in ev sahipliğinde İstanbul Adalet Sarayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü programı gerçekleştirildi. Yapılan programa vatan ve millet uğruna göğsünü siper
ederek canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlatmak ve unutturmamak amacıyla İstanbul
Adliyesinde görevli tüm gazi ve şehit yakınları davet edildi. Düzenlenen programda İstanbul
Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve personeller de hazır bulundu.
Günün anlam ve önemini belirtmek üzere İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ şu
konuşmayı gerçekleştirdi;
“Dış güçler bizi er meydanında yenemeyeceklerini
bildikleri için bizlerin içerisinde iç hainleri buldular,
bulmaya çalıştılar. Tarihte bizim Devletlerimiz genelde
iç kargaşalar yüzünden, iç hainlikler yüzünden yıkıldı.
Bu durum hiçbir zaman bitmedi, Türkiye Cumhuriyeti
kurulduktan sonra da devam etti. Uzun süredir
mücadele ettiğimiz Pkk/ Kck, Deaş, Dhkpc ve diğer
örgütler. En son olarak dini motifleri kullanarak hoşgörü
diyerek, saygı diyerek, sevgi diyerek, hizmet diyerek
bir örgüt çocuklarımızı bizden alıp maalesef hain
noktasına getirdi, terör örgütü mensubu yaptı. Ankara
Batı Adliyesinde görev yaptığım dönemde asker kılığına
bürünmüş hainleri ifadelerinde bulundum. Maalesef
bizim çocuklarımızı robot haline getirdiler. Ne yaptıklarını
bilmiyorlar. Maalesef gençlerimizi bu hale getirdiler. Çok
dikkatli olmalıyız bu Devletler kolay kurulmuyor kolay
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var edilmiyor. Onun için çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmalıyız, gittikleri geldikleri yerlere
dikkat etmeliyiz. Bu millet Peygamberimizin duasını almış bir millettir, onun için kolay kolay yok
olmayacaktır.
Allah’ın yardımı, Devlet görevlilerimizin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onların
teşvikleri ve halkımızın gayreti ile bu oyunlar boşa çıktı. Bütün vatandaşlarımız her ne görüşte
olursa olsun hemen hepsi sokağa çıktı, evlerini terk etti iş yerlerinden ayrıldı, tankın topun
önüne yattı. Bu necip milletin öyle kolay kolay dize getirilemeyeceğini görmesi gerekenler
15 Temmuz’da bir kez daha gördü. Bu menfur olay dolayısıyla 251 vatandaşımızı şehit verdik.
2700 civarında da yaralımız gazimiz oldu. 251 Şehidimizi doğuran anne ve babanın ellerinden
öpüyorum, siz gazilerimize de teşekkür ediyorum, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de bundan sonraki hayatlarında sağlık
sıhhat ve başarılar diliyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz’lar yaşatmasın. Hepinizi Allaha
emanet ediyorum.” Şehit ve Gazi yakınları ile Gazilerimize hediye takdiminin ardından çekilen
toplu resim ile anma programı sona erdi. n
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YARGITAY BAŞKANLIĞI’NIN DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE
YURT DIŞINDAN GELEN HEYETLERİ İSTANBUL’DA AĞIRLADIK

Yargıtay Başkanlığı’nın yeni binasının açılışı törenine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
ERDOĞAN tarafından davet edilen dost ve kardeş ülke temsilcilerinin katılımının İstanbul ayağı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın katkılarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen kültür gezisine
Yargıtay Başkanımız Sayın Mehmet AKARCA, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Bekir
ŞAHİN, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sayın Murat BOYLU, Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Metin SARIHAN, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın
Ahmet Cüneyt YILMAZ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet
Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK, İstanbul Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet
Önder KOCADEMİR, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail UÇAR, İstanbul
Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Bekir ALTUN, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Sırrı TOPLUYILDIZ, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Nihat DEMİR, Silivri Adalet Komisyonu
Başkanı Sayın Selami YILMAZ ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri iştirak ettiler. n
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ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI SAYIN YAKUP MOĞUL
İSTANBUL ADLİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Yakup MOĞUL İstanbul Adliyesini ziyaret etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın karşıladığı ve makamında ağırladığı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Yakup MOĞUL yapılan samimi söyleşinin ardından
adliyemizden uğurlanmıştır. n
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ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİ HEYET İSTANBUL ADLİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

