
Mahkeme Kararlarına Ulaşmak İçin Neden Para Ödüyoruz?
Yargı Kararlarına Erişim Hakkı

Yargıtay’ın bütün kararlarına neden ulaşamıyoruz?
İçtihat programları neden var?
Yüksek Mahkeme üyelerinin yazdığı kitaplarda yer alan “kritik kararlar”, neden başka

bir yerde yayınlanmıyor?

Bir davaya hazırlık yaparken iddialarımızın ve savunmalarımızın temelini oluşturmak
amacıyla giriştiğimiz “içtihat arama” hali, bazen bu sorularla durduruluyor. “Emsal karar”
beklentisiyle meslektaşlarımızla görüşmeler yapıyor, dilekçemize son halini verecek o
Yargıtay kararını bir türlü bulamıyoruz. Bu girişimler ve bu soruların kenetlendiği bir yer var:
Yargı kararlarına erişim hakkı.

Mahkemeye erişim karara erişimle mümkündür

“Evrensel bir hak olarak kabul edilen adil yargılanma hakkı, eğitim ve bilgiye erişim
hakkı kapsamında, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilen kararlara, kişisel veriler ve
özel hayatın gizliği ihlal edilmeksizin, erişim talep etme hakkının” bir bütün olarak yargı
kararlarına erişim hakkının ifadesidir1. Hakkı bir bütün olarak düşündüğümüzde, devletin
sorumluluğu yurttaşların sadece hak arama özgürlüğünü sağlamak değil, aynı zamanda etkin
bir hukuki korunma imkânının zeminini de hazırlamaktır. Bu hakkın sağlıklı bir şekilde
kullanılmasının yollarından biri, hukukun kaynaklarına vasıtasız ve en kolay bir şekilde
erişimdir. Hukukun önemli ve vazgeçilmez kaynaklarını değerlendirdiğimizde, çalışma
konumuz yönünden öne çıkan kaynak, yargı kararlarıdır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri’nin kabulüne göre,
hukukun uygulanması ancak kaynaklarıyla mümkündür ve yargı kararları bu uygulamanın
temel kaynaklarındandır2. Yargı kararları arasında kurulan hiyerarşi, eş söyleyişle, Anayasa
Mahkemesi Kararları ile İçtihatı Birleştirme Kararları’nın mahkemeleri bağlayıcılığı, aynı
kesinliğe sahip olmayan, sözgelimi bir Yargıtay dairesi veya Bölge İdare Mahkemesi dairesi
kararını daha az önemli yapmaz. Uygulamada sıklıkla gördüğümüz üzere, istikrar kazanan bir
Yüksek Mahkeme kararı bir derece mahkemesi için, her ne kadar aksi yönde hüküm vermesi
kanuni olsa da, zımnen bağlayıcı olabilir. Bu yönüyle derece mahkemeleri, bağlayıcı niteliği
olmayan Yüksek Mahkeme kararlarını emsal veya içtihat niteliğinde kabul ederek hüküm
kurmaya elverişli kanaatlerle hareket edebilir.

Yargı kararlarını değerli kılan, dava konusu olan somut olaylara soyut ve genel olan
mevzuat hükümlerinin uygulanması sırasında yasa uygulayıcısının mevzuatın ne şekilde
yorumladığını ifade ettiği bölüm olan kararların gerekçeli kısmıdır.

2 Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Yetkin Yayınevi, 8. Baskı, Ankara 2010, s.79

