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MESLEĞİMİZİN 
REFERANDUMU

16 Nisan 2017 günü ül-
kemiz, çok önemli bir 
tarihsel süreçten ge-

çecektir. 

16 Nisan 2017 akşamında ilan 
edilecek sonuçlar, ülkemizin hu-
kuk tarihinin nasıl yazılacağına 
ilişkin çok önemli bir aşamayı 
ifade edecektir. İstanbul Barosu 
olarak, bu gözlemlerimize yükle-
diğimiz düşüncelerimizin somut 
bir ifadesi olarak, bu referan-
dumda “aktif” bir konum almış 
bulunmaktayız. Referanduma 
sunulan değişikliklerin kabul 
edilmesi halinde, bu değişiklik-
lerden en çok etkilenecek mes-
lek mensuplarının avukatlar ola-
cağını düşünüyoruz. Kuşkusuz 
ki, bu değişiklikler bütün meslek 
mensuplarını – hatta mesleksiz-
leri – etkileyecektir ama “hukuk 
devleti” umudumuzu sarsacağı-
na olan inancımız nedeniyle, en 
çok da mesleğimiz etkilenecek-
tir.

Bu nedenle 16 Nisan 2017 aynı 
zamanda, “mesleğimizin refe-
randumudur”. 
Bu referanduma, sessiz kalmak 
veya etkisiz görünmek gibi bir 
“kaygısızlığa” hakkımız olma-
dığını düşünüyoruz. Referan-
dumda takınılacak tavrın, tarih 
karşısında bizi sorumlu kılacağı 
kanısındayız. Biz bu sorumlulu-
ğumuzun gereğini yıllardır yeri-
ne getirmeyi ve bu “tarih bilin-
ci” karşısında tavır almayı göre-
vimizin gereği sayıyoruz.

Bu bağlamda, aşağıdaki etkin-
likleri planlayarak uygulamaya 
başlamış bulunmaktayız:

1. Öncelikle, değişikliklerin“pür 
hukuk” bağlamında irdelenme-
sini sağlamak ve “eğiticinin eği-
timi” olarak değerlendirilmek 
üzere, panel/konferanslar yapıl-
maktadır. Bunların ilkini, Kadir 
Has Üniversitesinde yaparak, 
web sitemizde meslektaşlarımı-
zın bilgi ve değerlendirmelerine 
sunduk. Süreç içinde, yeni pa-
nel/konferanslar yapmaya de-
vam ediyoruz.

2. İstanbul Barosu Başkan ve 
Yöneticileri olarak; sivil toplum 
örgütleri, meslek odaları, de-
mokratik kitle örgütleri, partiler 
ve inisiyatifler vb. tarafından 
düzenlenen toplantılarda, pa-
nelist olarak yer almaktayız. Bu 
suretle, Anayasa Değişikliğine 
ilişkin değerlendirmelerimizin 
yaygınlaşması sağlanmaktadır. 
Süreç içinde bu çalışmalar da 
devam edecektir.

3. Referandum kampanyası bo-
yunca, örnekleri gözlenmeye 
başlanan baskılara maruz ka-
lan yurttaşlara hukuki yardım 
sağlanacaktır. Bu amaçla, baro 
içinde birimler oluşturulacak 
ve yurttaşların ivedi ve etkin sa-
vunmadan yararlanabilmesinin 
koşulları oluşturulacaktır.

4. Referandum sandıklarına 
meslektaşlarımızın sahip çıkma-
sı ve referandum sonuçlarının 
adil yansımasının sağlanması 
bakımından, her ilçede sandık 
örgütlenmesi oluşturulacaktır. 
Sandık başındaki tartışmalarda, 
hukukçu duyarlılığını ve değer-
lendirmesini aktarmakla görevli 
olan eğitimli meslektaşlarımızla, 
sahada olmayı planlamaktayız.

5. İstanbul ölçeğinde, anlaşma-
sı sağlanan bazı bilboardlarda, 
Baromuzun görüşleri halkımızla 
paylaşılacaktır.

6. Sosyal medyada,film, afiş ve 
resimlerle zenginleştirilmiş gör-
seller kullanılarak, bu mecralar-
da etkinlikler planlanmaktadır.

7.  İstanbul’daki “hemşeri der-
nekleri” ile irtibat kurularak, 
talep eden pilot derneklerde 
yapılacak toplantılarda, meslek-
taşlarımızın hukuksal temelli bil-
gilendirmeleri sağlanacaktır.

8. Yazılı ve görsel basında, 
Anayasa Değişikliklerine ilişkin 
görüşlerimizin yer alması bağ-
lamında, haber, ilan vb. uygula-
malar yapılacaktır.

9. 5 Nisan Avukatlar Günü mü-
nasebetiyle, İstanbul’da “konu 
ile bağlantılı” Uluslararası Sem-
pozyum planlanmaktadır.

Bu çalışmalarımıza süreç içinde 
başka etkinlikler de ekleyebil-
mek olasıdır.

Avukatlar olarak, donandığımız 
hukuk altyapısının gereğinin 
yerine getirilmesini talep ediyo-
ruz. Bu nedenle yurttaşlarımıza 
“okumadan imzalama” diye-
ceğiz. Anayasa’nın bir “toplum 
sözleşmesi” olduğundan hare-
ketle, yurttaşlarımızın “hukuk 
bilincine” hitap edeceğiz. Bu 
referandumun siyasi tercihler 
içeren bir “seçim” olmadığını an-
latarak, - gerekirse – “avukatına 
sor” diyeceğiz. 

Bu mesleğimizin referandumu-
dur.

Mesleğimize sahip çıkalım. 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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HUKUKSAL GERÇEKLİKLER 
BAĞLAMINDA ANAYASA 

DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Barosu Başkan-
lığınca düzenlenen ‘Hu-
kuksal Gerçeklikler Bağ-
lamında Anayasa Deği-

şikliği’ konulu panel, 13 Ocak 
2017 Cuma günü saat 14.00’da 
Kadir Has Üniversitesinde ya-
pıldı. 

Panelin açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, Meclis-
te görüşülmekte olan anaya-
sa değişiklikleri gerçekleşirse 
Türk siyasal tarihinin başka 
türlü yazılacağını söyledi. Re-
feranduma kadar olan süre-
cin cumhuriyet tarihinin çok 
önemli zaman dilimini ifade et-
tiğini belirten Durakoğlu şöy-
le devam etti: “12 Eylül 2010 
anayasa değişikliği referan-
dumunda da benzer bir olay 
yaşamıştık. O değişikliklerin 
esas amacı HSYK’nın yapısını 

değiştirmekti. Yanlışlığını de-
falarca vurgulamaya çalıştık, 
ama başaramadık. Bu anaya-
sa değişikliği ile Türkiye çok 
ciddi bir bunalım süreci ya-
şadı. Bir anayasa değişikliği-
nin bir ülkede nelere mal ola-
bileceğinin, hangi ağırlıkta 
sonuçları doğurabileceğinin 
en etkin örneklerinden birini 
yaşadık. Geriye dönüp bak-
tığımızda o referandumda 
anayasa değişikliği gerçek-
leşmeseydi, HSYK’ya cemaat 
nüfuz edemezdi. 12 Eylül re-
ferandumu olmasaydı Tür-
kiye 15 Temmuz’a gelmezdi. 
Yaşadığımız bu ağır sürecin 
çok daha ağırını yaşamanın 
adayıyız”. 

Bu durum karşısında herkesin 
kendisine ben ne yapabilirim 
sorusunu sorması gerektiği-
nin altını çizen Mehmet Dura-

koğlu, “Birbirimizi değil, ikna 
edilmesi gerekenleri ikna et-
memiz gerekiyor. Önümüz-
deki iki buçuk ay tarihi bir 
süreçtir, bunun iyi değerlen-
dirilmesi gerekir. Bunu eğiti-
cinin eğitimi olarak kabul et-
meliyiz. Biz hiçbir partiye oy 
istemiyoruz, hukuksal ger-
çekliklere dayanarak, ana-
yasa değişikliklerinin yanlış-
lığı konusunda yeterli bilgisi 
olmayanları bilgilendirmek 
zorundayız.  Bu ülkenin sis-
teminin değil rejiminin de-
ğiştirilmesi gerçeği ile karşı 
karşıyayız. Bunu bir kehanet 
olarak görmüyoruz” dedi. 

Paneli İstanbul Barosu Önceki 
Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Ko-
casakal yönetti. Sanki önümü-
ze meşru, Türkiye’yi daha iyiye 
götürecek bir değişiklik önerisi 
varmış gibi bir hukuki tartışma 
yapıldığını belirten Kocasa-
kal, oysa bu hukuki bir süreç 
olmaktan önce ve öte bunun 
siyasi bir girişim olduğunu bil-
dirdi. 

Uyulmayacak bir anayasaya 
ne ihtiyaç var? Eğer bu deği-
şiklikle birlikte hiçbir işlevi kal-
mayacaksa bir Meclise ve 600 
milletvekiline ne ihtiyaç var? 
Sorularını yönelten Kocasakal, 
anayasa değişiklik teklifindeki 
tuzaklara dikkat çekti. 

Kanun teklifinin adını ‘Türkiye 
Cumhuriyetinin 1923 ile ku-
rulan rejiminin değiştirilmesi, 

G
Ü

N
C

E
L

3

O
C

A
K

 Ş
U

B
A

T
 2

0
17

 /
 1

3
7



Meclis’in ilgası, milli egemen-
liğin gaspı ile anayasal görü-
nümlü bir diktatörlük ilanına 
dair kanun teklifi’ olarak oku-
mak gerektiğinin altını çizen 
Ümit Kocasakal, teklifle suçla-
rını örtbas etmek için yargıyı 
işleyemez hale getirdiklerini, 
başkanlık sistemi getirildiği 
havası verildiğini, oysa getiri-
len sistemin başkanlık sistemi 
falan değil, dünyada örneği ol-
mayan, tek bir kişiye kurgula-
nan, planlanan bir sistemsizlik 
olduğunu anlattı. 

Meclisin, millete ait olan ege-
menliği milletten alıp bir kişiye 
devretmek gibi bir yetkisinin 
bulunmadığına dikkat çeken 
Kocasakal,  “Aslında bu ya-
pılmak istenen değişiklik de-
ğiştirilmesi teklif dahi edile-
meyen anayasanın birinci ve 
ikinci maddesindeki hukuk 
devleti anlayışını değiştir-
meye yönelik bir teşebbüs-
tür. Bu aynı zamanda bana 
göre anayasayı cebren orta-
dan kaldırmaya teşebbüstür. 
Bunun 15 Temmuzdan farkı 
yoktur. Biri silah zoruyla de-
nenmiştir, ikincisi ‘silahsız’ 
olarak yapılmaya çalışılmak-
tadır. Rejim değişikliği iddi-
asını haklı kılan da budur” 
dedi. 

Panelin ilk konuşmacısı Prof. 
Dr. Korkut Kanadoğlu, de-
netimsiz tek adam erkinin ko-
laylıkla keyfi bir despotluğa, 
otoriter bir diktaya kayabilece-
ğini, bunun ayrıca nepotizme 
sürüklenebileceğini, bir şef ik-
tidarı ya da alaturka padişah-
lık olarak nitelenebileceğini 
söyledi. 

Kanadoğlu, “Burada karşılaş-
tığımız sonucun Türk tipi bir 
başkanlık oluşturmak olma-
dığını, Türk tipi diye lanse 
etmek isteyenlerin de suskun 
kaldıklarını görüyoruz. Gö-

rünüşte karşımıza sahte ve 
tuzaklarla dolu bir anayasa 
değişikliği karşımıza çıkıyor” 
dedi. Anayasa değişikliklerin-
deki tuzaklara karşı uyanık 
olmamız gerektiğini belirten 
Kanadoğlu, Cumhurbaşkanlığı 

sistemi diye bir sistem olmadı-
ğını, Anayasa değişiklikleri ke-
sinleşirse, elimizdeki demokra-
siyi de arar hale geleceğimizi 
bildirdi. Korkut Kanadoğlu 
konuşmasında, Başkanlık sis-
temine ilişkin yeryüzündeki 
örnekler üzerinde durdu ve 
Türkiye’de getirilmek istenen 
sistemin bunlarla uzaktan ya-
kından bir ilgisinin bulunmadı-
ğını anlattı.   

Doç. Dr. Şule Özsoy, Cum-
hurbaşkanlığı sisteminin ne 
getireceğini tahmin edebilmek 
için karşılaştırmalı bir analiz 
yöntemi kullanmak istediğini 
söyledi. 

Başkanlık sisteminde demok-
ratik olarak kalabilmenin müm-
kün olmadığını, hâkim partinin 
zamanla hegemonya partisine 
kaydığını belirten Özsoy, şöyle 
devam eti: “Özgür ve adil seçi-
min olmadığı ortamda seçimle-
ri hep aynı parti kazanıyor. Bu 
seçimlerde seçim sahtekârlık-
ları, muhalefet üzerinde bas-
kı, medya kanallarının muha-
lefete kapatılması, medyanın 
tekelleştirilmesi, yandaşlara 

menfaat sağlama yöntemiyle 
ödüllendirme ve muhalifleri 
de ticaret ve vergi hukuku-
nu işleterek cezalandırma, 
köşeye sıkıştırma ve sustur-
ma yöntemleri, oto sansürü 
yaygınlaştırma yöntemleriy-
le hegemonyacı parti sistemi 
devam ettiriliyor. Bu siste-
mi daha çok sahra altı Afri-
ka’sında görüyoruz”. 

Meclis’te görüşülen Anayasa 
metninde önerilen bir takım 
yetkilerin de en çok sahra altı 
Afrika’sındaki yarı demokratik 
ya da yarışmacı otoriter rejim 
olarak nitelendirildiğini belir-
ten Özsoy, “Bu sistemlerde se-
çim var, sandık var, ancak bu 
seçimler adil ve özgür bir şekil-
de yapılmadığı için bu rejimleri 
biz demokrasi olarak nitelen-
dirmiyoruz” dedi. 

Türkiye’de bugün hükümet sis-
teminin parlamenter sistem ol-
madığını kaydeden Şule Özsoy,  
bugün yozlaşmış bir yarı baş-
kanlık sistemi yürütüldüğünü, 
Cumhurbaşkanının halkın seç-
mesiyle parlamentere sistemin 
temel dinamiği bozulduğunu, 
halk tarafından seçilmiş Cum-
hurbaşkanının hakim partisiy-
le birleştiğini, hakim partinin 
de 2007’den sonra hegemon-
yacı bir parti yapısına dönüş-
tüğünü söyledi. Özsoy, “Bugün 
Türkiye’de seçimli otoriter 
bir rejim bulunmaktadır ve 
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fiili olarak da yarı başkanlık 
sistemine dönüşmüştür. Bu 
durumun Anayasa metnine 
aktarımı söz konusudur. Ya-
pılmak istenen de budur. Bu 
da tabutumuza çakılacak son 
çivi olacaktır diye düşünüyo-
rum” dedi. 

Panelin ikinci oturumunu Prof. 
Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu yönet-
ti. Anayasa değişikliklerinde 
her bakımdan garabet bulun-
duğunu belirten Yüzbaşıoğlu, 
değişikliklerin sistem değişik-
liğini öngörse de aslında rejim 
değişikliğine yol açacak, otori-
terleşme yolunda bir adım ol-
duğunu söyledi. 

Anayasa değişikliklerinin iki 
parti arasında hazırlanış şek-
lini Türkiye Cumhuriyeti mük-
tesebatına saygısızlık olarak 
niteleyen Yüzbaşıoğlu, şöyle 
konuştu: ”Kanunu Esasi bile 
dâhildir buna. Orada bile bir 
Cemiyet-i Mahsusa kuruldu. 
2010 Anayasa değişiklikleri 
hariç bütün anayasa değişik-
likleri uzlaşmayla olmuştur. 
Mecliste halen görüşülmekte 
olan değişiklikler 2010 de-
ğişikliklerinden de daha va-
himdir. Bunca müktesebatı 
olan, anayasa geçmişi olan 
bir ülkede 100 yıllık bir biri-
kimin çok daha gerisinde bir 
girişim Türkiye’ye yakışmı-
yor”. 

Getirilen sistemde kuvvetler 
ayrılığı olmadığını, Başkanlık 
sisteminde başkanın tek ba-
şına kullanabileceği hemen 
hemen hiçbir önemli yetki bu-
lunmadığını belirten Necmi 
Yüzbaşıoğlu, “Oysa getirilmek 
istenen sistemde başkan bü-
tün yetkileri tek başına kul-
lanıyor. Başkanlık sisteminde 
temsilciler meclisi ve senato-
nun üyeleri iki yılda bir deği-
şir. Oysa bizde süre beş yıl-
dır. Yasama yürütme birlikte 
gelirler, birlikte giderler. Bu-
nun anlamı kuvvetler birliği-
dir” dedi. 

Yüzbaşıoğlu, Türkiye’deki parti 
yapılanmalarını disiplinli parti 
olmanın ötesinde olarak nitele-
di ve biat kültürünün oldu bir 
yapıdan demokrasi üretileme-
yeceğini söyledi.

Prof. Dr. Oktay Uygun, “Bana 
göre demokratik sistemimizin 
en önemli sorununun yargı 
bağımsızlığının olmamasıdır 
ve Türkiye’nin en hayati so-
runu budur” dedi.

Yargı bağımsızlığı olmadan re-
jim ister parlamenter sistem, 
ister başkanlık sistemi olsun, 
o sistemin diktatörlüğe dönü-
şeceğini belirten Uygun,  yargı 
bağımsız değilse insan hakları-
nın güvence altına alınamaya-
cağını ve demokratik rejimin 
yerleştirilemeyeceğini söyledi.

“Yargı son yıllarda hiç bu kadar 
bağımlı ve hiç bu kadar emirle 
hareket eder duruma gelme-
mişti” diyen Oktay Uygun, şöy-
le konuştu: “Bu çok vahim bir 
durum. Yapılması gereken ilk 
iş yargıyı tarafsız ve bağımsız 
hale getirmektir. İktidar ile mu-
halefetin üzerinde uzlaşması 
gereken husus buydu. Bu ya-
pıldıktan sonra hükümet siste-
mi gündeme gelse rahat rahat 
tartışırdık”.

