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Bir İmzanız Var Ersin Bayrı

Doğarken bir imza ile geliyoruz şu hayata...
Sonunda da, bir imza ile bu dünyadan ayrılıyoruz... 

Ömür boyu, binlerce defa imzamızı kullanıyoruz. 

Bir düşünsenize:

Kendi imzamızı ne kadar tanıyoruz?

Ersin Bayrı

1978 yılında, Aydın ili Söke ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini 
İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2004 
yılında Aydın Barosu’na kayıt olup avukatlık faaliyetlerine başladı.

Hali hazırda özel şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık ve avukatlık 
hizmetleri vermektedir. Sözleşme ve imza hukukuna ilişkin çalışmalar 
yapmaktadır.

Lise yıllarından beri edebiyata, şiire ve güzel sözlere ilgilidir. Yaklaşık 
100 şiiri bulunmaktadır. Yazmayı, araştırmayı ve iletişimi çok sevmektedir.

Yazmaya olan tutkusu ve sosyal sorumluluk bilinciyle iki yıl süren 
araştırmalar sonucunda “Bir İmzanız Var”ı tamamlamıştır.

Söke Kent Konseyi, Söke Genç İş İnsanları Derneği ve birçok sivil toplum 
kuruluşunda etkin görevler almıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
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Kitabımı 
aileme, tüm sevenlerime ve sevdiklerime 

ithaf ediyorum...
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Sunuş

Avukat, hakim, savcı, noter sıfatlarıyla hukukçu olmanın 
yanı sıra pek çok meslektaşımız başarılı birer şair, romancı, bes-
tekar ve gazeteci olarak sanat hayatına önemli katkılarda bulun-
muştur. Bu, gerçek bir hukukçunun içinde yaşadığı toplumun 
değer yargıları, gelenekleri ve tarihiyle ilgilenme gerekliliğinden 
kaynaklanmaktadır.

Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Hocamızın ceza hukuku dersi söz-
lü sınavında Maraşlı bir öğrenciyi Maraş dondurmasının nasıl 
yapıldığını anlatamadığı için başka soru sormadan sınıfta bırak-
tığını dün gibi hatırlıyorum. Hocamız gerekçe olarak “İçinde 
yaşadığı toplumun nelerle uğraştığıyla ilgilenmeyen kişi hukukçu 
olamaz.” demişti.

İçimizden pek azı, meslek içi izlenimlerini ve birikimlerini bir 
yazılı esere dönüştürür. Av. Ersin Bayrı bu nadir meslektaşları-
mızdan biri olarak tecrübelerini “Bir İmzanız Var” isimli kita-
bında özlü bir dille anlatıyor. Hukukla ilgili eserleri okumakta 
güçlük çeken okurların bu kitabı zevkle okuyacağından eminim.

İnsanların başından geçen ve kendisinin de bazılarına tanık 
olduğu imza ile ilgili yaşanmış hikayeleri bu eserinde bir ara-
ya getiriyor. Sadece bir imzanın size nelere mal olacağını çar-
pıcı şekilde anlatıp imza konusunda dikkat edilmesi gereken 
en önemli kuralları, bir hukukçu olarak yalın ve akıcı bir dille 
açıklıyor.

Yazarımız insanların günlük hayatta “Bir imza nedir ki?” di-
yerek küçümsediği imza konusunda, riskli durumlarda neler 
yapılması gerektiğini göstermekte ve bizlere rehber oluyor.
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***

İmza bizim kişiliğimiz, kendi yetki ve temsil mührümüzdür. 
Ama çoğumuz bunun yeterince farkında değiliz. Hayatımızın 
birçok dönüm noktası bir imzayla başlar ya da bir imzayla sona 
erer. Nikah defterine atacağınız bir imza sizi ölünceye kadar 
mutlu veya mutsuz edebilir. Düşünmeden atacağınız bir imza 
sizi zenginlikten sefalete sürükleyebilir. İmza kişinin hem efen-
disi hem de celladıdır.