1 Servet Yetim, Yargı Kararlarına Erişim Hakkı, Uyuşmazlık Mahkemeleri Dergisi, 2014/4,
Ankara, sf. 59



Bu kısımda soyut ve genel olan mevzuat hükümleri cisimleşerek anlam kazanmaya başlar3.
Anılan somutlaşma hali, önce hükmün tefhimcisi hakim için anlam kazanır. Türk Medeni
Kanunu’nun henüz 1. maddesiyle sesini duyurduğu “Hâkim, karar verirken bilimsel
görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.” düzenlemesi, sadece hâkimleri değil,
yargılama faaliyetinin özneleri olan yurttaşlar ve yurttaşların temsilcileri olan biz avukat
açısından büyük önem taşır. Çünkü, kişilerin tarafı oldukları ve yargıya taşımak istedikleri
davalar açısından mahkeme kararlarına erişim ihtiyaçları vardır. Açılan davaların
sonuçlarının öngörülebilirliği, dava açıp açmama konusunun değerlendirilmesi benzer
konulardaki Yüksek Mahkeme kararlarının incelenebilmeleri ile doğru orantılıdır. Bu
yönleriyle yargı kararlarına erişebilmek, sadece hakim ve savcının tekelinde olan bir hakkı
temsil edemez4.

Peki, adil yargılanma hakkıyla örülü mahkemeye erişim hakkının gündemimizde
tutunduğu yer ile yargı kararlarına erişim hakkının konuşulma sıklığı aynı ölçüde mi? Hayır
çünkü kanıksamış ve kabullenmiş durumdayız. (Çoğumuz genelinde) Fakültelerimizden
mezun oluyor, stajımızı tamamlıyor, ruhsatımızı alıyor ve sonrasında yıllık abonelikle
edindiğimiz içtihat programlarından “emsal karar” aramaya başlıyoruz. Dahil olduğumuz
sosyal gruplardan, meslektaş dayanışmalarından elde ettiğimiz kararları arşivliyor; sosyal
medyada önümüze gelen içtihatları paylaşarak avukatlığımıza devam ediyoruz.

Bütün bu süreçte, zaten bize ait olan; bizim açtığımız davalarla, sunduğumuz
beyanlarla ve dahil olduğumuz hükümlerle gelişen ve şekillenen yargı kararlarının
“kesinleşme sonrası” bizden gizlenmesi, zaten bizim emeğimizin bir ürünü olan karara
ulaşabilmek için bizden ücret talep edilmesi olağan haline geldi?

Kazancı, bizim ruhsat aldığımızı hangi aralıkta öğrendi ve ofisimizi açar açmaz
“Yargıtay kararı satmak için” bizden randevu talep etmeye başladı?

Nasıl oldu da, verdiği kararları zaten yayımlaması gereken Yargıtay, bazı kararları
erişime açtı, bazı kararları içtihat programları veya emekli üyeleriyle paylaşarak “Türk
Milleti Adına” verilen bir hükmü ticari bir meta haline getirdi?

Bu soruların avukatların gündeminde daha sık yer alabilmesi ve bir avukat hakkı olan
yargı kararlarına (ücretsiz, kolay ve engelsiz bir şekilde) erişebilme hakkı avukatların eline
alabilmesine ihtiyacımız var.

4 Servet Yetim, Yargıtay Kararlarına Erişim Ve Elektronik Hizmetler,
www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/sunum/ conf4/SYetim_erisim.ppt

3 Seda Kalem Berk, Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler ve Öneriler,
http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/adalete_erisim.pdf, sf 12

http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/adalete_erisim.pdf


Davayı açmak yetmez, davaya hazırlanmanın önü açılmalıdır

Adil Yargılanma Hakkı ışığında yapılan bu değerlendirmeler, temel olarak Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne dayanıyor.

Nitekim; AİHS’nin 6. maddesindeki düzenlemeye göre; yargılananlar savunmalarını
hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmalıdır. Davanın tarafları iddialarını
ispat için, mahkemeler de dâhil olmak üzere, ulusal makamların elinde bulunan her türlü bilgi
ve belgeye usulü dairesinde erişebilmelidir. Kişiler davalarıyla ilgili örnek bir karar ya da
davasının ispatında yol gösterici mahiyette yargı kararı olduğuna inanıyorsa bu kararlara
erişebilmelidir. Kişilerin savunmalarını hazırlayabilmeleri için de meşru sınırlar içinde yargı
kararlarına erişim haklarını kullanabilmeleri gerekecektir. Aksi durumda mahkemelerin söz
konusu dava ya da suç türü ile ilgili yorum, yaklaşım ve uygulanmaları bilinemeyeceğinden
yargılanan kişi için bir kısım belirsiz alanlar oluşacaktır. Bu durum da savunma hakkının
kısıtlanması anlamına gelecektir. Adil yargılanma hakkı, başta mahkeme kararları olmak
üzere ihtiyaç olan hukuk kaynaklarına erişim hakkını da kapsamaktadır. Dava tarafları
açısından dava sonucunun öngörülebilir olmasına da ihtiyaç vardır, zira içtihatlara
erişememek adil yargılanma hakkının unsurlarından olan öngörülebilirliği zayıflatacaktır5