 Anayasa değişiklikleri kabul 
edilir ve uygulamaya girerse, 
bizim demokrasi ve insan hak-
ları standartlarımızın, dikta-
törlükler sınıfına gerileyebile-
ceğini hatırlatan Uygun, kısa 
süre öncesine kadar otoriter 
rejimlerle yönetilen, doğru 
dürüst seçim kültürü bile ol-
mayan Macaristan, Sırbistan, 
Bulgaristan gibi ülkelerin ge-
risinde kalacağımız uyarısında 
bulundu.

Anayasaların esas işlevinin 
devlet iktidarını sınırlamak ol-
duğunu belirten Uygun kuv-
vetler ayrılığının bunun için 
ihtiyaç olduğunu,  oysa görü-
şülmekte olan değişiklikte bu-
nun tam tersinin görüldüğünü, 
tüm yetkilerin tek kişide top-
landığını, iktidarı mutlak hale 
getirdiğini, cumhurbaşkanlığı 
makamı içersinde yasama, yü-
rütme ve yargıya hâkim olacak 
bir iktidar merkezi yaratmanın 
amaçlandığını sözlerine ekledi. 

Yrd. Doç. Dr. Demirhan Bu-
rak Çelik: “Anayasa değişik-
liğiyle yapılmak istenenin, 
ister seçimli otoriter, ister 
yarışmacı otoriter, ister pat-
ronlu başkanlık, ister mutla-
ki cumhurbaşkanlığı sistemi 
diyelim, ne dersek diyelim bu 
teklifin özü bu sistemi kuru-
sallaştırmaktır” dedi. 

G
Ü

N
C

E
L

5

O
C

A
K

 Ş
U

B
A

T
 2

0
17

 /
 1

3
7



Türkiye’nin batı ile Toplum-
sal, kurumsal ve yargı kültürü 
farklılıkları bulunduğuna işa-
ret eden Çelik,  2012 yılında 
hazırlanana ve Türk Tipi Baş-
kanlık sistemi olarak tanıtılan 
sistemin bu kez Cumhurbaş-
kanlığı sistemi olarak önümü-
ze getirildiğini bildirdi.  2010 
sistemi ile cumhurbaşkanlığı 
sistemindeki yargı ile ilgili hü-
kümleri Anayasa Mahkemesi 
ve HSYK açısından karşılaştır-

malı olarak ele alıp irdeleyen 
Çelik, iki sistemin seçimi ve iş-
leyişi açısından cumhurbaşka-
nının bu kurumlarla ilişkilerini 
değerlendirdi. 

Çelik, yargı ile ilgili hükümlerin 
hemen uygulamaya konulaca-
ğını, diğer hükümlerin uygula-
masına 2019 yılında yapılacak 

seçimlerle birlikte geçileceğini 
bildirdi. Çelik şunları söyledi: 
“Bu teklif bize şunu da göste-
riyor: Anayasanın değişmez 
maddeleri kısmının virgülüne 
dokunmadan, orada hiçbir de-
ğişiklik yapmadan değişmez 
maddelerin değiştirilebileceği-
ni ve içeriğinin boşaltılabilece-
ğini de görüyoruz. ”
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REFERANDUM SÜRECİNDE 
İSTANBUL BAROSU
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İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu, 
bu çerçevede anayasa de-
ğişikliğiyle neler amaçlan-

dığını halka anlatmak amacıyla 
düzenlenen çeşitli toplantılara 
katılarak konuşmalar yaptı.

Önümüzdeki iki ay çok 
önemli…

Ulusal Strateji Merkezi ve Eği-
tim-İş İstanbul 4 Nolu Şube-
since düzenlenen ‘Cumhuriyet 
Hukuku ve Milli Seferberlik 
Hükümeti Çalıştayı, 12 Şubat 
2017 Pazar günü Şişli Nazım 
Hikmet Kültür Merkezinde ya-
pıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını 
yapan İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu özetle 
şöyle dedi: “Türkiye Cumhuri-
yetin nasıl yazılacağına karar 
verilecek bir süreçteyiz. Ana-
yasa değişikliği ile Başkanlık 
sistemine geçme gayretinin 
arkasında Amerikan emperya-
lizminin olduğunu çok net gö-
rüyoruz. Teslim olmamalıyız. 
Önümüzdeki iki ay çok yoğun 

çalışmalı ve bu girişimi boşa çı-
karmalıyız”.

2010 referandumu 
olmasaydı…-

Beykoz Milli Birlik Hareketi 
tarafından 5 Şubat 2017 Pazar 
günü Beykoz Vakfı Konferans 
Salonunda düzenlenen panele 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu konuşma-
cı olarak katıldı.   Eski MHP 
Milletvekili Nazif Okumuş’un 
yönettiği panelde konuşan Du-
rakoğlu 2010 anayasa değişik-
liği sonuçlarının 15 Temmuz’u 
doğurduğunu söyledi. Dura-
koğlu “Referanduma sunula-
cak anayasa değişiklikleri de 
geçerse Türkiye’ye artık bir hu-
kuk devleti diyemeyeceğiz. Biz 
2010 anayasa değişikliğinde 
benzer konuma gelmiştik. Bili-
yorduk ki o anayasa Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
yeniden düzenlenmesiyle ilgi-
liydi. Bunu yapmayın dedik. 
Cemaat bilerek bu kuruma hâ-
kim oldu. TSK’nın itibarsızlaş-
tırılması için uğraşıldı. Çünkü 
Amerikan emperyalizminin 

Orta Doğu’daki oyununun kar-
şısındaki tek güç TSK’ydı. 2010 
referandumu olmasaydı, 15 
Temmuz olayını yaşamayacak-
tık” dedi
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Türkiye’de adalet talebi 
yok…

Toplumcu Düşünce Enstitüsü 
tarafından düzenlenen ‘Türki-
ye’nin Hukuk Düzeni’ konulu 
panel Bursa Nilüfer belediyesi 
Konak Kültür Ev’inde gerçek-
leşti. İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu, pa-
nele konuşmacı olarak katıldı. 
Durakoğlu panelde özetle şun-
ları söyledi: “Türkiye’nin temel 
sorunlarından biri yurttaşların 
adalet talebinde bulunmama-
sıdır. Bizim böyle bir eksiğimiz 
var. Oysa adalet ekmek kadar, 
bu kadar gereklidir. Bizim ülke-
mizde insanlar aş. İş, su istiyor 
ama adalete istemiyor. Bunu 
değiştirmemiz gerekiyor. Yurt-
taşın adalet talebi olmadığı za-
man, siyaset kurumunun ola-
yın içine girmesi, hukuku kendi 
ölçüleri içinde biçimlendirmesi 
hepimizi büyük bir sarmalın 
içine sokuyor. Hukuksuzluk 
yargı eliyle meşrulaştırılıyor. 
Biz bu ülkede yargıyı bağımsız 
kılamadık. Bununu nedenleri 
arasında da talep eksikliğine 
ilişkin değerlendirmeler var. 
Türkiye’de yargı bağımsızlığı 
sanki sadece yargı görevi ya-
panların bir sorunuymuş gibi 
tespit edilmeye çalışılıyor. Te-
mel eksiklerden biri de budur.”

Rejim Değişikliğine Dönüşür 
Kaygısı…

İstanbul Anayasa Platformu, 
İstanbul Kadın Kuruluşları Bir-
liği ve CHP Sarıyer İlçe Başkan-
lığı tarafından 15 Ocak 2017 
Pazar günü Sarıyer Belediyesi 
Yaşar Kemal Kültür Merke-
zinde düzenlenen ‘Anayasa 
Değişikliği Neler Getiriyor’ ko-
nulu panelin açılış konuşma-
sını İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu yaptı. 
Durakoğlu, anayasa değişikli-
ğinin basit bir sistem değişik-
liği olmadığına dikkat çekti. 
Değişikliklerin onun ötesinde 
anlamlar taşıdığını belirten 
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Durakoğlu, bunun giderek bir 
rejim değişikliğine dönüşebi-
leceği endişesi ve kaygısının 
taşındığını söyledi.   Durakoğ-
lu şöyle devam etti: “AKP ve 
MHP’ye oy vermiş olanlardan 
şimdi ‘Hayır’ oyu isteyeceğiz. 
Bizim dışımızdakilere giderek 
onlara bazı şeyler anlatmamız 
gerekiyor. İnanarak ve müca-

dele ederek bu işi yapmamız 
gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir 
aşamadayız.”

Anayasa değişikliği ülkemize 
neler kaybettirecek?

İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, anaya-
sa değişikliğiyle getirilmek is-
tenen sistemin sakıncalarını 

anlatmak üzere çeşitli salon 
toplantılarına katıldı. Buralar-
da yaptığı konuşmalarda, eğer 
değişiklikler 2010 referandu-
munda olduğu gibi kabul edi-
lecek olursa Türkiye’nin karşı 
karşıya kalacağı ağır sorunla-
rın neler olabileceğini anlattı.

Durakoğlu bu çerçevede, Kar-
tal Hasan Ali Yücel Kültür 
Merkezinde, Bakırköy Tarık 
Akan Kültür Merkezinde, Bü-
yük Ada’da düzenlene bir top-
lantıda, Gaziosmanpaşa İlçe 
Başkanlığında, Avcılar Ata-
türkçü Düşünce Derneğinde, 
katıldığı bazı televizyon prog-
ramlarında konuşmalar yaptı. 
Durakoğlu, anayasa değişikli-
ğinin referanduma sunulacağı 
16 Nisan 2017 tarihine kadar 
bu tür çalışmalarına devam 
edecek.



REFERANDUMDA HAYIR DİYENLERİ PKK 
DESTEKÇİSİ İLAN EDEN BAŞSAVCI VEKİLİ İÇİN 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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İstanbul Barosu Başkanlığı, 
Twitter Hesabından “Referan-
dumda HAYIR diyeceklerin 
dikkatine. Vereceğiniz HAYIR 
oyu aynı zamanda destek 
oyudur. Haberim yoktu de-
meyin.” şeklinde paylaşımda 
bulunan Antalya Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Cevdet Kaya-
foğlu hakkında, kamu görevi-
nin sağladığı nüfuzu kötüye 
kullanmak suretiyle inanç, 
düşünce ve kanaat hürriyeti-
nin kullanılmasını engelleme 
suçundan Cumhuriyet Baş-
savcılığına suç duyurusunda 
bulundu.

İstanbul Barosu Başkanlığının 
ilgili Cumhuriyet Başsavcıve-
kili hakkında bulunduğu suç 
duyurusunda özellikle şu hu-
suslara vurgu yapıldı:

1. Antalya Cumhuriyet Başsav-
cıvekili Cevdet Kayafoğlu’nun 
Twitter hesabından “Referan-
dumda HAYIR diyeceklerin 
dikkatine: Vereceğiniz HAYIR 
oyu aynı zamanda PKK’ya des-
tek oyudur. Haberim yoktu 

demeyin” şeklinde paylaşımda 
bulunduğu 18 Şubat 2017 ta-
rihli gazetelerde haber yapıl-
mıştır.

2. 16 Nisan 2017 tarihinde 
yapılacak olan anayasa deği-
şikliğine ilişkin referandumda 
HAYIR oyu verecekleri PKK 
destekçisi olarak ilan etmek, 
HAYIR diyenleri terör örgütü-
ne bilerek ve isteyerek yardım 
eden kişi, dolayısıyla Türk Ceza 
Kanunu anlamında terör örgü-
tü üyesi ilan etmek, kişilerin 
siyasi düşüncesini değiştirme-
sini alenen zorlamak suçunu 
oluşturur. Twitter hesabında 
bu duyuruyu yapan bir Cum-
huriyet Savcıvekili olup, kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kö-
tüye kullanılmak suretiyle bu 
suç işlenmiştir.

3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu’nun “İnanç, düşünce ve ka-
naat hürriyetinin kullanılma-
sını engelleme” başlıklı 115/1. 
Maddesinde “(1) Cebir veya 
tehdit kullanarak, bir kimse-
yi dini, siyasi, sosyal, felsefi 
inanç ve kanaatlerini açıkla-
maya veya değiştirmeye zor-
layan ya da bunları açıklamak-
tan, yaymaktan men eden kişi 
bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır” denil-
miştir. “Ortak Hüküm” başlık-
lı 119/1-e maddesinde ise “(1) 
Eğitim ve öğretimin engellen-
mesi, kamu kurumu veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinin 
engellenmesi, siyasi hakların 
kullanılmasının engellenmesi 

ve kanaat hürriyetinin kulla-
nılmasını engelleme, konut do-
kunulmazlığının ihlali ile iş ve 
çalışma hürriyetinin ihlali suç-
larının, kamu görevinin sağla-
dığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işlenmesi halinde ve-
rilecek ceza bir kat artırılır de-
nilmektedir. 

4. Yukarıda belirtilen olay ne-
deni ile şüpheli hakkında ge-
rekli soruşturma yapılarak 
hakkında kamu davası açılma-
sını arz ve talep ederiz.



MARMARA VE EGE GENİŞLETİLMİŞ 
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 

YAPILDI
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Marmara ve Ege Bölge-
si Genişletilmiş Baro 
Başkanları toplantısı 

28 Ocak 2017 Cumartesi günü 
İstanbul Barosunun ev sahipli-
ğinde İstanbul’da yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, gündeme 
ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, Başkan Yar-
dımcısı Av. Berra Besler ve 16 
baro başkanı ile iki baro baş-
kan vekili katıldı. Toplantıda 
İstanbul Barosu Başkan yar-
dımcısı Av. Necmi Şimşek, Ge-
nel Sekreter Av. Cengiz Yaka, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. 
Şahin Erol ve Av. Hasan Kılıç 
da hazır bulundu. 

Baro başkanları toplantısın-
dan sonra sonuç bildirgesi ya-
yınlandı. 

KAMUOYUNA

Bizler aşağıda imzası bulunan 
Genişletilmiş Ege ve Marmara 
Bölge Baro Başkanları Toplan-
tısına katılan Baro Başkanları 
olarak Anayasa değişikliği pa-

ketine ilişkin görüşlerimizi ka-
muoyu ile paylaşıyoruz.

Ülkemiz anayasa değişikliği 
adı altında Hükümdar yetkile-
rine sahip, ama adı CUMHUR-
BAŞKANI olan, bütün erkleri 
elinde bulunduran tek kişinin 
iktidarına sürüklenmektedir. 
Bu, süslenmiş anayasa paketi 
adı altında halkımızın oyuna 
sunulmaktadır. 

Barolar dâhil hiçbir anayasal 
kurumun ve “halkımızın görü-
şü” alınmaksızın yapılmak iste-
nen anayasa değişikliği halkı-
mızın bir talebi olarak ortaya 
çıkmamıştır. Anayasalar top-
lumsal uzlaşma ve mutabakat 
metinleridir. Oysa bu Anayasa 
değişikliği, henüz teklif aşama-
sında bile toplumu birleştir-
mek yerine ayrıştırıp bölmeye 
başlamıştır.  
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Yetkisini anayasadan alan ve 
görevi insan haklarını savun-
mak olan Barolar olarak gör-
mekteyiz ki, bu anayasa deği-
şiklik paketi halkımızın hiçbir 
temel sorununa çözüm getir-
mediği gibi, kuvvetler birliği 
sistemi getirmekle parlamen-
ter demokrasimizi ortadan kal-
dırmaktadır. 

Kuvvetler ayrılığının ortadan 
kalkması ile “hürriyet” ortadan 
kalkacaktır, “anayasa” ortadan 
kalkacaktır. 

Hakların güvence altına alın-
madığı ve kuvvetler ayrılığının 
olmadığı bir toplumda aslında 
bir anayasa da yoktur. 

Anayasa mahkemesinin ola-
ğan üstü hal kararnamelerini 
denetlememe yönünde verdiği 
kararla, OHAL tümü ile keyfi 
bir KHK yönetimine dönüş-
türülmüş bulunmaktadır. Bu 
durum sürerken meşru ve de-
mokratik bir anayasa tartışma-
sı yapılamayacağını biliyoruz. 

Gençlerimize 18 yaşında seçile-
bilme hakkı verilmek istenme-
si olumludur. Ancak Anayasa 
mevcut haliyle 25 yaşında se-
çilme imkanı vermesine rağ-
men, Meclis’te bugün bir elin 
parmakları kadar bile temsil 
edilmedikleri ortadayken, bu 
düzenlemenin aslında gençleri 
Meclis’e taşımayacağı açıktır. 

Yapılmak istenen; 

- Demokratikleşmek için ana-
yasa değişikliği değil bir rejim 
değişikliğidir.

- Ülkeyi ve insanlarının hak ve 
özgürlüklerini bir kişiye tes-
lim etme girişimidir. Bu bir kişi 
dünyanın en demokrat insanı 
bile olsa bu kadar yetki ve so-
rumsuzlukla yine bir diktatöre 
dönüşeceği açıktır.

- Parlamenter demokratik sis-
temin ortadan kaldırılması gi-
rişimidir.

- Cumhuriyetin kurucu değer-
lerine saldırıdır. 

- Kuvvetler ayrılığını yok et-
mektir.

- Sadece yürütme yetkisini de-
ğil, yasama ve yargıyı da tek 
elde toplamaktır. 

Bu Anayasa değişikliği Milli 
birliğimizi ortadan kaldırıla-
rak, hem duygusal hem de fi-
ili bölünmelere yol açacaktır. 
Ülkemizin eyaletlere ayrılması 
tehlikesi ile karşı karşıya kalı-
nacaktır.

 Yurdumuzu ve milletimizi bir 
tek kişinin iradesine ve insafı-
na bırakacak bu değişiklik öne-
risine sessiz kalmıyoruz.

Bu ne bir kişinin, ne bir par-
tinin meselesidir. Bu ne ikti-

dar, ne de muhalefetin yanın-
da olmak değildir. Ülkemizin 
ve çocuklarımızın geleceğinin 
yanında olmaktır. Meselemiz; 
memleket meselesidir ve bu 
memleket hepimizindir. 