TOTPLANTI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Ali ÖZTÜRKMEN’in Başkanlığında Ceza
İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol TAŞ, Ceza İşleri Daire Başkanı Sayın Kemal ERTÜRK ve
Tetkik Hakimler İstanbul Adliyesi’ni ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban
YILMAZ’ın makamında ağırladığı Sayın Ali ÖZTÜRKMEN ve beraberindeki heyetin kabulünde
İlçe Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimiz hazır bulunduğu bir toplantı
gerçekleştirildi. n

ADLI DESTEK VE MAĞDUR HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜNÜN
2. KOORDINASYON KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 2. Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ Başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Bülent BAŞAR, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu C. Savcısı
Sayın Mehmet ÜNSAL, İstanbul 4. Çocuk Mahkemesi Hakimi Sayın Hacer DÖNMEZ, Adli Destek
ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Sayın Gaye ÖZMEN, Adli Destek Görevlisi Sayın Zafer GENÇ,
İstanbul 1 nolu Barosunu temsilen Sayın Av. Şükran EROĞLU, İstanbul 2 nolu Barosunu temsilen
Sayın Elif Aslan KARSAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesini temsilen Sayın Av. Serra Tuğba
GENÇ, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Sayın Eyüp BALYEMEZ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü Aile Toplum Hizmetleri Şubesini temsilen Sayın Suzan Oktay EROL, Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerini temsilen Sayın Arzu TAMBULUT katıldı. Yapılan iş ve
işlemlerle ilgili görüşmelerin ardından ilgili kurum temsilcileri adliyemizden ayrıldılar. n
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CAS II PROJESI KAPSAMINDA İSTANBUL ADALET
SARAYI ZİYARETI
CAS II Projesi Açık Mahkeme Günleri etkinliği kapsamında Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın
Ali ÖZTÜRKMEN, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şenol TAŞ ve Ceza İşleri Daire
Başkanı Sayın Kemal ERTÜRK beraberindeki heyet, İstanbul Adalet Sarayını ziyaret etti.
Adalet sisteminin güçlendirilmesi, yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
ihlallerinin önlenmesi konusunda kapasitelerinin artırılması (CAS II) Projesi Açık Mahkeme
Günleri Etkinliği kapsamında; Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Ali ÖZTÜRKMEN, Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Şenol TAŞ, Daire Başkanı Sayın Kemal ERTÜRK ve İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ öğrencilere yönelik bir seminer düzenleyerek adalet hizmetleri
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ve adliyelerin işleyişi hakkında bilgi verdiler. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen seminerin
ardından Hukuk Fakültesi öğrencileri için Koordinatör Cumhuriyet Savcısı Sayın Bilge DURSUN
eşliğinde adliyemizdeki mahkemeler ve bürolarda gözlemlerde bulunuldu. n
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İSTANBUL ADLİYESİNDE STAJ YAPAN HAKİM VE CUMHURİYET
SAVCILARINI YENİ GÖREV YERLERİNE UĞURLADIK
24. Dönem Hakim-Savcı adaylarından İstanbul Adliyesinde stajını başarıyla tamamlayarak
çekilen kura sonucu görev yerlerine atanan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan
ALBAYRAK ev sahipliğinde bir veda programı düzenlendi. Etkinlikte adayların stajlarından
sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Mehmet YILMAZ ile Cumhuriyet Savcısı
Sayın Bilge DURSUN da hazır bulundu. n
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TÜRKİYE’DE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ SEMİNERİ İSTANBUL ADLİYESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2-3 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Adliyesi’nde Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yollarının Geliştirilmesi Projesi ikinci saha değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Toplantı,
Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan CÜNİ, Alternatif Çözümler Daire Başkanı
Sayın Merve ÖZCAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Gökhan YOLASIĞMAZ ile
Avrupa Konseyinden ulusal ve uluslararası uzmanlar, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi,
Büyükçekmece Adliyesi, Küçükçekmece Adliyesi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’nden Hakim