Avukatlık pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız süreç, bize davanın sonunu
öngörebilmenin müvekkilimizle ilişkilerimizde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Henüz
davayı açmadan veya dava devam ederken edindiğimiz yeni bir yargı kararı, izleyeceğimiz
yolu veya davanın sonunu tamamen değiştirebiliyor. Eriştiğimiz yargı kararları,
savunduğumuz hakkın mahkemede ispatlanabilmesini ne kadar etkiliyorsa; erişemediğimiz
yargı kararları da henüz farkında dahi olmadığımız avukatlık pratiklerinin önünü
kapatabiliyor. Bu engel ise, Kanun’dan değil doğrudan bir idari işlemle yaratılıyor. Çünkü
Yüksek Mahkeme kararlarının tamamının erişime açık olması gerekliliği mevcut kanuni
düzenlemelerle belirlenirken, bir kısım kararların erişime kapalı tutulması bir bütün olarak
idari işlem niteliğinde gelişiyor ve bu durum Kanun’un temel amacıyla bağdaşmıyor.

Nitekim; 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nun 50. maddesine göre, İçtihadı Birleştirme,
Genel Kurul ve Daire … kararlarının ve özetlerinin fihristleriyle, ciltler halinde Yayın İşleri
Müdürlüğü tarafından yayınlanacağı, bu görevin de Tasnif Kurulu tarafından yerine
getirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Kanun’un 58. maddesi gereğince; Yargıtay Kanunu
hükümlerine göre alınacak ilke kararları, içtihadı birleştirme kararları, Birinci Başkanlıkça
emsal teşkil edebileceği belirlenen Hukuk ve Ceza Genel Kurul Kararlarının Resmi
Gazete‘de yayımlanacağı hususu kabul edilmiştir. Yine aynı Kanun kapsamında Yargıtay’ın
faaliyet alanına ilişkin olarak hazırlanan karar, mevzuat, genelge, görüş, metin ve belgelerin,
Türkiye’nin üyesi olduğu ve yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkeme kararlarının,
kullanıcıların hizmetine sunulması için gerekli desteği sağlamak ve teknik destek vermek
üzere Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur.

5 David Harris, David, Michale O’Boyle, Warbrick Colin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Hukuku, Şen Matbaası, Ankara 2009, s.6



Yargıtay kararlarının hâkim, Cumhuriyet savcıları ve yurttaşların hizmetlerine sunulması için
her türlü teknik destek bu birim tarafından verilmektedir.

Aynı doğrultuda, “Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli
olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.”
düzenlemeler içeren 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 14. Maddesi, ilk defa Yüksek
Mahkeme kararlarından bir bölümünün değil, tamamının düzenli bir şekilde yayımlanması
yükümlüğü getirilmiştir. İlgili maddenin gerekçesinde; kanun çıktığı tarih itibariyle, Yargıtay
kararlarının yeteri kadar yayınlanmadığı, Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararlarının
bilinmemesi nedeniyle ilk derece mahkemelerince verilen yanlış kararlarda tekrarlanmanın
yaşandığı, ayrıca icra iflas hukuku ile ilgili çok çeşitli ihtimallerin ortaya çıkabileceği çıkacak
sorunların süratle çözümü için Yargıtay’ın benzer durumlarda ne şekilde karar verdiği neyin
bilinmesi gerek hak sahipleri gerekse hak dağıtanlar bakımından önemli olduğu icra iflasa
ilişkin sorunların istikrarlı ve adil ve eşit şekilde ülkenin her tarafında çözülebilmesi için
yeter kararların tümünün yayımlanması gerektiği hususu belirtilmiştir. Aynı gerekçenin
sadece icra ve iflas işleri için geçerli olmadığı, adli yargının bütün süreçlerinde görülen
davalar ve verilen hükümler için de uygulama alanı bulacağı açıktır.