AYDIN BAROSU BAŞKANI
Av. GÖKHAN BOZKURT

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
Av. MEHMET DURAKOĞLU 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI
Av. POLAT BALKAN

ANKARA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN CANDURAN

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI 
Av. EROL KAYABAY

BİLECİK BAROSU BAŞKAN VEKİLİ
Av. HASAN ŞAHİN

BURSA BAROSU BAŞKANI
Av. GÜRKAN ALTUN

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
Av. BÜLENT ŞARLAN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI
Av. MÜJDAT İLHAN

EDİRNE BAROSU BAŞKAN VEKİLİ 
Av. KAAN POLAT

İZMİR BAROSU BAŞKANI
Av. AYDIN ÖZCAN

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI 
Av. TURGAY HINIZ

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
Av. SERTİF GÖKÇE

MANİSA BAROSU BAŞKANI
Av. ALİ ARSLAN 

MUĞLA BAROSU BAŞKANI
Av. CUMHUR UZUN

SAKARYA BAROSU BAŞKANI
Av. ZAFER KAZAN

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI
Av. ERHAN SEZER 

YALOVA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN GERGEROĞLU



ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN 
YASALAŞMAMASI İÇİN MÜCADELE 
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“Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sında Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Teklifi”nin Meclis 
Anayasa Komisyonunda kabul 
edilmesi üzerine, çeşitli meslek 
odası ve sivil toplum kuruluşu 
bileşenlerinden oluşan İSTAN-
BUL ANAYASA PLATFORMU, 
teklifin TBMM’de kabul edil-
memesi için mücadele edilmesi 
çağrısında bulundu.

İstanbul Anayasa Platformu 
bileşenleri 4 Ocak 2017 Çar-
şamba günü İstanbul Barosu 
Kültür Merkezinde b.ir toplantı 
yaptılar.

Toplantının açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. Aydeniz Alisbah 
Tuskan, yapılan bu ikinci top-
lantıda, anayasa değişiklikleri-
nin yasalaşmaması için yapıla-
cak mücadele yöntemlerin ele 
alınacağını söyledi.

 İstanbul Kadın Kuruluşları Bir-
liği Koordinatörü Av. Nazan 
Moroğlu, 2017 yılının terörle 
başladığını, Türkiye’nin içte ve 
dışta terörle mücadele eder-

ken, hukuk devletinde olmama-
sı gereken bir şekilde Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasında De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun Teklifi’nin Anayasa Komis-
yonundan ışık hızıyla geçtiğini 
söyledi. Anayasa değişiklikleri-
nin yönetmelik değişikliği mer-
tebesine indirildiği, toplumsal 
uzlaşma metninin hiç kimsenin 
görüşü alınmadan değiştirildi-
ğini belirten Moroğlu, otoriter 
bir devlet yapılanmasına doğru 
hızla gidildiğini, demokrasi güç-
lerinin bu gidişe karşı mücadele 
vermesinin zorunlu hale geldi-
ğini bildirdi. 

Bu mücadelede izlenecek yol 
hakkında bilgi veren Moroğ-
lu, öncelikle Teklifin TBMM 
Genel Kurulunda görüşülmesi 
sürecinde milletvekillerine ve 
halka yönelik etkinlikler ya-
pılmasının, sosyal medyanın 
kullanılmasının ve açık hava 
etkinlikleri düzenlenmesinin 
yararlı olacağını anlattı. Moroğ-
lu, “platform üyeleri arasında 
sağlıklı bir iletişim kurmalı, 
görev bölümü yapmalı, sosyal 
medyayı doğru kullanmalıyız. 

Meclisteki oylamada 330’u 
bulmamaları için etkili çalış-
malar yapmalıyız” dedi. 

İstanbul Kadın Araştırmala-
rı Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Necla Arat ise şunları söyledi: 
“Meclisten bu yasanın olur 
almaması için neler yapaca-
ğımızı yönetim kurullarımızla 
görüşüp hemen etkinlikleri-
mize başlayacağız. Milletve-
killerine, daha kısa metinleri 
faks, e-mail’le göndermeye 
devam etmeliyiz diye düşünü-
yorum. Ayrıca küçük gruplar 
halinde milletvekilleri ziyaret 
edilebilir, yüz yüze görüşme-
ler yapılabilir. Halka yönelik 
çalışmalarımız da çok önemli. 
Meydanlara ve salonlara top-
layacağımız kişilere durumun 
vahametini anlatmak zorun-
dayız. Edindiğimiz bilgileri en 
yoğun ve anlaşılır bir biçimde 
halkımıza anlatmamız gereki-
yor. Yapacakları şeyin Ana-
yasa değişikliklerine HAYIR 
demek olduğunu anlatmamız 
ve onları yüreklendirmemiz 
gerekiyor”.

Av. Aydeniz ALİSBAH TUSKAN Av. Nazan MOROĞLU Prof. Dr. Necla ARAT



BUNUN ADI, MUHALEFETİN 
SİNDİRİLMESİDİR

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Dün yayınlanan son KHK ile 
FETÖ adı altında sürdürülen 
operasyonlar, OHAL’in yar-

gısız infaza dönüşmekte olduğunu 
açığa çıkarmıştır.
İstanbul Barosu olarak; FETÖ artık-
larının, devletin tüm kademelerin-
den temizlenmesinin gereğini öte-
den bu yana kararlılıkla savunmak-
tayız. Keza, bu bağlamda siyasal 
iktidarı gelişim sürecinin sorumlusu 
olarak tanımlasak bile, yeri geldiğin-
de bu operasyonlara açıkça destek 
bildiriminde bulunurken, gerekti-
ğinde bilinçli bir sessizlikle bu des-
teğimizi somutlaştırmıştık.
15 Temmuz sürecinde de, darbele-
re karşıtlığını “en erken ilan eden” 
kurumsallık olarak,   bu konudaki 
omurgalı duruşumuzu tescil de et-
miştik.
İstanbul Barosu olarak, bu belgeler-
le konumlandığımız yerde durmaya 
devam ediyoruz. Durduğumuz yer, 
OHAL ve ona dayanan KHK’lar ile 
başlatılan yargı teneffüsünde, hu-
kukun kılavuzu olma iddiasıdır. Bu 
iddiamızı, adına “aydınlar bildirisi” 
denilen metnin yayınlanması sıra-
sında, bu metne tepki göstererek 
geliştirdiğimiz gibi, hiçbir idari ve 
yargısal tasarrufa dayanmadan ka-

patılan dernekler ve kurumlar ko-
nusundaki uyarılarımızla da ortaya 
koymaya devam etmiştik.

Ancak, bu son KHK ile ihraç edilen 
330 akademisyenin konumu, artık 
bardağı taşıran son damla gibidir.

Meslekten ihraç edilen bir kısım 
akademisyenlerle hiçbir siyasal ve 
ideolojik bağımız olmasa da, FETÖ 
ile en küçük bir bağlantısı olma-
yacağını bildiğimiz – Prof. Dr. İb-
rahim Kaboğlu gibi – kişilerin de 
bu torbada bulunmaları, OHAL ile 
elde edilen KHK yetkisinin kötüye 
kullanılmasından başka bir anlam 
taşımamaktadır. Gün boyunca, bize 
Voltair’i anımsatan bir konuma sü-
rükleyen bu son kararın, kanun 
hükmünde imiş gibi görünmesi, hu-
kuk hükmünde olmasını sağlayama-
mıştır. 

Kimse, yargıdan muaf olamaz. Ko-
numu ve görevi ne olursa olsun 
–akademisyenler de dahil– kimse 
dokunulmaz değildir. Ancak KHK, 
bir “yargı organı” değildir. Yargılan-
madan hüküm veren, Roma’lıların 
kölelerinden bile esirgemedikleri sa-
vunma hakkından yoksun kılınarak 
mahkum eden bir KHK algısı, hukuk 
argümanı olamaz.

OHAL açıkça, muhalif avına çıkan 
siyasal iktidarın, güdümlü mermisi-
ne dönüşmüştür. Kapsamından ko-
puk, zamanı değerlendirme konusu 
yapılmayan bu silahın, nerede ve ne 
zaman kimi hedef alacağı artık belli 
değildir. Bu karar mekanizmalarının 
başında bulunanlar bilmelidir ki, 
“herkes suça katılırsa, suç ortadan 
kalkar”. Geçmişte bunun acı örnek-
lerini yaşayan bir ülke olarak, bu ör-
neklerden ders almamakta direnen, 
üstelik hukuku katleden FETÖ örgü-
tünün yargı dünyamıza kattığı utanç 
tablolarını taklit eden yaklaşımlar, 
adaletin sorgulanmasına neden ol-
maktadır.

Gelişen sürecin referandumla bir-
likte atbaşı götürülmesi, “konuşan-
ların toplanması” sonucunu doğura-
cak ise, ifade hürriyetine dair ortaya 
çıkan ihlaller, hukuk devleti iddiamı-
zı büsbütün yok eden bir evreyi ifa-
de edecektir.

Bunun adı, muhalefetin sindirilme-
sidir.

İstanbul Barosu sinmeyecek ve hu-
kukun kılavuzu olma iddiasını hak 
eden bir etkinlik noktasına ulaşa-
caktır.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi 20 
Şubat 2017 Pazartesi günü kundaklandı. Nefret söyleminin tipik 
bir uygulaması olan kundaklama, toplumda tepkiyle karşılandı. 
Olayın faili kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edildi.

Kundaklama olayından sonra toplumun çeşitli kesimlerinden, 
sanat kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından kundaklama olayı kınandı ve Müjdat Gezen Sanat 
Merkezine destek mesajları yayınlandı ve ziyaretler yapıldı. 
Kundaklama olayının ilk günü İstanbul Barosu Kültür ve Sa-
nat Kurulunun ‘İSTANBUL BAROSU KÜRTÜR SANAT KURULU 
OLARAK YANINIZDAYIZ’ bez afişi Merkezin bahçesine asıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Av. Şahin Erol 
Başkanlığındaki bir heyet 28 Şubat 2017 Salı günü saat 17.00’da MSM’ye giderek Müjdat Gezen’e geçmiş 
olsun dileği ve destek ziyaretinde bulundu.  Ziyarette, Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Filiz 
karaman, Merkez Üyeleri Av. Nizar Özkaya, Av. Saliha Karakuzulu, Av. Vecihe Tunca, Av. Handan İlağa, 
Av. Ömeralp Pulatoğlu, Av. Ferda Kocukoğlu ve Av. Alev Seher Tuna yer aldıla

KUNDAKLANAN MÜJDAT GEZEN SANAT 
MERKEZİNE BAROMUZDAN DESTEK ZİYARETİ



Bugün, ülkemiz üzerinde emeller besleyen 
emperyalizmin İzmir Adliyesi önünde gi-
riştiği alçakça terör saldırısı, birliğimizi 
bir kez daha pekiştirecektir. Başından bu 

yana inatla vurguladığımız gibi, asla sinmeyece-
ğiz, asla yılmayacağız ve asla korkmayacağız. Bu 
teröristler bilmelidirler ki, her terör saldırısında 
kaybettiklerimizle yeniden doğacak ve inancımızı 
yeniden tazeleyeceğiz.
Öteden bu yana söylediğimiz gibi; bu ulus, terö-
re karşı yıllarca test ederek kanıtlanmış birliğini 
bir kez daha gösterecek ve bu eylem de öncekiler 
gibi sonuçsuz kalacaktır. Terörün vermeye çalıştığı 
mesajlar alınmayacak, ekilen nefret tohumları su-
lanmayacak ve terörün korkusundan beslenen bir 
teslimiyet sergilenmeyecektir.
Bir olmalıyız, birlik olmalıyız, güçlü olmalıyız. Bu 
“katil sürüleri” tarafından organize edilen terör, 

er ya da geç kendisini de patlatacaktır. Bu ülkeyi, 
terör taşeronlarına da, onların patronu emperya-
listlere de teslim etmeyeceğiz. Yargı dünyasının 
mensupları olarak ifade etmeliyiz ki, bu eylem için 
Adliye önünün tercih edilmiş olması, durduğumuz 
yerin doğruluğunu gösteren bir olgudur. Biz, bu 
mücadelenin inançlı savunucuları olmaya devam 
edeceğiz.
Güvenlik güçlerimizin bu saldırıda da tanık oldu-
ğumuz özverili davranışları, onlara olan borcumu-
zu ödemekte ne denli güçlükler çekeceğimizin de 
belirtisidir. Yaşamları pahasına korumaya çalıştık-
ları değerleri sonuna kadar yaşatmayı, bize bırak-
tıkları vasiyet olarak değerlendireceğiz.
Saldırıda kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet, ya-
kınlarına sabır diliyoruz.
Yaralılara şifa diliyoruz.

YILMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ, 
KORKMAYACAĞIZ

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Kartal Belediyesi tarafından 
2004 yılında hayatını kaybe-
den çevirmen, eleştirmen, öğ-
retmen, yayıncı ve yazar Vedat 
Günyol’un adını yaşatmak ama-
cıyla düzenlenen Vedat Günyol 
Deneme Ödülleri’nin sonuçları 
açıkladı. 74 eser arasından “Ana-
dolu’nun Umudu Aydınlık” isim-
li yayınlanmamış eseriyle Öner 
Yağcı ödülün sahibi oldu. 

Kartal Belediyesinin öncülüğün-
de düzenlenen İstanbul Baro-
su, Türkiye Yazarlar Sendikası, 
Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstan-
bul Atatürk Lisesi Mezunları 
Vakfı’nın da destek verdiği Ve-
dat Günyol Deneme Ödülleri’ne 
katılmak isteyen yazarlar için 15 

Temmuz-30 Kasım arasında ya-
pılan başvurularda 74 deneme 
yazarı yarışmaya başvurdu.

Celal Ülgen, Haluk Hepkon, 
Hüseyin Özbek, Hüsnü Yeşil-
yurt, Rengin Cemiloğlu, Tahir 
Şilkan ve Uğur Kökden’in yer 
aldığı seçici kurul tarafından ya-
pılan değerlendirme sonucunda 
74 eser içinden “Anadolu’nun 
Umudu Aydınlık” isimli yayınlan-
mamış eseriyle Öner Yağcı, Ve-
dat Günyol Deneme Ödülü’nün 
sahibi olurken, “Kirpinin Dansı” 
eseriyle Hamdi Topçu, “Aklımın 
Söz Kanatları” eseriyle de Ayşe 
Yamaç seçici kurul özel ödülüne 
layık görüldü.

Dereceye girenlerin ödülleri Ha-
san Ali Yücel Kültür Merkezi’n-
de 5 Mart’ta düzenlenen törenle 
verildi. Vedat Günyol Deneme 
Ödülleri’nin sonuçlarını açıkla-
mak amacıyla yarışma seçici ku-
rulu, Kartal Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt ve 
Gökhan Yüksel, Hasan Ali Yücel 

Kültür Merkezi’nde bir araya 
geldi. Yapılan değerlendirme-
lerin ardından verilen kararlar 
doğrultusunda yarışmada dere-
ceye girenlerin isimleri buradan 
açıklandı.

Kurul adına konuşan Türki-
ye Yazarlar Sendikası Başkanı 
Mustafa Köz, “Vedat Günyol’u 
yaşatmak ve yeni nesillere ta-
nıtmak için Kartal Belediyesi 
öncülüğünde gerçekleştirilen 
yarışmaya 74 yazar eser gön-
dermiştir. Bir ödülün ilkinde 
bu kadar başvurunun olması 
sevindiricidir” dedi.

Yarışmanın seçici kurulunda yer 
alan Kartal Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt da 
ödülle ilgili olarak, “Edebiya-
tımızın büyük değeri Vedat 
Günyol’u bizim anmamız ge-
rekiyor. Yeni kuşaklara aktar-
mamız gerekiyor. Onun için ne 
yapabiliriz derken onun adına 
bir deneme yarışması fikri or-
taya çıktı” diye konuştu. 

VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ G
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Bugün (05.01.2017) 
sabah 06.00 itiba-
riyle Doğan Holding 
Baş Hukuk Müşaviri 

Av. EREM TURGUT YÜCEL ile 
YAHYA ÜZDİYEN’in evinde ve 
işyerinde polis tarafından ara-
ma yapılmıştır.

Av. EREM TURGUT YÜCEL, ha-
len İstanbul Barosu nezdinde 
TBB Delegesi olup, Baromuzun 
2002-2004 yılları arasında Yö-
netim Kurulu Üyeliğinde de 
bulunmuştur.

Av. EREM TURGUT YÜCEL, 
avukat sıfatıyla takip ettiği 
dosyada tutuklanan müvekki-
linin davasını takip ederken, 
aynı dosyadan şüpheli konu-
muna getirilmiştir.

CMK’nın 130. maddesi ile Avu-
katlık Kanunu’nun 58. mad-
desi, Avukatın ev ve işyerinin 
aranması sırasında Cumhuri-
yet Savcısı ile Baro Temsilcisi 
olan bir avukatın bulunması 
zorunluluğunu sevk etmekte-
dir.  OHAL çerçevesinde çıkar-
tılan KHK ile Cumhuriyet Sav-
cısı bulundurulması zorunlulu-
ğu kaldırılmış olmakla birlikte, 
Baro Temsilcisi bulundurmayı 
zorunlu kılan hüküm saklı tu-
tulmuştur.

Avukat EREM TURGUT YÜ-
CEL’in ev ve büro araması için 
kolluk kuvvetlerince Baromu-
za bir bildirim yapılmamış, 
dolayısıyla aramalarda Baro 
Temsilcisi bulunamamıştır. Bu 

nedenle söz konusu aramalar 
yasaya açıkça aykırıdır. 

İsnat edilen suçun niteliği ne 
olursa olsun, yasanın açık 
hükmünün uygulanması ge-
rekirken, bu gerekliliğe uyul-
mamış olması, gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin sakıncalardan 
sadece birisidir. CMK’nın açık 
hükmü gereğince arama so-
nucunda el konulan bilgisayar 
kayıtları ve hard diskten imaj 
alınması gerekirken, yasanın 
bu hükmü de ihlal edilmiş, 
bunlara doğrudan el konul-
muştur.

Meslektaşımızın Baromuz ca-
miasında bilinen kişiliği, FETÖ 
iltisakı ve/veya irtibatı ile 
uzaktan yakından ilgi kurul-
masına olanak vermeyecek bir 
yapıdadır. Avukatlık görevinin 
yerine getirilmesi bağlamında 
gerçekleştirdiği görüşmelerin, 
böyle bir irtibatın göstergesi 
olarak yorumlanmasına olanak 
yoktur. Avukatlık görevlerinin 
sınırları konusunda, binlerce 
örnek yaşayan ve gerekirse 
bu sınırları belirleyip disiplin 
hukuku uygulayan bir hukuk 
kurumu olarak, meslektaşımız 
için yakalama ve gözaltı işlemi 
uygulanmasını anlamakta güç-
lük çekiyoruz.