ve Cumhuriyet Savcıları, Tüm Uzlaştırmacılar Derneği temsilcileri, Uzlaştırmacılar ve
Akademisyenler olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan CÜNİ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Şaban YILMAZ’ı makamında ziyaret etti. n
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İSTANBUL ADLİYESİ HAKİM VE SAVCI ADAYLARINI
DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI’NI ZİYARET ETTİ
İstanbul Adliyesi’nde görevli Hakim ve Savcı Adayları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Şaban YILMAZ’ın önderliğinde organize edilen İstanbul Adliyesi Staj Koordinatörü Cumhuriyet
Savcısı Sayın Bilge DURSUN eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Adasının ziyaret ettiler.
Rehberler eşliğinde yapılan gezide adaylar 1960 darbesinin ardından yapılan yargılamalarla
ilgili bilgilerin yer aldığı Adnan Menderes Müzesi,27 Mayıs Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler
Müzesi’ni ziyaret ettiler. n
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İSTANBUL
ADLİYESİ’NDE
GELENEKSEL
KAN BAĞIŞI
KAMPANYASINA
BU SENE DE
DEVAM EDİLDİ
İstanbul Adliyesi ve Türk Kızılayı işbirliğiyle İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında kan bağışı
kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 5 senedir düzenlenen ve geleneksel bir organizasyona
dönüşen kan bağışı kampanyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve Adalet
Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet Önder KOCADEMİR’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kan Bağışı
Kampanyasına Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ercan TAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
Vekilleri Sayın Zafer KOÇ, Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın Bülent BAŞAR, Sayın İsmail ÜNSAL, Sayın
Güngör KARAKOÇ, Sayın Hacı Hasan BÖLÜKBAŞI ile Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar,
Adliye Personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Kampanyanın önemine binaen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ bir konuşma
gerçekleştirdi. Konuşmasında; “Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli basın mensupları, güzel
bir etkinlik, hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Kızılay’ımızın adliyemizde ara verdiği kan
bağışı kampanyasına bugün itibariyle tekrar başlamış bulunuyoruz. Pandemi öncesinde bu tür
kampanyalar adliyemizde yapılıyordu. Pandemi süresince ara verildi ancak pandemi süreci bir
türlü bitmeyince tekrar ihtiyaçda hasıl olduğundan bu kampanyalara başlamak istediklerini bize
ilettiler, tabi bizim adliyemiz büyük bir Adliye yaklaşık 6.000 civarında çalışanı olan 20.000 –
25.000 günlük insan giriş çıkışı olan bir adliye. Bizlerin de katkı verebileceği tahmin ettiğimiz için
tekrar bu kampanyaların başlamasına bizler de onay verdik. Sağlığı elverişli olan herhangi bir
engeli olmayan personellerimiz, adliyemizde görev yapan avukatlarımız veya vatandaşlarımızın
bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz. Kan önemli bir şey, kan demek hayat demek, belki
de buradan bir kişinin verdiği kan bir hastamızın hayatını kurtaracak. Bu vesile ile kan verelim ki
ihtiyacımız olduğunda bize de kan versinler.” diyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban
YILMAZ’ın konuşmasının ardından kurdele kesim törenine geçildi. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın kan bağışında bulunması ile kampanya başlamış oldu. n
116

2 HABER ETKINLIK.indd 116

OCAK 2022

3.03.2022 13:29

VEDA TÖRENİ

HABER & ETKİNLİK

ADLİYEMİZDEN BAŞKA ADLİYELERE TAYİN OLAN HAKİM VE
CUMHURİYET SAVCILARIMIZA VEDA TÖRENİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Şaban YILMAZ’ın önderliğinde adliyemizden başka
adliyelere tayin olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımıza veda töreni düzenlendi. Düzenlenen
törende İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimiz; Sayın Fahri Mutlu TOSUN, Sayın İsmail
ÜNSAL, Sayın İbrahim BOZKURT, Sayın Bülent BAŞAR hazır bulundu. Cumhuriyet Başsavcı
Vekillerimiz tarafından adliyemizden başka adliyelere tayin olan Hakim ve Cumhuriyet
Savcılarımıza Adalet teşkilatına yaptıkları katkıdan dolayı birer teşekkür plaketi takdim edildi. n
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İSTANBUL ADLİYESİ SULH CEZA HAKİMLERİ İLE İSTİŞARE
TOPLANTISI