Elinizde tuttuğunuz ve bu önemli konuda bir ilk olan ça-
lışmada Av. Ersin Bayrı imzanın hayatımızdaki yerini dikkate 
değer bir şekilde anlatıp farkındalığımızı arttırıyor.

Kendisine başarılar diliyor ve yazarlık hayatında daha nice 
kıymetli eserlere imza atmasını bekliyorum.

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi E. Dekanı

Önsöz

Robinson Crusoe gibi ıssız bir adada yalnız yaşamıyorsanız; 
dünyanın neresinde olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, bu-
lunduğunuz toplum içerisinde birey ve kurumlarla mutlaka 
yazılı antlaşmalar yapmak ve sözleşmelere imza atmak duru-
mundasınız. Bir birey olarak imzaladığınız sözleşmeler maddi 
ve manevi hedeflerinize ulaşmanız için kuralları hatırlatan ve 
hakları güvence altına alan önemli dayanaklardır.

Ancak sözleşmelere imza atmanın ciddi bir risk tahlili gerek-
tirdiğini, imza atanın hukuki ve cezai sorumluluğunun oluştu-
ğunu genellikle görmezden geliyoruz. On beş yılı aşan avukatlık 
mesleğimde mağdur olmuş maalesef binlerce insanımızla gö-
rüştüm. Sayısız dava ve icra dosyası inceleyip hukuki ihtilaf-
larına vakıf oldum. İmzanın bizlere nelere mal olduğunu ilk 
ağızlardan dinledim. Bu tecrübelerimden yola çıkarak bir eser 
oluşturmaya karar verdim.

***

Hukuki düzleme bakıldığında 5070 sayılı Elektronik İmza Ka-
nunu dışında yürürlüğe giren ve insanların olası mağduriyetlerini 
önleyen özel bir imza kanununun olmaması eksiklik olarak kalmış-
tır. Ülkemizde bu durum nedeniyle hukuki boşluklar oluşmakta 
ve insanlar maalesef zarar görmektedir. Hukuki ihtilafların büyük 
çoğunluğu ya atılan ya da atılmayan imzalardan kaynaklanmakta-
dır. Sözleşme aşamalarında, imza alırken ve imza verirken yapılan 
basit hatalar çok ağır bedeller ödenmesine neden olmaktadır.
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Ülkemizde aile, okul ve meslek hayatında kişisel imza kulla-
nımı hakkında bireylere yeterli bilgilendirme verilmemektedir. 
İnsanlar imza konusunda bilinçsiz bir şekilde hayata atılmakta 
ve bu nedenle hukuki riskler taşımaktadırlar. 

Yeterli bilinç oluşmadığı için insanlar genellikle “Ne olacak 
ki, alt tarafı bir imza...” gibi imzanın önemini küçümseyen söz-
ler kullanmaktadır. Halbuki tek bir imza ile tüm malvarlığını 
kaybetme riski bulunmaktadır. Attıkları tek bir imza yüzünden 
pek çok insan hukuki sorunlarla boğuşmuş, maddi ve manevi 
büyük kayıplar yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Her 
bireyin kendi imzasına sahip çıkması ve onu koruması gerekir-
ken, tam aksine ihmal edilmekte ve acılara sebep olmaktadır.

***

İmza, hukuki bir kavramdır. İnsanlar genellikle hukuki ko-
nulardan pek hoşlanmazlar. Bu nedenle kitabı çok fazla hukuki 
terimler kullanmadan, yalın ve kolay anlaşılabilir bir dilde yaz-
maya gayret ettim. 

İmzanın hukuki ve cezai yaptırımları, artıları ve eksileri ol-
ması nedeniyle mesleki tecrübelerimi bir sohbet havasında siz-
lere sunuyorum. Konuya dikkat kesilmemizi sağlayacak değer-
li sözler ve imza ile ilgili yaşanmış hikayeler yoluyla imzanın 
öneminin ve imza kurallarının okur tarafından fark edilmesini 
amaçlıyorum. 

***

Genellikle hasta olmadan doktora, mahkemelik olmadan da 
avukata pek gidilmez. Tıp biliminde ”Erken teşhis hayat kurta-