Bu gözaltı, özü itibariyle bir 
gözdağıdır. Siyasal iktidarın, 
kendi stratejileri doğrultusun-
da oluşmasına özen gösterdiği 
konjonktürün bir aşaması ile o 
aşamadaki mesajıdır. Bu bağ-

lamda, sadece bir avukat gö-
zaltısından değil, ona bağlı ve 
açıkça basın özgürlüğüne karşı 
girişilmiş bir saldırıdan söz et-
mek gerekir.

Meslektaşımızın kişiliğinde 
oluşturulan bu gözdağı, bir 
başka yönüyle FETÖ soruş-
turmalarının “sulandırılması” 
anlamına da gelmektedir. Geç-
mişte bizzat cemaat tarafından 
yürütülen soruşturmalarda ör-
nekleri çokça görüldüğü üzere, 
soruşturmaların içine “ilgisiz” 
başka unsurların da katılması, 
“iltisak ve irtibat” iddialarının, 
giderek rövanş anlayışlarıyla 
beslenen tatmin arayışlarına 
dönüşmesi sonucunu doğu-
racaktır. Nitekim kısa bir süre 
önce Ankara Temsilcisinin tu-
tuklanması kararının gerekçe-
sindeki trajikomik belirlemeler, 
bu arayışın sonuçlarıdır. Öyle 
anlaşılmaktadır ki, şimdi Do-
ğan Medya Grubunun üzerine 
düşürülmeye çalışılan gölge, 
böyle bir iltisakla olası biçimde 
planlanmaktadır.

Buradaki temel sorun, huku-
kun siyasal stratejilerin parça-
sı olup olmayacağıdır. İstanbul 
Barosu olarak, bu noktadaki 
sorumluluğun, sav-savun-
ma-karar üçlüsü olarak hepi-
mize ait olduğu kanısındayız. 
Bizim durduğumuz nokta, tam 
da burasıdır. Yanımızı boş tu-
tacağız…

HUKUK SİYASAL 
STRATEJİLERİN PARÇASI 

OLMAMALIDIR
BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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Yılbaşı gecesi Ortaköy’de 
yaşanan terör saldırısını 
takiben, Okmeydanı’nda 
yapılan açıklama nedeniy-

le, orada bulunan iki yurttaşımızın 
gözaltına alınması ve dün tutuklan-
ması, hukuksal dayanağı olmayan 
bir gözdağıdır. Bu son örnek, daha 
önce yargı ve emniyete sızan cema-
at elemanlarının sıkça başvurdukları 
“özgün bir yöntemin” kopyasıdır. O 
dönemde de, hukuksal dayanaktan 
yoksun, gözaltılar ile gözdağı veril-
mekte ve giderek kısa/uzun tutuk-
luluklarla, TCK’nunda yer almayan 
“burun sürtme cezaları” uygulan-
makta idi. Öyle anlaşılmaktadır ki, 
şimdi de uygulayıcıların yer değiştir-
mesinden ibaret değişikliklerle, aynı 
özgün yöntemlerde tatmin aranmak-
tadır.

Hiç kuşku yok ki, terör saldırıları 
sonrasında yapılan her açıklama, 
özel bir duyarlılık taşımalıdır. Terö-
rün amacını oluşturan “toplumdaki 
ayrıştırmaya” olanak vermeyecek 
biçim ve uslup kullanılması, her so-
rumlu kişi ve kurum için temel bir 
yaklaşım olmalıdır. Nitekim, İstanbul 
Barosunun bu konudaki duyarlılığı 
ve bu bağlamdaki özeni, terör olay-
larını takip eden günlerde yayınladı-
ğı bildirilerde açıkça görülecektir. O 
bildirilerde, en küçük bir ayrışmaya 
fırsat vermemek adına, iktidarı bile 
eleştirmekten kaçınan bir dil kulla-
nılması, bilinçle oluşturduğu “şehit-
lere saygısının” gereğidir. 

Bu duyarlılıkları taşıyan bir hukuk 

kurumu olarak, bu son tutuklamanın 
hiçbir haklı gerekçesini bulamıyo-
ruz. Yapılan açıklamada, halkı kin ve 
düşmanlığa sevk eden herhangi bir 
ibare bulunmamaktadır. Nitekim tu-
tuklama kararı da bu nedenle gerek-
çeden yoksundur. Suç isnat edilen    
açıklama, yukarıda anlatılmaya çalı-
şılan duyarlılıklardan uzaklaşılarak 
yapılmış değildir. Anlatının içeriği iti-
bariyle böyle bir sonuca varılmasına 
hukuken olanak yoktur.

Suç sayılan açıklama, Ortaköy terö-
rünün resmi makamlarca da sorum-
lusu olduğu bildirilen İŞİD’e karşıdır. 
Gericilik karşısında, “laiklik bayrağı-
nın” işaret edilmesi, laikliğin “özgür-
lük ve kardeşlik” olarak tanımlanma-
sı, bu bağlamdaki bir mücadeleye de 
işaret edilmesi, asla suç oluşturan 
ifadeler değildir. 

Bu tutuklama, yukarıdan bu yana 
sıraladıklarımız nedeniyle, bir göz-
dağıdır. Tutuklananların şahsında, 
onlar gibi düşünen pek çok kişi için 
verilmiş “büyük gözaltı”dır. Onlar, 
“burun sürtme cezalarının” takdir 
edilen infaz sürelerini takiben ser-
best kalsalar da, dışarıdaki “büyük 
gözaltı” devam edecektir.

Bu son tutuklama, İstanbul Barosu 
için mücadele kararlığını pekiştiren 
yeni bir olgudur.

Hukuk ve adalet arayışımıza, öyle bir 
mücadele ile ulaşacağız.

Laikliği, birliğimizin çimentosu ola-
rak görüp, savunmaya devam edece-
ğiz.

LAİKLİK SAVUNUSUNA 
GÖZDAĞI

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
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İstanbul Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezi tarafından dü-
zenlenen “Çocuk Hukuku” 

konulu sertifika programı 18 
Şubat 2017 Cumartesi günü 
İstanbul Adalet Sarayı Kon-
ferans Salonu’nda başladı. İlk 
program iki gün sürdü. 

Programın açılışında konuşan 
İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi ve Kadın ve 
Çocuk Hakları Merkezleri Ko-
ordinatörü Av. Aydeniz Alis-
bah Tuskan, meslektaşlarımı-
zın çocuk hukukuna dair yasal 
mevzuat ve pratik uygulamalar 
konusunda bilgilendirilmele-
ri için İstanbul Barosu Çocuk 
Hakları Merkezi tarafından 
“çocuk hukuku “ konulu serti-
fika programı düzenlenmesine 
karar verildiğini söyledi. 

Çocuk haklarına ilişkin da-
valarda görev alacak mes-
lektaşlarımızın bilgilendirme 
seminerlerinden geçmelerini 
amaçladıklarını belirten Tus-
kan, çocuklarla ilgili davalarda 
yapılacak atamalarda öncelikle 
bu seminerlere katılan meslek-
taşların görevlendirileceğini 
bildirdi. 

Seminere katılan meslektaşla-
rımıza İstanbul Barosu Çocuk 
Hakları   Merkezi tarafından 
katılım belgesi verilecektir. 
Kontenjan sınırlıdır. Kayıt yap-
tırılması gerekmektedir. 2 gün 
katılım zorunludur. KATILIM 
ÜCRETSİZDİR. Kayıt yaptırıp 
seminere katılmayanlar önü-
müzdeki 3 seminere katılama-
yacaklardır. En az bir hafta ön-
cesinden arayıp kayıtlarını ip-
tal ettirmeleri gerekmektedir.

Müracaatların Baronun 0212 
240 04 00 numaralı telefonun-
dan, Çocuk Hakları Merkezi 
Bilgilendirme Seminerlerinden 
sorumlu Ali Yıldız’a (dâhili 191) 
yapılması gerekmektedir.

Eğitim seminerinin ilki   18-19 
Şubat 2017 tarihlerinde İstan-
bul Adalet Sarayı Konferans 
Salonu’nda  yapıldı. 

Bilgilendirme seminerinde ele 
alınan konular ve konuşmacı-
ları şöyle:

18 ŞUBAT 2017, CUMARTESİ

Koğuşturma-Çocuk Koruma 
Kanunu

Hacer Dönmez
İstanbul Adliyesi 4. Çocuk 
Mahkemesi Hâkimi

Soruşturma- Çocuk Şube Mü-
dürlüğü Faaliyetleri- ÇKK

Dr. Cengiz Apaydın
İstanbul Anadolu Adliyesi Ço-
cuk Cumhuriyet Savcısı

Çocuk Hukuku Uluslararası 
Sözleşmeler-İç Hukuka Yansı-
maları

Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu
İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkez Başkanı

TCK – CMK- ÇKK Çocuğa Dair 
Düzenlemeler

Yrd. Doç. Dr Fulya Eroğlu
Kadir Has Üniversitesi - Ceza 
ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Öğretim Üyesi

ÇOCUK HUKUKU KONULU 
SERTİFİKA PROGRAMI
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19 ŞUBAT 2017, PAZAR

Sosyal İnceleme Raporları- Uz-
man Raporları

Ayhan Erbay
İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza 
Mahkemesi, Pedagog

Medeni Hukukta velayet, vesa-
yet, kayyum, nafaka, ehliyet

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta
Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Çocukla Görüşme Teknikleri

Doç. Dr. Neylan Ziyalar
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp 
Enstitüsü

Çocuğa ilişkin Adli Tıp Uygula-
maları ve Raporlar- Çocuk İz-
lem Merkezleri

Doç. Dr. Işıl Pakiş
Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

MK,6284 sayılı kanun, ÇKK 
kanununda  tedbirler

Av. Ayşenur Demirkale
İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı

17.00 Sertifika Dağıtımı
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Adli Yardım Merkezi-
mizden görev alan 
meslektaşlarımızın, 
özellikle “kadının 

aile hukukundan doğan ve şid-
det içeren talepleri” konusun-
da açılan davalarda, başvuru 
tarihinden başlayarak alınması 
gereken tedbirler ve savunma 
teknikleri açısından bilgilendi-
rilmeleri amacıyla İstanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu kararıyla 
Kadın Hakları Merkezince ve-
rilmekte olan eğitim seminerle-
ri devam ediyor. 

  Eğitim seminerine katıldığına 
ilişkin sertifikası bulunmayan 
meslektaşlarımızın, kadınların 
aile hukukundan kaynaklanan 
adli yardım istemlerinde (Bo-
şanma, 6284 sayılı kanun gere-
ğince tedbir) görev alabilmeleri 
mümkün olamayacaktır. (Daha 
önce bu seminerlerden geçmiş 
olan meslektaşlarımızın yeni 
dönem seminer çalışmalarına 
katılma zorunluluğu bulunma-
maktadır.)

Sertifika programı, 6-14 Ocak 
2017, 24-25 Şubat 2017 tarih-
lerinde Çağlayan’daki İstanbul 
Adalet Sarayı Büyük Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiril-
di. Program sonunda katılımcı-
lara sertifika verildi. 

Programda ele alınan konular 
ve konuşmacıları şöyle: 

6 OCAK 2017 CUMA

Medeni Kanunda Mal Rejim-
leri

Av. Nazan Moroğlu 
Yeditepe Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi

Uluslararası Sözleşmeler Çer-
çevesinde Toplumsal Cinsiyet

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
İstanbul Barosu Saymanı / Ka-
dın Hakları Merkezi Koordina-
törü 

Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesi İle 
İlgili 6284 Sayılı Yeni Yasa

Av. Hale Akgün - İstanbul Ba-
rosu  Kadın Hakları Merkezi 
Başkanı

Adli Yardım Bürosunun İşle-
yişi–İşleyiş Hakkında Soru ve 
Önerilerin Değerlendirilmesi

Av. Tuğçe Bilgili

Şiddet Mağdurları ile Görüşme 
Teknikleri

Psikolog Neşe Yüksel 
İstanbul Aile Mahkemeleri

14 OCAK 2017 CUMARTESİ

Boşanma Sebepleri-Nafaka- ve 
Tazminat Hükümleri

Hâkim Emin Erol
İstanbul Anadolu 6.Aile Mah-
kemesi Hakimi

TCK Aile Düzenine Karşı Suç-
lar -TCK Cinsel Suçlar

KADIN HAKLARI VE AİLE İÇİ 
ŞİDDET KONULU SERTİFİKA 
PROGRAMI DEVAM EDİYOR
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Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
Bahçeşehir  Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dekanı

Adli Tıp Sistemi-Adli Muaye-
ne- Genital Muayenede Yasal 
Düzenlemeler ve Sorunlar 

Prof. Dr. Oğuz Polat 

Aile İçi Şiddette Disiplinler 
Arası İşbirliğinin Değerlendi-
rilmesi

Prof. Dr. Oğuz Polat

24 ŞUBAT 2017, CUMA

Medeni Kanunda Mal Rejim-
leri

Prof. Dr. Şükran Şıpka
İstanbul Kemerburgaz Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Uluslararası Sözleşmeler Çer-
çevesinde Toplumsal Cinsiyet

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan

İstanbul Barosu Saymanı / Ka-
dın Hakları Merkezi Koordina-
törü 

Şiddet Mağdurları ile Görüşme 
Teknikleri

Neşe Yüksel Psikolog
İstanbul Aile Mahkemeleri

Adli Yardım Bürosunun İşleyi-
şi – İşleyiş Hakkında Soru ve 
Önerilerin Değerlendirilmesi

Av. Aylin Moralıoğlu 
İstanbul Barosu Adli Yardım 
Bürosu Sorumlu Avukatı

Adli Tıp Sistemi-Adli Muaye-
ne- Genital Muayenede Yasal 
Düzenlemeler ve Sorunlar. Aile 
İçi Şiddette Disiplinler arası İş-
birliğinin Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Nevzat Alkan

25 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

Boşanma Sebepleri-Nafaka- ve 
Tazminat Hükümleri

Hâkim Emin Erol
İstanbul Anadolu 6.Aile Mah-
kemesi Hâkimi

TCK Aile Düzenine Karşı Suç-
lar - TCK Cinsel Suçlar

Doç. Dr. Güçlü Akyürek
MEF Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanı

Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesi İle 
İlgili 6284 Sayılı Yeni Yasa

Av. Gülen Afet Büberci
İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı

Sertifika Dağıtımı
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İstanbul Barosu Banka ve 
Finans Hukuku Komisyo-
nu ve İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Bilişim ve Teknoloji 
Hukuku Enstitüsünce düzen-
lenen “Kişisel Verilerin Ko-
runması Hakkında Kanu-
nun 

Finans Kurumları Açısın-
dan Değerlendirilmesi” pa-
nel 25 Şubat 2017 Cumartesi 
günü saat 10.00’da İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Dolapdere 
Kampusunda yapıldı. 

Panelin açılışı konuşması-
nı İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Bilişim ve Teknoloji Hukuku 
Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. 
Lale Keser Berber gerçekleş-
tirdi. 

Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanunun ve Finans 
Kurumları Açısından Avrupa 
Uygulamaları başlıklı birin-
ci oturumu İstanbul Baro-
su Banka ve Finans Hukuku 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
HAKKINDA KANUNUN FİNANS 

KURUMLARI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Esra Tanrıkulu yö-
netti. 

Oturumun konuşmacısı İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Bili-
şim ve Teknoloji Hukuku Ens-
titüsü Yarı Zamanlı Öğretim 
Görevlisi Yasin Beceni konu 
hakkında bilgi verdi. 

Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun ve yum Ça-
lışmaları başlıklı ikinci oturu-
mu İstanbul Barosu Banka ve 
Finans Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Emre Çotuksö-
ken yönetti. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Bilişim ve Teknoloji Hukuku 
Enstitüsü Yarı Zamanlı Öğ-
retim Görevlisi Merve Gözü-
küçük de konuyla ilgili bilgi 
paylaşımında bulundu. 
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ÇAĞLAYAN

Staj Eğitim Merkezi yeni 
eğitim dönemi açılışı, 25 
Ocak 2017 Çarşamba 

günü saat 13.00’da İstanbul 
Adalet Sarayı Konferans Salo-
nunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Muazzez Yılmaz, 2015 yılında 
3575, 2016 yılında 3830 stajye-

rin başvurarak eğitim aldıkları-
nı söyledi. Yılmaz konuşmasın-
da, staj eğitim mevzuatı hak-
kında bilgi verdi ve uyulması 
gereken yöntemler hakkında 
stajyerleri uyardı.  

Eğitim döneminin ilk dersini 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu verdi. 
Durakoğlu, stajyer avukatla-
rın çok özel bir zaman dilimi 
içersinde avukatlık mesleğine 
başlayacaklarını belirtti ve bu 
konuda değerlendirmeler ya-
pacağımı bildirdi. 

Durakoğlu’nun değerlendirme-
leri ve deneyimli bir meslektaş-
ları olarak stajyerlere yaptığı 
tavsiyeler şöyle:

“Yılda 4 bine yakın stajyere 
eğitim veriyoruz. Başlangıçta 
çok baskı gördük. Eğitime kota 

koyma, stajı hızlandırma, baş-
ka barolara gönderme gibi bas-
kılara itibar etmeden ‘biz bu işi 
yaparız dedik’. Bunu söylerken, 
yani yılda dört bin stajyeri ken-
di levhamıza kaydetmeyi göze 
alırken tek güven kaynağımız 
sizdiniz. Staj eğitiminde her 
şey bizim de istediğimiz an-
lamda gitmiyor. Sayımız olağa-
nüstü artıyor -38 bin avukata 
ulaştık- bu sayının İstanbul’un 

SEM YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 
AÇILIŞLARI
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ihtiyacını ifade eden bir sayı 
olmadığını biliyoruz. Bunun 
sonuç olarak ortaya çıkarabi-
leceği pek çok olumsuz gerçek-
likle karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu gerçekliklerin bir biçimiyle 
aşılabilmesi sizin kişisel çaba-
larınızla gerçekleşecektir”. 