SEMİNER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın
Okan ALBAYRAK ve Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet Önder KOCADEMİR Adliyemiz
Sulh Ceza Hakimleri ile düzenlenen istişare toplantısında biraraya geldiler. n

İSTANBUL ADLİYESİ, ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN SEMİNERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Adli Destek ve Mağdur Hizmetlerinden gelen heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın
Bülent BAŞAR’ın başkanlığında adliyemiz bir seminer düzenledi. Yapılan Seminere adliyemizde
görev yapan psikolog, pedagog ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığından görevliler katılım
sağladı. n
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ANMA

ADLİYEMİZDE 10 KASIM ATATÜRK’Ü
ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZİYARET

10 Kasım Atatürk’ü Anma töreni Adliyemiz Protokol
kapısında gerçekleştirildi. İstanbul Adalet Komisyonu
Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcı Vekilleri, Hakimler, Cumhuriyet Savcıları ve
Personelimizin katılımıyla Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
ve Bayrakların yarıya indirilmesiyle tören son buldu.
Vefatının 83.yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, silah
arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle
anıyoruz. n

İSTANBUL ADLİYESİ ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ
ANAOKULU ÖĞRETMELERİNİN İSTANBUL CUMHURİYET
BAŞSAVCISI SAYIN ŞABAN YILMAZ’I ZİYARETİ

İstanbul Adliyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Anaokulu müdür ve öğretmenlerini İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ makamında kabul etti. Samimi bir ortamda
gerçekleşen söyleşinin ardından ziyaretin anısına öğretmenler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Sayın Şaban YILMAZ’a bir tablo takdiminde bulundular. n
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İSTANBUL ADLİYESİ’NDEN İSTANBUL İL JANDARMA
KOMUTANLIĞINA ZİYARET

ZİYARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı
Sayın Okan ALBAYRAK İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yeni atanan İstanbul İl Jandarma
Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan TOPÇU’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. n

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN İSTANBUL İL
JANDARMA KOMUTANLIĞINA VEDA ZİYARETİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul İl Jandarma Komutanı iken başka
şehre tayin olan Tuğgeneral Sayın Nuh KÖROĞLU’na veda ziyaretinde bulunarak kendilerine
İstanbul’a ve adalet camiasına olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. n
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SAYIN TAMER YILMAZ
ADLİYEMİZİ ZİYARET ETTİ

ZİYARET

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Tamer YILMAZ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın
Şaban YILMAZ’ı makamında ziyaret etti. n

İSTANBUL ADLİYESİNDE GÖREV YAPAN ŞEHİT YAKINI VE
GAZİLERİMİZİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCIMIZ
MAKAMINDA KABUL ETTİ
İstanbul Adliyesi’nde görev yapan şehit yakını ve gazilerimizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız
Sayın Şaban YILMAZ makamında kabul etti. n
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN İSTANBUL ADLİYESİ ZİYARETİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir heyet, İstanbul Adliyesi’ni
ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu
Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK öğrenci heyetini makamlarında kabul ettiler. Yapılan söyleşi
sonrası adliyemizdeki duruşmaları izleme imkanı bulan heyet sonrasında adliyemizden ayrıldı. n
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TOPLANTI
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI
SAYIN ŞABAN YILMAZ İSTANBUL
CUMHURİYET SAVCILARI İLE YILSONU
DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA
BİRARAYA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ; İstanbul
Cumhuriyet Savcıları ile yıl sonu değerlendirme toplantısı
düzenledi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ
konferans salonunda düzenlenen toplantıda Cumhuriyet
Başsavcı Vekillerimiz de hazır bulundu. n
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ZİYARET
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İSTANBUL ADLİYESİ İLE OKAN ÜNİVERSİTESİ VE BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
İstanbul Adliyesi ile Okan Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi arasında İstanbul Adliyesi’nde
görevli Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Hakim ve Savcı Adayları ve Adliye Personellerimizin
eğitimleriyle ilgili işbirliği protokolü imzalandı. n
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ZİYARET
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İSTANBUL ADLİYESİNDEN İSTANBUL 2 NOLU BAROSUNA HAYIRLI
OLSUN ZİYARETİ