Evrensel nitelik kazanan ilkenin uygulamadaki ihtiyacı ve Kanun’un açık
düzenlemesinin farkında olan Yargıtay, yargı kararlarının erişime açık olmaması yönündeki
eleştileri6 kısmen dikkate almış ve internet adresini ve UYAP’ın dijital ortamını bu amaçla
yeniden düzenlemiştir.

Yargıtay’ın yakın dönem stratejilerini belirleyen Yargıtay 2010-2014 Stratejik
Planı’nın “Yargıtay’a Karşı Var Olan Saygı ve Güven Düzeyinin Artırılması” başlığında yer
hedefte; “Yargıtay kararlarına 2010 yılı sonuna kadar Yargıtay dışında görev yapan hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının, 2013 yılı sonuna kadar da herkesin erişebilmesi için gerekli alt yapı
oluşturulacaktır.” şeklinde bir hedef belirlenmiştir7. Bu hedef doğrultusunda Yargıtay
Başkanlar Kurulu karar alarak hakim-savcı sınıfından olan herkesin erişimine UYAP Yargıtay
Bilgi Sistemi üzerinden açmıştır. Bütün kararların genel olarak yurttaşların ve özel olarak biz
avukatların erişimine bir bütün olarak açılmadığı, hala bir kısım kararların yayımlanmadığı
bilinen bir gerçektir.

7 Ali Alkan, Adli Yıl Açılış Konuşması (2014-2015), http://www.yargitay.gov.tr/
belgeler/site/acilisKonusma/2014-2015.pdf,

6 Türkiye 2012 İlerleme Raporu, Avrupa Birliği,
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_ra
poru_tr.pdf

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf


Erişime kapatılan her yargı kararı bir ihlal niteliğindedir

Yargı kararlarına erişim sınırlandırıldığında, başta hak arama özgürlüğü olmak üzere,
adil yargılanma hakkı, adalete erişim hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, ticaret yapma
hakkı niteliğindeki pekçok hakkın kullanımı zorlaşacağı gibi gerekli ön tedbirler alınmaksızın
bu kararların ham hali ile yayımlanması da aynı zamanda kendi içinde bir kısım riskleri
beraberinde getirecektir8. Bu kararlar kişisel verilerden arındırmaksızın yayınlandığında, özel
hayatın gizliliği ihlal edilebileceği gibi aynı zamanda son zamanların yükselen değeri olan
unutulma hakkı ihlal edilmiş olacaktır.

Adalete erişimin önündeki engellerin varlığı, adalete erişimin öznesi olan yurttaşların,
hak arama özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını kısıtlamaktadır. Yargı erki çerçevesinde,
devlete yüklenen adalet dağıtma görevi, hem siyasi hem de sosyal bir hak olan adalete erişim
hakkının, korunmasının yanında, hakkın gerçekleşmesine ilişkin pozitif ödevler de
içermektedir. Dava açabilmek ve bilgi edinebilmek için sadece mevzuata erişim hakkı
yetmez, ayrıca mahkeme kararlarına erişim de kolaylaştırılmalıdır. Bu husus, devletin pozitif
yükümlülükleri arasındadır9.