“Günümüzde Yargıçlarda, sav-
cılarda ve avukatlarda bir kalite 
sorunu konuşulmaya başlandı. 
Kalite sorununu aşabilmenin 
en etkili yolu uzmanlaşmadan 
geçiyor. Bir alanda mutlaka 
uzmanlaşmalısınız. Bunun için 
sürekli bilgi ihtiyacı içersinde 
olun. Bilgi edinmeyi mesleği-
niz için temel bir gereksinme 
olarak görün. Bize vekâletna-
me verenler aynı zamanda bir 
sorumluluk da yüklüyorlar. Bu 
sorumluluğu aşmamız bakı-
mından bizim bilgi ile bütün-
leşmemiz gerekiyor. Bir avukat 
için en kötü şey kendisini sıra-
danlaştırmaktır. Uzmanlaşma 
avukatın sıradanlaşmasını ön-
leyecektir. Mesleğe başlaya-
cak bir avukata söylenecek en 
önemli konunun bu olduğunu 
düşünüyorum”. 

“Avukatlık bir yaşam biçimi-
dir. Kendinize bir yaşam biçimi 
seçmeniz gerekiyor. Avukatlık 
hak edilesi gereken bir mes-
lektir, hak edilebilmesi önce 
erdemli olmakla mümkündür. 
Savunma hakkının kutsiyetine 
ilişkin değerlendirmeler artık 
dünyanın hiçbir hukuk devle-
tinde tartışılan değerler değil-
dir. Savunma hakkı uygarlığın, 
çağdaşlığın simgesi haline gel-
miştir. Böyle bakıldığında hiç-
bir biçimde savunma hakkını 
n ortadan kaldırılmasına ortak 
olmamamız gerekiyor”. 

“10-15 yıl sonra keşke dememe-
niz için bazı şeyleri gerçekleş-
tirmeniz gerekiyor: Bunlardan 
birincisi daha önce de söyle-
miştim, uzmanlaşma, ikincisi 
mutlaka bir yabancı dil öğren-
mektir.  10-15 yıl sonra bu işler 
için geri dönüş olmayabilir”. 

“Avukatların itibarsızlaştırıl-
maya çalışıldığı bir süreçten 
geçiyoruz, eğer bu süreç de-
vam ederse yargı düzeninin 
hiçbir zaman gerçekleşme-

yeceğini bilmemiz gerekiyor. 
Biz avukat olarak Türkiye’deki 
yargı düzeni içersinde sayılmı-
yoruz. Bu sorunu ancak müca-
dele ederek kazanabiliriz. Bu 
sistemi değiştirmemiz lazım. 
Bakınız, bugün Adalet Bakan-
lığında çalışan bir tek avukat 
yok, tek avukat Bakanın ken-
disi. Yargı sistemi hâkim-savcı 
ikilisine terk edilmiş durumda-
dır. Bu sadece günümüzde de-
ğil, bundan önceki dönemlerde 
de böyleydi”. 

“Bir avukatın baroyla ilişkileri 
önemlidir. Baro avukat deste-
ğiyle güçlenir. Baro güçlüyse 
avukat da güçlüdür. Avukatlar 
her şeyi bir tarafa bırakarak 
hukuksal değerlendirmelerin 
arkasında olması gerekiyor. Bir 
ülkede yargı bağımsız ve taraf-
sız değilse, orada ne biçimde 
olursa olsun gerçek anlamda 
avukatlık yapılması mümkün 
değildir. Böyle bir ülkede hu-
kuk devleti bağlamında avu-
katların örgütlü güçleriyle bü-
tünleşmeleri gerekir”. 
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ÇAĞLAYAN

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi (SEM) yeni eğitim dö-
nemi 22 Şubat 2017 Çarşamba 
günü Saat 13.30’da İstanbul 
Adalet Sarayı Konferans Salo-
nunda düzenlenen açılışla baş-
ladı. 

Açılışta konuşan SEM Yürüt-
me Kurulu Üyesi Av. Sinan 
Naipoğlu, eğitim sürecinde 
uygulanacak program hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Ko-
nuşmasında Staj Eğitim Mer-

kezinin çalışmaları hakkında 
da bilgi veren Naipoğlu, yo-
ğunluk nedeniyle, Beyoğlu’n-
daki Merkez dışında Kadıköy 
Kartal ve Bakırköy’de de staj 
eğitimi verildiğini söyledi. Na-
ipoğlu, konuşmasında Avukat-
lık Kanunu, Uygulamada avu-
kat ve avukatlık meslek ilke ve 
kuralları üzerinde durdu.  

Eğitim döneminin ilk dersini 
İstanbul Barosu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Av. Prof. Dr. Serap 
Keskin Kiziroğlu verdi. 

Avukatlık mesleğinin başında 
böyle bir eğitim almanın öne-
mine işaret eden Kiziroğlu, 

stajyerlerin dünyanın nicelik-
sel olarak en büyük barosu 
olan İstanbul Barosunun ça-
lışmalarına da ilgi göstermeleri 
gerektiğini vurguladı. Kiziroğlu 
şöyle konuştu: “Kurumsal bir 
mesleki eğitimden geçerken 
baronun işlevini de anlamaya 
çalışın. Baronun WEB sayfa-
sına girin, baronun örgütlen-
mesini, çalışmalarını, yaptığı 
hizmetleri öğrenmeye çalışın. 
Aynı şekilde baronun üst ku-
ruluşu Türkiye Barolar Birliğini 
de tanımaya ve avukatlar için 
ne gibi olanaklar sağladıkları-
nı öğrenmeye çalışın. Barolar 
ve TBB avukatların arkasında 
çok ciddi bir destektir. Bu des-
tekten yoksun kalmayın, ya-
rarlanmaya çalışın. Bunun için 
baro ile ilişkilerinizi sıklaştırın. 
Baronun Merkez, Komisyon ve 
Kurullarında görev alan, çalı-
şın. Bilgi birikiminizi zenginleş-
tirin. Bilgi sizi başarıya ulaştı-
rır, güçlü kılar.”

Serap Keskin Kiziroğlu ko-
nuşmasının ikinci bölümünde, 
avukatlık mesleğinin başlangı-
cından günümüze geçirdiği ev-
releri anlattı. 
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BEYOĞLU

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde eğitim 
programına başlayacak olan stajyer avukatların 
dönem açılışı 2 Ocak 2017 Pazartesi günü İstanbul 
Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

SEM Dershanelerinde ilk dersi İstanbul Baro-
su Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Yılmaz, 
Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri Av. 
Cengiz Abbasgil, Av. Seyit Usta, Av. Sinan Na-
ipoğlu ve Av. Deniz Demir verdiler.

BAKIRKÖY

İstanbul Barosu Staj Eğitim 
Merkezi yeni eğitim dönemi 
açılışı, 4 Ocak 2017 Çarşamba 
günü saat 13.00’da Baromuzun 
Bakırköy Biriminde, Av. Meh-
met Şükrü Alparslan Konfe-
rans Salonunda yapıldı. 

İlk ders açılışında konuşan 
SEM Yürütme Kurulu Üyesi 
Av. Elif Görgülü, staj yönet-
meliği, staj uygulaması ve eği-
tim programı hakkında bilgi 
verdi. 

Açılış Dersini veren İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Necmi Şimşek, Türkiye’nin 
içte ve dışta ağır sorunlar ya-
şadığını, terör olaylarının pek 
çok can kaybına sebep olduğu-
nu söyledi.

Avukatlık mesleğinin özgürce 
yapılabilmesi için öncelikle o 
ülkenin laik ve demokratik ol-
ması gerektiğini belirten Şim-
şek,  bir ülkede bir takım kay-
gılar egemense, eğer insanlar 
yaşamları konusunda ciddi 
kaygılar taşıyorlarsa, bu top-
lumun bir parçası olarak hepi-
mizin bu kaygıları bünyemizde 
hissedebileceğimizi bildirdi.  

Ülkemizde bizim zenginliğimiz 
olan farklılıklarımızı ayrıştır-
mak isteyenler bulunduğuna 
dikkat çeken Necmi Şimşek, 
şöyle konuştu: “Bu ülkenin 
geleceğinin belirlenmesinde 
çok etkili bir mesleği ifa eden 
hukukçuların, avukatların 
bunlarla mücadele etmesi ge-
rekiyor. Bizi bölmek parçala-
mak isteyen bütün yabancı 
güçlerin planlarına karşı bir-
lik ve bütünlük içinde olma-
lıyız. Umudumuzu daima diri 
tutmalıyız. Umudumuzu yi-
tirdiğimiz zaman her şeyimizi 
kaybederiz; O nedenle Tür-
kiye’nin umuda, kararlılığa, 
birliğe ve bütünlüğe ihtiyacı 
var”. 

Avukatlık mesleğinin önemi 
ve İstanbul Barosu’nun hukuk 
kurumu olarak tarihi misyonu 
üzerinde duran Av. Necmi Şim-
şek, avukatın olmazsa olmaz 
özellikleri konusunda genç 
avukatları bilgilendirdi. Şimşek 
konuşmasının son bölümünde, 
genç meslektaşlarına öneri, di-
lek ve tavsiyelerde bulundu. 
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Klasik Yeşilçam filmlerinde 
iyiler kötüler, güzeller çir-
kinler, âşıklar maşukla-

rıyla hep aynı hikâye tekrarlanır. 
Zengin kız fakir oğlan, yoksul kız 
varsıl delikanlı üzerine kurgula-
nan filmler halkın geleneksel 
kültür kodlarıyla örtüşen çağdaş 
birer Keloğlan hikayesidir.  

Her filmde tekrarlanan günümü-
zün “Kerem ile Aslı” sının aşkı, 
sinema salonlarını lebalep se-
yirciyle doldurmaya yeter. Ana-
dolu’nun en ücra kasabalarında 
seyirciyle buluşan filmin hâsıla-
tından,  yapımcısından oyuncu-
suna, senaristinden ışıkçısına 
herkes hissesine düşeni alır. 

Beyaz perdenin film icabı âşık-
larının sevdası ile sinema salo-
nunu dolduran ahali arasında 
ilginç bir duygu paydaşlığı olu-
şur. Erkek seyircilerin hepsi esas 
oğlan, kadınların, kızların tümü 
başroldeki kadın oyuncudur. İş 
o hale varır ki hayal perdesinde-
kiler rol icabı gözyaşı dökerken, 
seyircilerin tekmili essahtan ağ-
lar. Kötülere öfkesi, sevgiliye 
tutkusu perdede temaşa ettiğin-
den kat be kat fazladır.

Yeşilçam’ın güngörmüş, halkın 
sosyal psikolojisini, duygu fre-
kansını iyi bilen oyuncu sarrafı 
yönetmen, kimin hangi role uy-
gun olduğunu bir görüşte anlar. 
Oyuncunun yüz görünümünün, 
simasının, beden özelliğinin 
hangi role uygun düşeceğini 
şaşmaksızın tespit eder. 

Yeşilçam piyasasına adım atan 
artist adayının fizyonomisi, cin-
siyeti kadar adı da kaderini be-
lirler. Çoğu kez gerçek adı so-
yadı nüfus kütüğünde bırakılıp, 
seyircinin kolay akılda tutabile-
ceği, kafiyeli,  akıcı isimler bulu-
nur. Fahrettin Cüreklibatur’dan 

Cüneyt Arkın, Tarık Üregül’den 
Tarık Akan çıkarmak yazıya geç-
meyen Yeşilçam raconunun ica-
bındandır.  

Klasik dönem jönlerinin sinema 
ömrünün otuzlu yaşlarda son-
lanması seyirci algısının onu 
başrolün dışında görmek iste-
memesindendir. Kötü adamlar 
her filimde ölseler de sinema 
ömürleri uzundur. 

Klasik dönemin klasikleşmiş 
kötü adamlarının başında Erol 
Taş gelir. İyilerin ve iyiliğin kar-
şısında kötünün ve kötülüğün 
temsilcisidir. Kötü işler yapar, 
iyilere zarar verir. Köroğlu’nun 
karşısındaki Bolu Beyi, Keloğ-
lan’ın karşısındaki insan eti yi-
yen dev gibidir. Bu kötülük sem-
bolüne karşı seyirci esas oğlan 
kadar sabırlı değildir. Yuh çeker, 
ıslıklar, belasını bulması için 
beddua eder. Filmin finalinde 
esas oğlan tarafından atılacak 
dayağı, kesilecek cezayı sabır-
sızca bekler.

Sabrının sonuna gelen, çevirdiği 
dümenleri anlayan jön tarafın-
dan sille tokat dövülürken sine-
ma salonu alkıştan, ıslıktan yıkı-
lacak gibi olur. Hak yerini bul-
muş, kötüler yere geçmiş, iyiler 
kerevete çıkmıştır. Kötü adamın 
pestilini çıkaran dayağın, hatta 
ölümünün seyirciyi coşturma-
sı, adaletin tecellisiyle kötülü-
ğün cezasız kalmayacağına olan 
inancın her filimde yenilenme-
sinden kaynaklanır.

Dünyamız da hem yaşanan ger-
çeklik, hem de uçsuz bucaksız 
bir hayal perdesi değil midir? Bu 
hayal perdesinde bir varmış bir 
yokmuş misali yitip gitmemenin 
yolu, demokrasi liginden küme 
düşüp Erol Taş olarak algılan-
mamaktan geçiyor.  Türkiye’nin 

siyasi, hukuki, toplumsal açılar-
dan perdeye yansıyan imajının 
başrolden kötü adamlığa kay-
maya başlamış olması üzerinde 
düşünülmelidir. 

Türkiye’nin uluslararası kamuo-
yundaki olumlu algısının kaynağı 
29 Ekim 1923 tarihiyle simgele-
şen stratejik tercihleridir. İslam 
dünyasında teokratik doğmala-
rın belirlediği değişmez-değişti-
rilemez- nizam yerine demokra-
siyi, çağdaş hukuku, ümmet ye-
rine milleti, tebaa yerine özgür 
bireyi öne çıkarmasıdır. Türk 
Milletinin 1876 Kanun-u Esasi 
ile başlayan anayasal temel ve 
demokratik nizam yolculuğunun 
tümüyle reddi anlamına gelen 16 
Nisan şantajının sandıkta onay-
lanmasının, Erol Taş’laşmayı ka-
bullenmekten başka bir anlam 
ifade etmeyeceği görülmelidir.  

Topyekun ayaklanma için fır-
sat kollayan etnik ayrılıkçılığın 
elini güçlendirip,  uluslar arası 
meşruiyet sağlayacak olan akıl 
tutulması, siyasi iktidarca Türki-
ye’nin sosyolojik saatinin 500 yıl 
geriye alınması girişimidir. Siya-
sal kültürü bilim dışı tevatürden 
ileri gitmeyen, dünya ve ülke 
gerçekliğinden tümüyle kopmuş 
hastalıklı bir anlayışın ülkeyi 
Erol Taş’laştırması, pusudaki 
emperyalizmin, diktatörlüğün 
tasfiyesi, demokrasinin yeniden 
ikamesi bahanesiyle yapmayı ta-
sarladığı müdahalenin gerekçesi 
olarak kullanılacaktır!  

Emperyal sistemin propaganda 
çarklarının uluslararası kamu-
oyunu, Erol Taş’la özdeşleştiri-
len Türkiye’ye dayak atılmasını 
alkışlamaya hazırladıkları,  dal-
dıkları Osmanlı rüyasından bir 
türlü uyanamayan devletliler 
dışında cümle âlem tarafından 
apaçık görülmektedir.

Av. HÜSEYİN ÖZBEK

İMAJ BOZULMASI YA DA 
“EROL TAŞ” LAŞTIRMA
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Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca açıklanan yeni 
müfredat programı 

taslağı tepkiyle karşılandı. İs-
tanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi, Kadın kuruluşları ve 
bazı sivil toplum kuruluşların-
ca, 18 Ocak 2017 Çarşamba 
günü saat 11.30’da İstanbul 
Barosu Kültür Merkezinde dü-
zenlenen toplantıda Bakanlık-
ça açıklanan gerici eğitim sis-
temi protesto edildi.

Eğitim İş 4 Nolu Şube Başkanı 
Zekeriya Çakmak’ın yönettiği 
toplantıda İstanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Kadın 
Hakları Merkezi Koordinatörü 
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
Ulusal Strateji Merkezi adına 
Av. Günizi Dizdar, Tüm Öğ-
retim Elemanları Derneğinden 
Prof. Dr. Lale Afrasyap, Tüm 
Öğretim Elemanları Derneği 
İstanbul Şubesi Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan 
Çekiç, ADD Genel Yönetim 
Kurulu Üyesi İstanbul Bölge 
Sorumlusu Selami Soydan 
Cumhuriyet Kadınları Derne-
ği Şişli Şubesi Başkanı Müge 
Köksalan ve Türkiye Liseliler 
Birliği Genel Başkanı Bora Çe-
lik konuşmacı olarak yer aldı.

Türk milli eğitim sistemini te-
mel niteliklerinden uzaklaş-
tıran yeni sistemi eleştiren 
Zekeriya Çakmak “Bu prog-
ram TBMMde görüşülmekte 
olan Türk’süz ve Atatürk’süz 

anayasa girişiminin eğitimde 
yapılmak istenen altyapısı-
dır. Bu yönüyle bu program 
önerisi 1739 sayılı Milli Eği-
tim Temel Kanunu’na aykı-
rıdır. Cumhuriyet eğitimini 
ve Cumhuriyet kurumlarım 
ortadan kaldırma girişimidir. 
Buna karşı bütün gücümüzle 
mücadele edeceğimizi, bura-
dan haykırıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Lale Afrasyap: “Üni-
versite eğitimi içim temel eğiti-
min ne kadar önemli olduğuna 
işaret etmek istiyorum. Temel 
eğitim alan gençlerimiz üniver-
siteler için birer fidandır. Bu 
fidanlar doğru yetiştirilmeli-
lerdir ki, biz de üniversitelerde 
onları gelişmiş bireyler, laik de-
mokratik, bilimselliğe dayanan 
eğitim almış bireyler olarak 
yetiştirebilelim. Ama üzülerek 

belirtelim ki müfredat progra-
mından evrim teorisi çıkarıl-
mıştır. Bu teori analitik, eleş-
tirel düşünceyi yansıtır. Ortak 
bilimin paydasıdır. Böyle bir 
teorinin müfredattan çıkarıl-
ması fidanların susuz bırakıl-
ması demektir”. 