ZİYARET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı
Sayın Okan ALBAYRAK İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Sayın Av. Yasin ŞAMLI’ya
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. n

İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULUNDAN OLUŞAN
BİR HEYET İSTANBUL ADLİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri İstanbul Adliyesini ziyaret etti. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın makamında kabul ettiği heyet yapılan söyleşinin
ardından adliyemizden uğurlandı. n
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VEDA YEMEĞİ
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EMEKLİ İSTANBUL
ADALET
KOMİSYONU
ÜYESİ SAYIN
SERAP
DURMAZ’I VEDA
YEMEĞİNDE
MESLEKTAŞLARI
YALNIZ
BIRAKMADI

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan
ALBAYRAK’ın koordinasyonunda emekliye ayrılan
Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Serap DURMAZ
için bir veda yemeği düzenlendi. Haziran 2020
tarihinde emekliye ayrılan ancak pandemi
sürecinden dolayı ertelenen veda yemeğine
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan
ALBAYRAK ve Eşi, İstanbul Adalet Komisyonu
Üyesi Sayın Ahmet Önder KOCADEMİR,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın
Mehmet YILMAZ, Mahkeme Başkanları, Hakim,
Cumhuriyet Savcılarımız ve kendisi gibi emekliye
ayrılmış bir çok Cumhuriyet Başsavcılarımız,
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız katılım sağladı.

126

2 HABER ETKINLIK.indd 126

Yemek
sonrasında
gerçekleşen
hediye
takdim töreninde İstanbul Adalet Komisyonu
Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK Emekli Adalet
Komisyon Üyesi Sayın Serap DURMAZ’a hediye
takdiminde bulunduktan sonra Hakimler ve
Savcılar Kurulu Başkan ve Üyelerinin selam
ve mesajlarını iletti. Sayın Serap DURMAZ’a
HSK tarafından gönderilen hediye takdimini
de Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet
Önder KOCADEMİR yaptı. Mazereti nedeni
ile programa katılamayan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ Bey’in hediyesini
ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın
Mehmet YILMAZ takdim etti. n
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GÖREV DEĞİŞİMİ

HABER & ETKİNLİK

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

YEMİN TÖRENİ

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı iken görev süresinin dolmasından dolayı İstanbul Hakimi
Sayın Ali Hacı FAZLIOĞLU görevini İstanbul Hakimi Sayın Hüseyin ÇETİN’e der etti. Devir
teslim törenine İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ, İstanbul Adalet
Komisyonu Başkanı Sayın Okan ALBAYRAK, İstanbul Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet
Önder KOCADEMİR, Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personeller katılım sağladı. n

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU ÜYELERİ YEMİN TÖRENİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Şaban YILMAZ’ın katılımlarıyla İstanbul İl Seçim Kurulu
Başkanı Sayın Hüseyin ÇETİN’in Başkanlığında İstanbul Adliyesinde İstanbul İl Seçim Kurulu
Üye Yemin töreni gerçekleştirildi. Gerçekleşen törende yeni İl Seçim Kurulu Üyeleri hazır
bulundu. n
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1e1 Bankacılık ile
zamanın sevdiklerine kalsın
Portföyünle özel olarak ilgilenecek 1e1 Bankacılık yöneticin
ve avantajlı bankacılık ürünleriyle ayrıcalıklı bir deneyim
seni bekliyor.
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YENİ UÇUŞ NOKTAMIZ:
Yeni uçuş noktamıza, sizin için aldığımız geniş kapsamlı
önlemlerle seyahat edebilirsiniz.
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