Anılan esaslar ve kanuni dayanaklara rağmen, erişime kapatılan yargı kararları
hakkında, biz avukatlar ve genel olarak hukuk pratisyenlerinin taşıdığı temel endişe ve
soruları paylaşmak önem arz ediyor. Nitekim, Yargıtay internet adresinde, basılı dergilerinde
veya UYAP dijital ortamında yayımlanmamasına rağmen, birtakım Yüksek Mahkeme
kararlarının

● Emekli olan veya halen görevine devam eden Yargıtay üyesi hakimlerin yazar veya
editör olarak görev aldığı basılı kitaplarda nasıl yayımlanabildiği

● Ücret karşılığında abonelik sağlayan ve abonelikle mahkeme kararlarını erişime açan
ve böylece taşıdığı ticari amaçla “yargı kararı satan” içtihat programlarında nasıl
yayımlanabildiği

cevaplanması gereken hayati bir sorudur.

Yüksek Mahkeme kararlarında sıklıkla vurgulandığı üzere; “İçtihadî hukuk, benzer
somut olaylarda verilmiş kararlardan çıkarılan ve yeni bir hükümde veya hüküm vermede
hukuki değer ölçüsü olarak kullanılan normlar bütünüdür. Bu itibarla içtihadi hukuk, bir norm
yaratmadır10. Ancak güncel olan yaşanan hak ihlallerinin kaynağı mevcut durumda yaratılan
norm ve normun dayanağı olan içtihadi hukuk ancak, emekli olan veya halen görevine devam
eden Yargıtay üyelerinin kitaplarında ve/veya taşıdığı ticari amaçla “yargı kararı satan” içtihat
programlarında hayat bulabilmektedir.

10 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2010/1-158 E. 2011/296 K. 27/12/2011 T.

9 Thomas Hammarberg, Report, Report-Administration of justice and protection of human
rights in the justice system in Ukraine Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe

8 Danıştay 10. Dairesi 2009/3337 E. 2013/7110 K.  08/10/2013 T



Netice itibariyle; derece mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar, bağlayıcılığı ve
kesinliği olan Anayasa Mahkemesi Kararları ile İçtihatı Birleştirme Kararları’na ulaşabildiği
gibi, emsal karar olarak dahi anılmayan yerel mahkeme kararlarına da rahatlıkla
erişebilmekteyken ve bu uygulamanın doğruluğu desteklenirken, Yargıtay internet adresinde,
basılı dergilerinde ve/veya UYAP dijital ortamında bir kısım içtihatların erişime açık
tutulması ancak bir kısım içtihatların ancak emekli olan veya halen görevine devam eden
Yargıtay üyelerinin kitaplarında ve/veya içtihat erişimi sunan ticari şirketler elinde
bulundurulması açık bir eşitsizlik ve hakkaniyetsizlik içermektedir.

Dikkate değerdir ki, bu kararlar henüz biz avukatların erişimine açılmadan ticari bir
meta haline gelmekte, davaları açan, dilekçeleri yazan ve hükme doğrudan katkı yapan biz
avukatlar ancak ücret yoluyla bu kararlara erişebilmektedir. Mahkemeye erişim hakkının
önünde günden güne büyüyen bu engel aynı zamanda bir avukat hakkı ihlalidir.

İçtihat programlarının peşine düşmenin sırası mı?

"Avukatlar görevlerini yaparken şiddete maruz kalırken, mesleğini öğrenebilmek için
staj ofisi dahi bulamazken, işsizlikten ve ekonomik darboğazdan intihar ederken, bir içtihat
programının kıymeti ne?" denebilir. Bu mukayese ihtimal dahilindedir ama haklılık içermez.
Çünkü, aynı zaman diliminde ya da farklı zamanlarda ihlal edilen avukat hakları arasında
yapılan bir kıyaslama, asla hak savunuculuğuna uygun düşmez. Sözgelimi; hakime ya da
savcıya sesini dahi yükseltemeyen bir dava tarafının, avukatı şiddete maruz bırakması,
özünde hakimi ve savcıyı avukatla denk/eşit/yargı öznesi görmemesi, avukatın salt avukat
olmasından kaynaklanan statüsü nedeniyle zayıf ve güçsüz zannetmesinden kaynaklanır. İdari
amiri olan savcının hukuksuz emirlerini dahi yerine getiren bir ön büro personelinin, avukatın
kanuna dayanan taleplerini yüzsüz bir edayla reddetmesi aynı bakıştan kaynaklanır.
Otoparkının yargı öznelerine ücretsiz olduğu bir adliyenin, avukatın aracı için ücret talep
etmesi benzer bir eşitsizliğin göstergesidir. Eş söyleyişle; avukatın mesleğini yaparken
ölümle tehdit edilmesi de, ulaşmak istediği içtihat için ücret ödemek zorunda bırakılması da
avukat hakkının ihlalidir ve birini diğerinden daha kıymetli, daha çok mücadeleye değer,
daha fazla önemli görmek mümkün değildir. Bizim için, en önemli avukat hakkı, o an ihlal
edilen avukat hakkıdır.