Bora Çelik: “Eğitimin sağlam 
temeller üzerine kurulmadan 
müfredatı değiştirmek büyük 
bir hatadır. Bina sağlam temel-
ler üzerine kurulur. Temel çü-
rük olursa o bina çöker. Eğitim 
reformu adı altında sundukla-
rı bu taslak müfredat eğitimin 
gerçek sorunlarına değinmi-
yor”.

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan: 
“Eğitim, sağlık, yargı siyaset 
üstü kavramlardır. Atatürk’ün 
en büyük devriminden biri ka-
dın, ikincisi eğitim devrimidir. 

KESİNTİSİZ, KAMUSAL, LAİK, 
BİLİMSEL VE PARASIZ EĞİTİM 

İSTİYORUZ!
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O dönemde oluşturulan Milli 
Eğitim temel Kanunundan sü-
rekli sapmalar olmuş ve eğitim 
bugün ülkemizde içinden çıkıl-
maz hale gelmiştir. 4+4+4 ke-
sintili eğitim sistemiyle kız ve 
erkek çocuklar okuldan alın-
mış, çocuk gelinler sorununu 
yaygınlaştırmıştır. Biz kesinti-
siz eğitimi sistemini savunuyo-
ruz. Kız ve erkek çocuklar eşit-
lik ilkesi ve toplumsal cinsiyet 
kavramına uygun olarak yetiş-
tirilmelidir. Uygulanan eğitim 
sistemiyle kadın haklarında da 
bir geriye gidiş söz konusudur. 
Bizim anayasa değişikliklerine 
de bu nedenle karşı çıkıyor ve 
‘hayır’ diyoruz”. 

Av. Günizi Dizdar: “Ata-
türk’ün kurduğu laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin zoraki dayat-
malarla, baskılarla, bir takım 
politik oyunlarla mahvedildiği 
bir döneme tanıklık ediyoruz. 
Yabancılar bir ülkeyi çökert-
mek için askeri alanla eğitimi 
çok iyi kullanırlar. Eğitim her 
şeyden önde gelir. Eğitim siste-
miyle sürekli oynanıp partiler 
seviyesine indirildiği noktada 
ulusal olmaktan çıkar. Karşı 
devrim noktasına getirilmiş, 
keyfi uygulamalarla çağdaş 
dünyanın tam tersine, Atatürk 
Cumhuriyetinin tüm kazanım-
larının kitaplardan çıkarılması-
nı, akıldan, bilimden bu kadar 
uzaklaşarak eğitim sisteminin 
dinsel kitapların emirlerine in-
dirgeniyor olmasını kabul et-
memiz mümkün değil.”

Selami Soydan: “Taslağı laik 
ve bilimsel eğitimden uzak bu-
luyoruz. Cumhuriyetin temel 
kazanımlarının yok olup gitti-
ğini görüyoruz. Araştırmaya, 
sorgulamaya dayalı olmayan 
tek tip bir kuşak eğitilmeye 
çalışıldığını anlıyoruz. Taslağı 
incelediğimizde, öğrencileri, 
velileri hatta her şeyden önem-
lisi eğitimcileri bulamıyoruz.  

Taslak, cumhuriyetin kurucu 
değerlerine yönelik karşı dev-
rimin bir aracı haline gelmiştir. 
Bilimden uzak, hurafeye dayalı 
bu taslağın gerçekleşmemesi 
için var gücümüzle mücadele 
edeceğiz.”

Müge Köksalan: “Cumhuriyet 
Kadınları Derneği olarak ko-
nunun takipçisiyiz. Kadınlar 
olarak Atatürk’ün verdiği hak-
ları sonuna kadar savunaca-
ğız. Laik, bilimsel, parasız eşit 
eğitim sistemini savunuyoruz. 
Yeni anayasayla getirilmeye 
çalışılan Cumhurbaşkanlığı 
sistemine ‘Hayır’ diyoruz.”

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç: 
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en karmaşık günlerinden geçi-
yoruz. Türkiye Cumhuriyetin 
kuruluştan buyana ‘T’ harfi 
bile kalmadı. Cumhuriyet üze-
rinde bir oyun oynamak gere-
kiyorsa, birinci hedef o Cum-
huriyeti kuran Atatürk’tür. 
Dolayısıyla getirilmek istenen 
eğitim sistemiyle Atatürk’e ya-
pılması gereken bu tasarruf, 
eğer başarılı olursa bu cumhu-
riyetin yıkımı demektir. Bölge-
mizde çok önemli bir noktada 
bulunan Türkiye’nin param-
parça olması demektir. Sadece 

cumhuriyetten değil, aynı za-
manda bir vatandan da oluruz. 
Bizler anavatana Orta Asya’da-
ki anavatandan geldik. Başka 
gidecek yerimiz yok. Koskoca 
bir Osmanlı İmparatorluğu-
nu bitiren bağnaz ve yobaz 
yaklaşım, kurtuluş savaşıyla 
kazandığımız Anadolu için bu-
gün emperyalizmin de etkisiyle 
elinden geleni yapmakta ve bir 
taraftan eğitimle, bir taraftan 
gençlerle, bir taraftan da onla-
rın elbette ki sevgiyle bağlı ol-
duğu Atatürk’le, İsmet Paşa’yla 
uğraşmaktalar. Devlet Ata-
türkçü öğretmenler ve gençleri 
engellemeye çalışabilir ama hiç 
birimizin gönlündeki Atatürk 
sevgisini atamaz, cumhuriyet 
tarihinin bize kazandırmış ol-
duğu değerleri yok edemez. 
Nehir tersine akamaz, bu eşya-
nın tabiatına aykırıdır.” 
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İstanbul Barosu Kadın Hakları Mer-
kez ive İstanbul Kadın Kuruluşları 
Birliği, devrim yasamız Medeni Ka-
nunun kabulünün 91. Yıldönümü ne-
deniyle ortak bir açıklama yayınladı. 
Açıklama şöyle:

Kadınların anayasası olan Medeni 
Kanunumuzun 1926 yılında kabulü 
ile kadın vatandaş oldu. Kadın hakla-
rı laiklik ilkesi ile güvence altına alın-
dı. Oysa günümüzde geleceğe yönelik 
hedeflerimizi belirleyemez, gerçek 
demokrasi için savunmayı sürdürdü-
ğümüz kadın erkek eşitliği açısından 
bir yıl sonrayı bile öngöremez olduk. 

17 Şubat, bugün, aynı zamanda Me-
deni Kanun’un kabulünün 91. Yılı; 
ülkemizde hukuk birliğinin temelinin 
atıldığı gündür. 17 Şubat’lar kadınla-
rın eşit yurttaş olarak haklara sahip 
olduğu gündür.

Kadının kimliği, kişiliği ve haklarının 
yok sayıldığı bir dönemden geçiyo-
ruz. Son yıllarda, kadını sadece anne 
rolü ile sınırlayan, kadını BİREY ola-
rak görmeyen bu anlayış devletin her 
kademesinde sürekli dile getiriliyor. 
Kadın üzerinden din odaklı bir top-
lumsal yaşam dayatılıyor. “Müslüman 
kadın doğum kontrolü yapmaz” gibi, 
toplumu inanç temelli ayrıştırıcı söz-
ler birbiri peşine sıralanıyor.

Özellikle 2016 Mayıs ayında “Bo-
şanma Komisyonu” diye anılan “Aile 
Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar İle Boşanma Olaylarının 
Araştırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gere-
ken Önlemlerin Belirlenmesi Meclis 
Araştırması Komisyonu” raporunda, 
kadınların kazanılmış yasal haklarını 

geri almaya yönelik öneriler getiril-
miştir. Bu öneriler kadın haklarının 
hukuk yoluyla geriye götürülmesine 
yönelik adımlardır.

Ancak biz, kazanılmış haklarımızın 
bilincinde olan kadınlar, eşitlik mü-
cadelemizi sürdürmekte, haklarımızı 
korumakta kararlıyız. 

Çünkü kadın erkek eşitliğinin, bir 
demokrasi meselesi; laiklik ilkesinin 
kadın haklarının güvencesi olduğunu 
biliyoruz. Bu geriye gidişe izin verme-
yeceğiz!

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Re-
ferandumda rejim değişikliğine yol 
açacak nitelikteki, adına “Türk Tipi 
(!) Partili Cumhurbaşkanlığı” deni-
len Anayasa değişikliğini bütün üye-
lerimizle reddediyoruz. 

İstanbul Kadın Hakları Merkezi ve 
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
olarak, ülkenin OHAL ile yönetildiği, 
bölücü - gerici terör saldırılarının can 
aldığı, her gün şehitlerin  acısıyla ai-
lelerin ve toplumun kahrolduğu, can 
güvenliğinin kalmadığı, her dört 
gençten birinin işsiz olduğu bir dö-
nemde, ÜLKEMİZİN, MİLLETİMİZİN, 

CUMHURİYETİMİZİN BEKASI ADI-
NA, toplumun huzuru adına Anayasa 
değişikliğine referandumda “HAYIR” 
diyoruz.

İSTANBUL BAROSU KADIN HAK-
LARI MERKEZİ 

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI 
BİRLİĞİ (İKKB)

DEVRİM YASAMIZ 
MEDENİ KANUNUN 

KABULÜNÜN 91. YILI
BASIN AÇIKLAMASI
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İstanbul Barosu eski yöne-
tim kurulu üyesi, Türkiye 
Barolar Birliği Delegesi ve 
Önce İlke Çağdaş Avukat-

lar Grubu kurucularından Av. 
Şenel Mete, son yolculuğuna 
uğurlandı.

Şener Mete için 5 Şubat 2017 
Pazar günü Beyoğlu İstik-
lal Caddesindeki Baro bina-
sı önünde tören düzenlendi. 
Törene, Şener Mete’nin ailesi, 
İstanbul Barosu Başkanı Av. 
Mehmet Durakoğlu, İstanbul 
Barosu önceki başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, CHP Grup 
Başkanvekili Akif Hamza Çebi, 
İstanbul Barosu Başkan Yar-
dımcısı Av. Necmi Şimşek, Ge-
nel Sekreter Av. Cengiz Yaka, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. İs-
mail Gömlekli, Av. Şahin Erol, 
Av. Süreyya Turan, Av. Mu-
azzez Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, 
Şener Mete’nin yakın çalışma 
arkadaşları, meslektaşları, ya-
kınları ve sevenleri katıldı.   

Törende konuşan İstanbul 
Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Durakoğu, Şener Mete’nin 
kaybından duyulan acıyı belir-
terek şöyle dedi: “Çok değerli 
bir arkadaşımızı yitirdik. Şe-
ner ağabey hem kişiliği hem 
de bize yaptığı önderlikle he-
pimiz arasında çok farklı bir 
yere sahip olan bir insandı. 
Bütün bunların yanında çok 
büyük bir yüreği vardı. O yü-
rek bizi hareketlendirdi, yeni 
dünyalara sürükledi, yeni açı-
lımlar ortaya koydu. Onunla 
yepyeni bir baro anlayışıyla 
yola çıktık. Şener Mete gerçek 
anlamda bir önderdi. Ve bir 

önder olarak bize gösterdiği 
yolu aynı çizgide izlemeye de-
vam ettik. Biz onun varlığını 
hastalığı boyunca da hep his-
settik. Onun istediği dünyayı 
yaratmaya çalıştık. Bu kaybın 
diğerlerinden daha acı olma-
sının önemi, belki de onun 
düşünce dünyasında yarattığı 
değerlerin onunla birlikte gi-
diyor gibi görünmesiydi bize. 
O dünyanın insanları olmayı, 
o mücadeleyi yapmayı ona 
söz verelim. Şener Ağabeyi 
hep saygı ile anacağız, hep öz-
lemle anacağız ve onu unut-
mayacağız”. 

İstanbul Barosu önceki başkanı 
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal 
da şöyle konuştu: “Kimi insan 
vardır yaşarken ölü gibidir, 
kimi insan da vardır öldükten 
sonra da yaşar. Şener Mete bu 
ikinci gruptandır. Örneğin ben 
Baro Başkanlığı yapmışsam 
bunda Şener Mete üstadımızın 
emeğini çok net görüyorum. 
Çağdaşlaşma modeli devam 
ettiği sürece Şener Mete de ya-

şamaya devam edecektir. Nur 
içinde yatsın”.

Arkadaşları ve yakınlarının 
yaptıkları konuşmalardan son-
ra Şener Mete’nin naaşı Altu-
nizade Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Camii’ne gö-
türüldü. Burada kılınan cenaze 
namazından sonra Mete Zincir-
likuyu Mezarlığındaki aile kab-
ristanına defnedildi. 

AVUKAT ŞENER METE  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞENER METE

03 Şubat 2017 tarihin-
de vefat eden baromu-
zun 6481 sicil sayısında 
kayıtlı Av. Şener Mete, 
1976-1977 ve 1978-1979 
yılları arasında İstanbul 
Barosu Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 2002-2004 ve 
2006- 2008 tarihleri 
arasında Türkiye Baro-
lar Birliği Delegeliği gö-
revlerinde bulunmuştu. 
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İSTANBUL BAROSU AKİT TV ALEYHİNE AÇILAN 
CEZA DAVASINA MÜDAHİL SIFATIYLA KATILDI

MİLLETVEKİLİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET’E 
YAPILAN ŞİDDETİ KINIYORUZ

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm 
yıldönümü olan 10.11.2015 tari-
hinde Akit TV tarafından “Zulüm 
1938’de son buldu” “Mustafa 
Kemal yıllar önce bugün öldü” 
alt yazısıyla yapılan yayından 
dolayı gazetenin sorumlu mü-
dürü hakkında basın yoluyla 
Atatürk’ün hatırasına alenen 
hakaret suçundan Küçükçek-
mece 5. Asliye Ceza Mahkeme-
sinde açılan davanın 22.02.2017 

tarihli duruşmasına İstanbul 
Barosu adına Başkan Yardımcısı 
Av.Necmi Şimşek, Genel Sekre-
ter Av. Cengiz Yaka ve Yönetim 
Kurulu üyesi Av. Muazzez Yıl-
maz katıldı.

Adana, Ankara, Aydın, Denizli, 
Gaziantep, İzmir, Sakarya Ba-
rolarının da katıldığı davaya 
müdahale talebinde bulunul-
du. Katılma taleplerinin bütün 
müştekilerin ifadesi alındıktan 
sonra karara bağlanmasına ka-

İstanbul Barosu Kadın Hakları 
Merkezi ve İstanbul Kadın Ku-
ruluşları Birliği, yayınladıkları 
ortak açıklamayla, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinde anayasa 
değişiklik tasarısı görüşülürken 
Kocaeli milletvekili Fatma Kap-
lan Hürriyet’e karşı gösterilen 
şiddeti kınadılar.

Ortak açıklama şöyle:

KADINA YÖNELİK ŞİDDET aile-
de, sokakta, otobüste, her yer-

de... Ne yazık ki şimdi de BÜYÜK 
MİLLET MECLİS’İNDE…

OHAL’de de, BU HALDE de bü-
yük gerginliğe yol açan Ana-
yasa Değişikliği ısrarından 
TOPLUMUN HUZURU İÇİN 
vazgeçilmesini, teklifin geri çe-
kilmesini 

TALEP EDİYORUZ.

Kadına Yönelik Şiddet, İnsan 
Hakları İhlalidir. Milletvekil-
lerine, Meclis’te kabul ettikleri 

6284 sayılı Kadına Karşı Şidde-
tin Önlenmesine Dair Kanun’a 
ve Kadına Yönelik Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi “İstanbul Sözleş-
mesi”ne öncelikle kendilerinin 
uyması gerektiğini HATIRLATI-
YORUZ.

İSTANBUL BAROSU KADIN 
HAKLARI MERKEZİ

İSTANBUL KADIN KURULUŞ-
LARI BİRLİĞİ

rar verilen davanın duruşması 
21.06.2017 saat 09.30’a ertelen-
di.

Duruşma sonrasında İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Necmi Şimşek tarafından yapı-
lan basın açıklamasında “.. Tür-
kiye Cumhuriyetinin Kurtarıcı-
sı ve kurucusu, ulu önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’e yöne-
lik, giderek yoğunlaşan ve üzüle-
rek ifade etmemiz gerekir ki bazı 
siyasiler tarafından da sahiple-
nilen fütursuz saldırılar, adeta 
sistematik bir biçimde devam 
etmekte, bazı yazılı ve görsel ba-
sın organları ,bu sinsi mücade-
lenin bayraktarlığını yapmakta-
dır. Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyete 
anlam ve mana katan devrimle-
rine     sahip çıkma kararlığında 
olan bizler, bu saldırılara ve sal-
dırganlara ölünceye kadar karşı 
duracağız. Şu husus her kes ve 
her kesim tarafından iyi bilin-
melidir ki, hiçbir güç, Bizleri “Bu 
azim ve kararlılığımızdan “asla, 
asla vazgeçiremeyecektir. De-
ğerli kamuoyunun bilgisine say-
gıyla sunulur...” denildi.
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İstanbul Barosu Genel Kuru-
lunun belirlediği yöntem gere-
ğince Baro Aidatı 2017 yılı için 
355,00 TL olarak belirlendi.

Meslektaşlarımız bu mikta-
rı Ocak ve Temmuz aylarında 
177,50 Lira olarak iki taksit ha-
linde ödeyebilecekler. Temmuz 
ayında artacak kat sayı gereğin-
ce aidat yeniden belirlenecek, 
meydana gelecek artış, ikinci 
yarı taksitine yansıtılacak ve 
meslektaşlarımız ikinci yarı ai-
dat taksitini (177,50 TL + zam) 
olarak ödeyecekler.

Baro yönetimi aidat ödemede 
yeni yöntemler geliştirdi. Buna 
göre:

1- İstanbul Barosu Başkanlığı 
adına kayıtlı Vakıfbank İstanbul 
Adalet Sarayı Şubesi TR51 0001 
5001 5800 7286 2874 96 nolu 
hesaba havale yapılabilir. (Vakıf-
bank şubelerinden yapılan öde-
melerde masraf ödemesiz)

2- BARO Merkezimizde World, 
Bonus, Maksimum, paraf özellik-
li kredi kartlarınıza taksitli olarak 
aidat tahsiline olanak sağlandı. 
(2,4,6 taksit seçeneği ile) Deniz-
bank afilli bonus kredi kartı ile 

vade farksız 6 taksit seçeneği ile 
Ayrıca Avukatlarımız tüm Visa 
Master Kredi kartları ile tek çe-
kimle aidatlarını ödeyebilecek.

3- BARONET üzerinden aidatla-
rınızı Vakıfbank World ve Yapı 
Kredi World kredi kartları ile 
3-6-9 ay taksitle, Bonus özellik-
li kredi kartlarınıza TEB BONUS 
ödeme butonu üzerinden 3-6-
9 taksitle, MAXIMUM özellikli 
kredi kartlarınıza MAXIMUM 
ödeme butonu üzerinden 3-6-9 
taksitle, ) Denizbank afilli bonus 
kredi kartı ile vade farksız 6 tak-
sit seçeneği ile ödeme olanağı 
sağlandı. Ayrıca Avukatlarımız 
tüm Visa Master Kredi kartları 
ile tek çekimle aidatlarını ödeye-
bilecek.

4- Vakıfbank internet bankacı-
lığı olan üyelerimiz kurum öde-
melerinden giriş yaparak İstan-
bul Barosu Aidat ödeme seçene-
ği ile aidatlarını ödeyebilecek.

5- Galata Baro Merkez Muha-
sebe Servisi, Çağlayan İstanbul 
Adalet Sarayı Muhasebe Biri-
minde, İstanbul Anadolu Adalet 
Sarayı Kartal Muhasebe Biri-
minde ve Bakırköy Adalet Sara-

yı’nda ödeme yapmak mümkün. 
(Nakit veya kredi kartı ile)

GALATA BARO MERKEZ: Ai-
dat Ödemeleri hafta içi her gün 
09.00-17.00 saatleri arasında 
nakit veya kredi kartı ile Baro 
Merkezinde 1. katta yer alan 
Muhasebe Biriminde yapılabilir.

ÇAĞLAYAN İSTANBUL ADA-
LET SARAYI: Aidat Ödemeleri 
hafta içi her gün 09.00-16.00 
saatleri arasında nakit veya kre-
di kartı ile 1.bodrum katta yer 
alan Baro Merkezinde Muhase-
be Biriminde yapılabilir (1. Kat/
C1 Blok).

İSTANBUL ANADOLU ADALET 
SARAYI KARTAL: Aidat Öde-
meleri hafta içi her gün 09.00-
16.00 saatleri arasında nakit 
veya kredi kartı ile zemin katta 
yer alan Baro Merkezinde Mu-
hasebe Biriminde yapılabilir (E 
Blok Zemin kat)

BAKIRKÖY ADALET SARAYI: 
Aidat Ödemeleri hafta içi her 
gün 09.00-16.00 saatleri ara-
sında nakit veya kredi kartı ile 1. 
Kat 155 no’lu Odada yapılabilir.

SGK İSTANBUL İ L MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK 
SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALINACAK

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Vekâ-
let Akdi ile Serbest Avukatlardan Hizmet Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde sözleşmeli 
avukat istihdam edileceği bildirildi. Konuyla ilgilenenler 24 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 
şahsen başvuru yapabilecekler. Başvuranlar 10 Nisan – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da tek 
aşamalı sözlü sınava katılacaklar. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyi SGK WEB sitesinden edinmek mümkün.

TBB ÖZEL MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ İLE  
SÖZLEŞME İMZALADI

Türkiye Barolar Birliği ile Özel Medistate Kavacık Hastanesi arasında “Tedavi Hizmetleri Alım Sözleş-
mesi” imzalanmıştır. Türkiye Barolar Birliğinden verilen bilgiye göre, anlaşma kapsamında; avukatlar ve 
stajyer avukatlar TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu kapsamında olan sağlık hizmetleri için tamamı 
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu (SYDF) tarafından karşılanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden 
özel koşullarda tedavi hizmeti alabileceklerdir. Ayrıca sisteme kayıt yaptırarak üye olan avukatlarımızın 
bakmakla yükümlü oldukları avukat olmayan eş ve çocukları da bu hizmetlerden aynı koşullarda 
yararlanabileceklerdir.

2017 YILI İÇİN BARO AİDATI 355,00 TL OLARAK BELİRLENDİ
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Uzun yıllardır hazır-
lıkları yapılan Sınai 
Mülkiyete ilişkin 
düzenlemeler, defa-

larca yapılan değişikliklerden 
sonra (5194 s.k., 4128 s.k.5833 
s.k.) nihayette kanunlaştırıla-
bildi. 6769 sayılı Sınai Mülki-
yet Kanunu 22.12.2016 tari-
hinde kabul edilerek 10. Ocak. 
2017 tarihinde 29944 sayılı 
Resmi Gazete de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş oldu.

24.06.1995 tarihinde yürür-
lüğe giren Kanun Hükmün-
de Kararnameler ile yapılan 
düzenlemeler değişik kereler 
kanuni düzenlemeler ile idari 
işlemle oluşturulan cezai yap-
tırımların kanunlaştırma yolu 
ile (Anayasa Mahkemesinin 
2005/15 esas 2008/ 2 karar 
sayılı 03.01.2008 sayılı kararı, 
2 Haziran 2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 2015/33 
esas sayılı kararı ) legalize edil-
mek yoluna gidilmiş, en son 
Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararları da dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmiştir.

Kanun, daha önceki düzenle-
meler de eksik kalan ve uygula-
ma da mahkemeler ile Yargıtay 
ilgili daireleri tarafından oluş-
turulan düzenlemeleri dikkate 
almış, Avrupa birliği direktifle-
rine uyumu sağlamak için de 
uluslar arası düzenlemeleri de 
kapsar şekilde düzenlemeler 
getirmiştir.

28 nisan 1304 tarihli “Fabrika 
Mamulatiyle Eşyayı Ticarete 
Mahsus Alameti Farika Nizam-
namesi” düzenlemesinde son-
ra ilk defa Sınai Mülkiyet hak-
ları bir bütün olarak tek kanun 
içinde yer almıştır.

Bu kanunla birlikte 551 sayılı, 
554 sayılı,555 sayılı,556 sayılı 
kanun hükmünde kararname-

ler kaldırılmak sureti ile tümü 
6769 sayılı kanun içinde tek 
belge olarak kodifiye edilmiş-
tir. Kanun 5147 sayılı Devre 
Topoğrafyalarının Korunması 
Hakkında ki Kanun ile 5000 
sayılı Türk Patent Enstitüsü 
Kuruluş Ve Görevleri hakkın-
da Kanun , 5846 sayılı kanun, 
278 sayılı Türkiye Bilimsel Ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanun da 
değişiklikler sağlamıştır.

Kanunun 26. Maddesinde dü-
zenlenen “iptal halleri ve iptal 
talepleri” başlıklı yenilik geti-
ren hükümlerin uygulanması, 
192. Maddenin 1-a maddesi 
gereğince yürürlülüğü kanu-
nun yayımı tarihinden itiba-
ren yedi yıl sonrasında işler-
lik kazanmak üzere ertelen-
miştir. Bu düzenleme kanunla 
getirilmiş önemli bir yenilik 
olmaktadır. Zira mahkemele-
rin yükünün azaltılması genel 
mantığı içinde kullanılmayan 
markaların idari işlemle iptali 
mümkün kılınmakta böylece 
mahkemeye gitmeden sonuç 
alınması amaçlanmaktadır.

23. Maddenin 2. Fıkrasında 
düzenlenen “ yenileme talebi-
nin marka sahibi tarafından 
koruma süresinin sona erdiği 
tarihten önceki altı ay içinde 
yapılması ve aynı süre içinde 
yenileme ücretinin ödendiği-
ne ilişkin bilginin kuruma su-
nulması gerekir. Bu süre için-
de talebin yapılmaması veya 
yenileme ücretinin ödendi-
ğine ilişkin bilginin kuruma 
sunulmaması halinde, yenile-
me talebi, koruma süresinin 
sona erdiği tarihten itiba-
ren altı aylık süre içinde ek 
ücretinin ödenmesi şartıyla 
da yapılabilir” hükmü ile 69. 
Maddesinin 4. Fıkrasında  dü-
zenlenen;” yenileme talepleri-

nin yapılması gereken süreye 
ilişkin” hükümleri ,46. Madde 
de düzenlenen “Tescilli Coğra-
fi İşaretin ve geleneksel Ürün 
Adının Kullanımı” başlığı al-
tında amblem kullanım zorun-
luluğuna ilişkin hükümler ya-
yım tarihinden itibaren bir yıl 
sonra yürürlüğe girmek üzere 
kanunlaştırılmıştır.

-Kanunla Türk Patent Ensti-
tüsünün adı Türk Patent ve 
Marka Kurumu olarak değiş-
tirilmiştir. Kurumun kısa adı 
da “Türk Patent” olarak dü-
zenlenmiş, böylece ulusarara-
sı alanda çalışma ortakları ile 
aynı statüde temsil hakkı isim 
olarak da tebarüz ettirilmiştir.

- Genel düzenleme olarak; Ka-
nun da düzenlenen Cezai ve 
Hukuki korumadan;

a- Türkiye Cumhuriyeti Vatan-
daşları,

b- Türkiye Cumhuriyeti sınır-
ları içinde yerleşim yeri olan 
veya sinai ya da ticari faaliyet-
te bulunan gerçek veya tüzel 
kişiler,

c- Paris Sözleşmesi veya 
15.4.1994 tarihli Dünya Tica-
ret Örgütü kuruluş Anlaşması 
hükümleri dahilinde başvuru 
hakkına sahip kişiler ile,

d- Karşılıklılık ilkesi uyarınca 
aynı hakları sağlayan ülke va-
tandaşları yararlanabilecektir. 

Bu düzenleme uluslar arası 
düzenlemelere uygun olarak 
kanunda yer almıştır.

- Markanın tanımında genel- ge-
çer tanım muhafaza edilmiştir.

- Marka tescilinde mutlak ve 
nispi ret nedenleri ayırımı mu-
hafaza edilmiştir. Düzenleme 
de; Tescil başvurusu yapılan 
bir markanın, tescil edilmiş 
veya önceki tarihte başvuru-

Av. Vehbi KAHVECİ 

YENİ BİR UFUK SINAÎ MÜLKİYET KANUNU
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su yapılmış marka ile aynılığı 
ya da benzerliği ve kapsadığı 
mal veya hizmetlerin aynılığı 
ya da benzerliği nedeniyle, tes-
cil edilmiş veya önceki tarihte 
başvurusu yapılmış marka ile 
iltibas ihtimali de dahil karıştı-
rılma ihtimali varsa, itiraz üze-
rine başvuru reddedilecektir.

- Münhasıran marka koruma-
sından yararlanabilmek için 
markanın tescil yolu ile elde 
edilmesi kuralı aynen devam 
ettirilmiştir. Genel hükümler-
den kaynaklanan haksız reka-
bet kuralları bu düzenlemeden 
ayrıktır. Markasal koruma dı-
şında işletme adı yolu ile koru-
ma da ayrıca genel hükümler-
de düzenlenmiş ve uygulama 
alanı bulmaya devam edecek-
tir.

- Kanun, daha önce düzenlen-
miş bulunan ve yargı kararları 
ile mustakar hale gelen “mar-
kanın 5 yıl kesintisiz kulla-
nılmaması” halini iptal sebebi 
olarak muhafaza etmiş ve bu 
markaların iptaline karar veri-
lebileceğini (idari işlem olarak) 
düzenlemiştir.

- Öncelik hakkı 12. Madde de 
detaylandırılmıştır.

- Madde 14 de; Madrid Sözleş-
mesi ile İlgili Protokol kapsa-
mında yapılan bir uluslararası 
başvuru, Türk Patent ve Marka 
Kurumuna doğrudan yapılan 
bir başvuruyla aynı sonuçları 
doğuracağı belirlenmiş, dolayı-
sı ile bu tür başvuru ile öncelik 
hakkı vs gibi kazanılmış haklar 
aynı ile bu başvurularda da 
başvuru sahibine hak kazan-
dırmış olacaktır.

- Madde 18 de bir yenilik ola-
rak Bülten de yayınlanmış bir 
marka başvurusuna itiraz sü-
resi yayım tarihinden itibaren 
2 ay olarak belirlenmiştir.

- Madde 19 da; 6325 sayılı Ara-
buluculuk kanunu çerçevesin-
de Kurum kapsamında taraf-
ları uzlaşmaya davet edilebile-
cektir. 

- Koruma süresi bakımından 
10 yıllık süre ve onar yıllık per-
yodlarla uzatma sistemi aynen 
muhafaza edilmiştir.

- Lisans verilmesi bakımından 
serbest sözleşme sistemi öngö-
rülmüştür. 

MARKA HAKKINA TECAVÜZ 

Kanunun 29. Maddesi ve de-
vamında düzenlenen marka 
hakkına tecavüz hükümlerinde 
önemli değişiklikler olmuştur. 
Önceki düzenlemelerde “satı-
şa “arz” hali özellikle aranırken 
yeni düzenleme de; “madde 
29 1-c) Markayı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzeri-
ni kullanmak sureti ile mar-
kanın taklit edildiğini bildiği 
ve ya bilmesi gerektiği halde 
tecavüz yoluyla kullanılan 
markayı taşıyan, ürünleri 
satmak, dağıtmak, başka bir 
şekilde ticaret alanına çı-
karmak, ithal işlemine tabi 
tutmak , ihraç etmek, ticari 
amaçla elde bulundurmak 
veya bu ürüne dair sözleş-
me yapmak için öneride bu-
lunmak” halleri tek tek ve ayrı 
ayrı marka hakkına tecavüz 
olarak sayılmıştır. Böylece, bil-
mek veya bilebilmek şartına 
bağlı olarak nakliye, depolama 
da tecavüz eylemi olarak kabul 
edilmiştir.

Cezalandırma için ön şart ola-
rak markanın Türkiye de tes-
cilli olması şartı aranmaktadır 
(madde 30/5). 

Taklit üretilmiş malı satan veya 
satışa arzedenlerin bu malı ne-
reden temin ettiğini bildirmesi 
ve bu suretle üretenlerin or-
taya çıkarılması halinde ceza-
sızlık hali öngörülmüştür.

Marka taklidi suçlarını işleyen-
ler bakımından 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve 20 bin güne 
kadar adli para cezası na hük-
medilebilecektir. Suç, uzlaşma 
kapsamında kabul edilmek-
te ve yargılamada öncelikle 
uzlaşma müessesesinin dev-
reye girmesi istenilmektedir. 

Başlangıçta uzlaşmanın kabul 
edilmeyeceğinin bildirilmesine 
rağmen kanuni zorunluluk ol-
duğu gerekçesi ile uzlaşmacıya 
dosyanın gönderilmesi davala-
rın uzamasına sebep olacaktır.

HIZLI İMHA PROSEDÜRÜ 
(md. 163)

Uygulamacıların yıllardan beri 
talep ettiği husus ilk defa 6769 
sayılı kanunla mevzuat siste-
mimizde yerini almıştır.

. Kanunda yer alan suçlar se-
bebiyle el konulan veya muha-
faza altına alınan suça konu 
eşyaya ilişkin her zaman var 
olduğu kabul edilen gerekçe-
lerle; öncelikle ürün, numune 
alınmak suretiyle maliye teş-
kilatına gönderilmek suretiyle 
muhafaza altına alınmış ola-
caktır.

Maliye teşkilatına gönderilen 
ürünün, zarara uğraması veya 
değerinde esaslı ölçüde kayıp 
meydana gelme tehlikesinin 
varlığı ya da muhafazasının 
ciddi külfet oluşturması ha-
linde bilirkişi incelemesi yap-
tırıldıktan sonra, soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcı-
sının talebi üzerine hakim, ko-
vuşturma aşamasında hüküm-
den önce mahkeme tarafından 
imhasına karar verilebilecektr.

Böylece, suç eşyası olmasına 
rağmen uygulamada şüpheliye 
bırakılmak zorunda kalınılan 
ürünler artık muhafaza altına 
alınabilecek, hak sahiplerinin 
hak aramada en büyük güçlük 
olarak karşımıza çıkan suça 
konu ürünün yıllarca depolan-
ması maliyeti de ortadan kaldı-
rılmış olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gere-
ken husus; suç eşyası yönet-
meliği ve müsaderenin uygu-
lanmasına ilişkin uygulamanın 
toplumda yarattığı infialin or-
tadan kaldırılması ve kamunun 
vicdanının rahatlatılmasına 
yönelik uygulamanın henüz 
geliştirilememesi problemidir.

Bugünkü uygulama;kural ola-
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rak suça konu eşya tasfiye sis-
temine tabi tutulmakta, karara 
bağlanmış eşyalar bakımından 
imha prosedürü uygulanmak-
ta, karara bağlanmamış , özel-
likle gümrük muamelesi nede-
niyle el konulmuş taklit ürün 
satış yolu ile ye da yeniden bir 
mahkeme kararına tabi tutul-
mak sureti ile müsaderesine ve 
imhasına karar verilmektedir. 
İmha yok etmek sureti ile ya-
pılmaktadır.

Önerimiz; hak sahibinin muva-
fakat ettiği hallerde markaların 
kesilmek sureti ile yeniden iş-
leme tabi tutularak kullanılır 
hale getirilebilmesi, suç eşyası-
nın Kızılay gibi gene bir kamu 
kurumuna teslim edilerek , ih-
tiyaç sahiplerinin kullanımına 
kanunlara uygun şekilde ve 
amaca hizmet edecek kapsam-
da kullanımının sağlanmasıdır.

Bu durumda, toplumun bilinç-
lendirilmesi mümkün olabile-
cek ve toplumun taklit ürün 
satanlara karşı daha hassas ol-
maları temin edilmiş olacaktır. 
Bu konuda çalışmalar devam 
etmektedir. Kamu kurumları, 
tüm iyileştirme işlemleri yap-
mak hususunda isteklidirler.

Kanun da; Garanti Markası 
ve Ortak Marka da ayrıca de-
taylandırılmıştır.

 Kanunun 33 ve devamı mad-
delerinde Coğrafi İşaret Ve ge-
leneksel ürün adı hakkı ayrıca 
düzenlenmiştir.

Korumadan yararlanabilmek 
bakımından tescil şartı getiril-
miştir. Yabancı Ülke kaynaklı 
başvurular bakımından özel 
düzenleme getirilmiştir.

Tasarım,

Kanunun 3. Kitap madde 55 ve 
devamında düzenlenmiştir.