Bu bakışın getirdiği sonuç, Avukat Hakları Grubu çatısı altında gerçekleştirdiğimiz
her adımda kendini gösterir. Böylece, hem şiddete maruz kalan bir avukatın yanında
durabilen hem de duruşmaları vaktinde almayan bir hakime karşı aynı tavrı takınabilen
avukatlar görebiliriz. Kamuoyunun gündeminde daha uzun kalan, "bu kadarı da olmaz"
dedirten hak ihlalleriyle ilgilenirken kimi zaman avukatların dahi gündemlerinde olmayan bir
avukat hakkı ihlalini küçümsemek, önemsizleştirmek, "daha önemli sorunlar varken bunlarla
vakit kaybedilmez" demek, Avukat Hakları Grubu'nun bakışı değildir; bu mücadeleyi bir
bütün olarak görmek gereklidir.



İçtihatlar özetinde başlattığımız bu tartışma ve mücadele alanının önemini gösteren
bir diğer bakışı, o içtihatların iddia ve savunmalarımıza eşlik ettiği dilekçelerde ve kürsülerde
görebiliriz. Bir avukat, bir hakkın peşindeyken müvekkili adına ileri sürdüğü iddiasını ve
savunmasını güçlendirmek, dilekçesinin ve konuşmasının kapsamını genişletmek, hakimin
veya savcının bakışını doğrudan etkileyebilmek amacıyla bir içtihada, yol gösterici mahkeme
kararına ihtiyaç duyarken; buna ulaşmak istediğinde para ödemek zorunda kalır ya da para
ödemesine rağmen Yüksek Mahkeme'nin bazı içtihatları gizlemesi nedeniyle aradığına
ulaşamazsa, avukatın sesi kısılmış demektir. Aynı avukatın savunma yaptığı duruşma
salonundan yaka paça atılmasıyla, dilekçesinde ihtiyaç duyduğu ve hakkı olan içtihada
ulaşamaması arasında fark yoktur.

Anılan bütün yönleriyle, avukat olarak sunduğumuz dilekçelerle şekillenen ve sonuca
ulaşan mahkeme kararlarının biz avukatlardan saklanması; kararlara ulaşabilmek için bizden
para talep edilmesi, parasını ödemememize rağmen, Yüksek Mahkeme'nin dayanaksız
uygulamasıyla bazı içtihatların bizden gizlenmesi avukata yönelen bir hak ihlalidir.
Yargılamanın diğer süjeleri olan bir hakim ya da savcı, bir mahkeme kararına ulaşmak
istediğinde bir avukatın izlediği yöntemleri izlemek zorunda değildir. Çünkü onun için idare
tarafından kurulan ve doğruluğunu kabul ettiğimiz bir sistem sayesinde, bütün mahkeme
kararları erişime açıktır. Dilediği kararı dilediği gibi alır, inceler ve kanaatine dayanak teşkil
eder. İşte aynı yargılamanın vazgeçilmez süjesi için, hakimin ve savcının ulaştığı karara
ulaşamayan hukuksuzluğun varlığı, avukatlık faaliyetine yönelik bir engeldir.

Bu engeli kabul etmiyor, kaldırmak için mücadele ediyoruz.
Dava bizim, içtihat bizim.

Avukat
Sefa Yaşar