Kanunun 58. Maddesinde Ta-
sarıma ilişki haklar ile 5846 
sayılı kanunun da düzenlenen 
hakların ayrıca koruma sağ-
lanması halinde hak sahibi 
her iki hakkını da kullanmak 

ta serbest bırakılmıştır. Daha 
önceki uygulama da Türk Tica-
ret Kanununun da düzenlenen 
Haksız Rekabet hükümleri ile 
Marka dan kaynaklanan cezai 
korumanın yarışması halinde 
Haksız rekabete ilişkin hakla-
rın kullanılamayacağına ilişkin 
Yargıtay uygulamasında düşü-
len tenakuzun burada yaşan-
maması da sağlanmış bulun-
maktadır.

Tasarım bakımından cezai ko-
ruma düzenlenmemiştir. 

Tasarımın ilk defa Türkiye de 
kamuya sunulmuş olması ha-
linde Tescilsiz tasarım, kanun 
uyarınca tescil edilmiş olması 
halinde Tescilli tasarım olarak 
korunmak üzere ikili bir metod 
kabul edilmiştir. 

Başvuru tarihinde geriye doğru 
12 ay içinde kamuya sunulmuş 
olmak yenilik ve ayırt edicilik 
kriterini karşılamış sayılacağı 
prensibi tescil başvurusu ön-
cesi satışa arzetmek imkanını 
sağladığı gibi koruma hakkını 
da başvurucuya verecektir. 

Tasarım da koruma kural ola-
rak başvurunun yapılması ve 
bu başvurunun kurum tarafın-
dan kabulu ile başlayacaktır. 

Kanunun 66. Maddesinde Ta-
sarımın kamuya sunulmasının 
ertelenmesini başvuru sahibi-
nin isteme hakkı, gizliliğin ko-
runması bakımından başvuru-
cuya imkan sağlamaktadır.

Tescili kabul edilen Tasarımlar 
da toplam 25 yıl olmak üzere 
beşer yıllık sürelerle tescil et-
mek ve tescili yenilemek müm-
kün olabilecektir.

PATENT VE FAYDALI MODEL

Kanunun 82 ve devamı mad-
delerinde Patent Ve faydalı 
Model müessesesi düzenlen-
miştir.

Patent verilmesinin genel şart-
ları kanunda sarahaten açık-
lanmıştır (madde 82)

- Yeni olmak, Tekniğin bilinen 

durumuna dahil olmayan bu-
luş yenilik kabul edilir.

- Buluş basamağı içermek,-
başvuru tarihinde veya bu ta-
rihten sonra yayınlanmış olan 
ve başvuru tarihinden önceki 
tarihli ulusal patent ve faydalı 
model başvurularının ilk içe-
rikleri tekniğin bilinen durumu 
olarak dikkate alınır. Tekniğin 
bilinen durumu dikkate alındı-
ğında, ilgili olduğu teknik alan-
daki uzmana göre aşikar olma-
yan buluşun, buluş basamağı 
içerdiği kabul edilir.

- Sanayiye uygulanabilir ol-
mak şartlarının birlikte varlığı 
halinde patent başvurusu ka-
bul edilebilir olacaktır. Buluş, 
tarım dahil sanayinin herhan-
gi bir dalında üretilebilir veya 
kullanılabilir nitelikteyse sana-
yiye uygulanabilir kabul edilir.

- Patentte koruma süresi top-
lam 20 yıl ve faydalı model de 
on yıl olarak belirlenmiş, uzatı-
lamayacağı hükme bağlanmış-
tır. Süre başvuru tarihinden 
başlamaktadır. Yıllık ücretlerin 
kanunda belirlenen prosedür 
içerisinde ödenmediği taktir-
de patent hakkı sona erecektir 
(madde 101). Yayınlanmamış 
patent başvurularında gizli-
lik kuralı açıklıkla belirlenmiş, 
tescil sürecinde, içerikte deği-
şiklik yapılabileceği de kabul 
edilmiştir. 

Patent başvurusunun Faydalı 
modele ya da Faydalı Model in 
patente dönüştürülmesi müm-
kün ve kurallara bağlanmıştır. 
Dikkat edilmesi gereken diğer 
husus, her nasılsa hatalı de-
ğerlendirme sonucu tescil edi-
len patent ya da faydalı model, 
bu durumun tesbiti halinde 
kurum tarafından iptal edilebi-
lecektir. Bu hal de mahkemele-
rin yükünü azaltıcı bir uygula-
ma olacaktır.

Patentin gasbı ya da tecavüz 
eylemlerinde; hak sahibi, hu-
kuk mahkemeleri yolu ile bu 
tecavüzün giderilmesini talep 
edebilecektir. 6769 sayılı ka-
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nunda cezai koruma düzenlen-
memiş olmasına rağmen genel 
hükümler içinde ki dolandırıcı-
lık, evrakta sahtekarlık gibi dü-
zenlemelerin dikkate alınabile-
ceğini belirtmek isteriz.

Toplumsal katkı bakımından 
yaratıcılığın geliştirilmesi ve 
çalışanların katkıları nedeniyle 
ortaya çıkan patent haklarında 
geniş düzenleme yapılmıştır. 
Madde 113 ve devamı maddele-
rinde yapılan düzenlemelerde; 
çalışanın katkısı olan buluşlar;

1-Çalıştığı kurumun imkanla-
rından yararlanarak elde edi-
len buluşlar hizmet buluşları,

2- Bunun dışında ki buluşlar 
serbest buluşlar olarak değer-
lendirilmiştir. 

Serbest sözleşme prensibi be-
nimsenmekle birlikte genel 
olarak yapılan düzenleme de;

Çalışan, hizmet buluşu yaptı-
ğında bunu işverene bildirmek 
ve işveren bu bildiriyi aldığını 
iki ay içinde bildirecek ve bu-
luşçuya gerekli yardımı yap-
mak zorunda olacaktır. İşve-
renin buluş nedeniyle 4 aylık 
sürede hak talep etmemesi, 
kısmi hak talep etmesi ya da 
bu hakkından feragat etmesi 
halinde buluş serbest buluş 
haline dönmüş olacaktır (mad-
de 115). Buluşun serbest buluş 
halini kazanması durumunda 
çalışan patent başvurusu yap-
mak hakkına sahip olacaktır. 
Bu müessese kanun da detaylı 
olarak düzenlenmiştir. 

Buluşun kanuni sebeplerle sa-
tışa çıkarılmak zorunda kalın-
ması halinde buluşu gerçekleş-
tiren çalışanın ön alım hakkı 
bulunmaktadır.Buluş sahibi 
çalışanın bu nedenle alacakla-
rı imtiyazlı alacaklardan kabul 
edilmiştir. 

Yüksek öğretim Kurumlarında 
gerçekleştirilen buluşlar kanu-
nun 121 vd maddelerinde de-
taylı olarak düzenlenmiştir. 

Ek patent ve gizli patent mües-

seseleri ayrıca ve açıklıkla dü-
zenlenmiş, buluşta ortaya çı-
kan değişik usulsüzlük ve milli 
güvenlik gerekçeleri cevaplan-
dırılmıştır.

İncelemesiz patent uygulaması 
kaldırılmıştır.

Ortak hükümler başlığı altında 
yapılan düzenlemeler de dik-
kat çeken önemli husus tüken-
me ilkesinde ortaya çıkmıştır. 
Markasal tükenme yanında 
artık uluslararası tükenme ka-
nuni düzenlemeye tabi tutul-
muş, özellikle paralel ithalat 
bakımından, haksız rekabete 
ilişkin hükümleri ortadan kal-
dırmamakla birlikte uygulama 
alanı genişletilmiştir. 

Uygulamacıların dikkat etmesi 
gereken düzenleme 153. Mad-
de de yer almıştır. Kullanım 
amacı ile sınırlı ölçüde elinde 
sınai mülkiyete tecavüz sureti 
ile elde edilmiş ürün bulundu-
ranlarla, Sınai hakka tecavüz 
eden kişi tarafından zararın 
karşılanması halinde, sinai 
hakka tecavüz sureti ile elde 
edilen ürünlere elkonulmamış-
sa artık bu ürünlerin satılması 
nedeniyle sınai hakka tecavüz 
eden kişiye karşı dava açıla-
mayacaktır. Bu husus özellikle 
vazgeçme, uzlaşma, arabulu-
cuya gitme, tazminata ilişkin 
açılan davalar bakımından dik-
kat edilmesi gereken bir hu-
sustur. 

Kanunun 156 . maddesinde; 
kanunda öngörülen davalarla 
ilgili olarak yetkili mahkemeyi 
belirlerken genel hükümler gö-
zetilmekle birlikte, özel düzen-
leme de getirilmiştir.

Öncelikle o yargı çevresinde 
kurulmuşsa görev (iş bölümü) 
itibariyle Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi ve Fikri ve 
Sınai Haklar Ceza Mahkemele-
ri görevlidir. Bu mahkemelerin 
kurulu olmadığı yerlerde o yer-
deki asliye hukuk mahkemeleri 
ve o yerdeki asliye ceza mah-
kemeleri görevli kılınmıştır. 
Yetkilendirme konusu HSYK 

direktiflerine bırakılmıştır.Ku-
rum aleyhine açılacak davalar-
da Ankara Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemeleri kanuni 
olarak kesin şekilde yetki ve 
görevlendirmiştir. 

Yetki açısından haksız fiillere 
ilişki hükümlere benzer düzen-
leme yapılmıştır.

a- Sınai Mülkiyet hakkı sahibi-
nin üçüncü kişilere açacağı hu-
kuk davalarında yetkili mahke-
me ;

- davacının yerleşim yeri veya

-hukuka aykırı fiilin gerçekleş-
tirildiği yer

- ya da fiilin etkilerinin görül-
düğü yer mahkemelerinden 
biri yetkili kabul edilerek dava 
açılabilecektir.

b- Davacının Türkiye de yerle-
şim yeri bulunmaması halinde; 
dava tarihinde sicilde kayıtlı 
vekilinin işyerinin bulunduğu 
yer vekillik kaydı silinmişse 
Kurum merkezinin bulunduğu 
yer olarak yetkilendirilmiştir. 

c- Üçüncü kişiler tarafından sı-
nai mülkiyet hakkı sahibi aley-
hine açılacak davalarda, yetkili 
mahkeme; davalının yerleşim 
yerinin bulunduğu yer mahke-
mesi, yerleşim yerinin bulun-
maması halinde dava tarihinde 
sicilde kayıtlı vekilinin bulun-
duğu yer mahkemesi sicilden 
silinmişse Kurum merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesi ola-
rak yetkilendirilmiştir. 

Bu inceleme de; yeni kanun ile 
getirilen düzenlemeler de dik-
kat edilmesi gereken hususlar 
uygulamacılara yönelik ola-
rak ele alınmıştır. Kural olarak 
meslektaşlarımızın kanunu ve 
eski düzenlemeleri bildiği ka-
bul edilmiştir. Zira, tüm düzen-
lemeyi irdelemek bir kitap ka-
pasitesinde olabilecek ve yayın 
alanı bakımından imkansızlığı 
içinde barındıracaktır.

Meslektaşlarımıza katkı sun-
ması dileği ile saygılarımla.
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Bilirkişilik Kanunu 03.11.2016 ta-
rihinde kabul edilen 6754 nolu 

kanunla yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Bi-
lirkişilik bir meslek değildir, özel ve 
teknik bilgiyi gerektiren konularda 
oy ya da görüş bildirmekle sınırlı 
olan bu faaliyet, meslek olmaktan 
ziyade bilgi birikimininhukuki bir 
çekişmede ifade edilmesidir. Kanun 
dikkatli incelendiğinde görüleceği 
üzere Bilirkişiliğin bir meslek ol-
duğu tezinin benimsendiği görü-
lecektir.

Kanunun 2. bölümünde Bilirkişilik 
Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire 
Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Ku-
rulları adı altında yeni kavram ve 
kurumlara yer verildiği ve bu yapı-
landırmaların ancak meslekler için 
oluşturulabilecek yapılandırmalar 
olabileceği dikkatten kaçmamalıdır. 
Yargıda Bilirkişilik konusu sürek-
li gündemde tutulmuş, çözümler 
aranmış ve tartışılmış ise de bu 
konuda işin hiçbir zaman özüne 
inilmediği anlaşılmaktadır. 

Öncelikle somut bir davada Yargıç 
önüne gelen vakada hangi konular-
da hangi özel branşlarda Bilirkişile-
re başvuracak kimleri nasıl Bilirkişi 
olarak atayacaktır. Seçilen Bilirkişi-
lerin belli konularda uzmanlaşmış 
olmaları aranacak ise bu uzmanlığın 
kriterleri kim tarafından saptana-
caktır. Yargıçlar Bilirkişi seçiminde 
tamamen kendi özgür iradelerine 
başvurmalı mıdır? Yine bir çatı 
örgüt olarak Adalet Bakanlığının 
Bilirkişi eğitimi verilmesi ve eğitim 
verilen kişilerin sınavdan geçirilme-
sinden sonra Bilirkişi listelerinde 
yer alması hususunda üst otorite 
olması doğru bir uygulama mıdır? 
Kaldı ki, bu eğitimden geçen, sınav-
dan geçen kişiler uzmanlık vasfını 
kazanmış olacak mıdır? 

Oysa ki, Bilirkişiliğin en temel öğesi 
“uzmanlık” tır. Öyle ise bu uzmanlığı 

Bilirkişiye kim, hangi kurum, hangi 
bilimsel kıstaslara göre bahşedecek 
ve objektif, tarafsız saptamalar 
yapılacaktır. Bilimsel yeterlilik ve 
mesleki performans gibi son dere-
ce hassas konularda karar verme 
resmi bir kimliği bulunan bir yapı 
vasıtasıyla değil bağımsız, objektif 
ve tarafsız birimler aracılığıyla yeri-
ne getirilmelidir. Diğer yandan Ana-
yasa ve Hukukun evrensel temel il-
keleri, Yargıç bağımsızlığı dikkate 
alındığında bu kanun ile Yargıçların 
Bilirkişi seçiminde özgür olamaya-
cakları aşikârdır. Kanunda Temel 
İlkeler başlığı altında madde 3’te; 

1. Bilirkişi, görevini dürüstlük kural-
ları çerçevesinde bağımsız, tarafsız 
ve objektif olarak yerine getirir.

2. Bilirkişi, raporunda çözüme uz-
manlığı, özel veya teknik bilgiyi ge-
rektiren hususlar dışında açıklama 
yapamaz, hukuki nitelendirme ve 
değerlendirmelerde bulunamaz.

3. Genel bilgi veya tecrübe ile Ha-
kimlik mesleğinin gerektirdiği huku-
ki bilgi ile çözümlenmesi mümkün 
olan konularda Bilirkişiye başvu-
rulamaz. 

4. Çözümü uzmanlığı, özel veya tek-
nik bilgiyi gerektiren sorun açıkça 
belirtilmeden ve inceleme yaptırı-
lacak konunun kapsamı ile sınırları 
açıkça gösterilmeden bilirkişi görev-
lendirilemez.

5. Aynı konuda bir kez rapor alın-
ması esastır; ancak rapordaki ek-
siklik veya belirsizliğin giderilmesi 
için ek rapor istenebilir, denilerek 
Bilirkişi seçiminde hangi kriterlerin 
dikkate alınacağı yasada öngörül-
müş ise de şu an fiili uygulamada 
bu kriterlere ne derecede uygun 
Bilirkişi ataması yapıldığı kanımca 
tartışmalıdır. 

Diğer yandan Hâkimin bu kriterlere 
göre Bilirkişi seçebilmesi dosyaya 
son derece vakıf olması ve Bilirki-

şiden hangi konularda görüş iste-
diğini saptaması için tüm delilleri 
son derece dikkatli incelemiş olması 
gerekmez mi? 

Yine heyet seçiminde farklı meslek 
guruplarından oluşan heyetin tüm 
üyelerinin kendi uzmanlık alanına 
girmeyen hususlarda da ortak ra-
porun altına imza atmaları doğru-
mudur, oysaki her bilirkişi kendi 
uzmanlık alanında ayrı ayrı rapor 
verip hâkim bu farklı raporlardan 
senteze ve sonuca uluşsa daha isa-
betli olmayacakmıdır.

Bilirkişi kendi birikim ve bilgisini 
tecrübelerini özel ve teknik bilgile-
rini mahkemeye iletebileceği gibi bu 
tecrübe ve birikim kurallarını dos-
yadaki somut vakalara uygulamak 
suretiyle ulaşmış olduğu sonuçları 
da işaret edebilir. Bilirkişilik kanu-
nunda “Bilirkişilik Daire Başkanlığı 
ve Görevleri” başlığı altındaki 

6. maddede (ı) bendinde Bilirkişi 
olarak hizmet verecek özel hukuk 
tüzel kişilerin ve bu tüzel kişilik 
bünyesinde Bilirkişi olarak çalışa-
cak kişilerin taşıması gereken nite-
likleri belirlemek yine (i) bendinde 
Bilirkişi olarak hizmet verecek özel 
hukuk tüzel kişilerinin temel ve alt 
uzmanlık alanları ile yetki çevrele-
rini belirlemekle görevli olduğunu 
belirtmiş böylelikle şimdiye kadar 
uygulamada hiç rastlanılmayan 
özel hukuk tüzel kişilerin Bilirkişi 
sıfatıyla görevlendirileceği hükme 
bağlanmıştır.

Oysa ki her şeyden önce Bilirkişilik 
ancak ve ancak gerçek kişiler tara-
fından icra edilebilecek bir faaliyet 
olup yine tabiatı gereği görevi ger-
çek kişinin bizzat yerine getirmesi, 
yemin etmesi, sadakat ve özen gös-
termesi, sır saklaması dikkate alın-
dığında özel hukuk tüzel kişilerine 
böyle bir imkânın tanınması kabul 
edilemez bir düzenleme olup Ana-
yasanın 138. maddesine aykırıdır.

A.İsmet DEMİRAĞ

YENİ BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE HUKUK 
YARGISINDA GETİRDİĞİ SORUNLAR
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ1

Avukatlık sözleşmesi ve avu-
katlık ücretine ilişkin Yar-

gıtay ve Türkiye Barolar Birliği 
(TBB) Disiplin Kurulu kararları 
uyarınca;

• Vekaletname, avukatın müvek-
kilini temsil etmeye yetkili oldu-
ğunu gösterir tek taraflı olarak 
verilen belgedir. Avukatlık söz-
leşmesi ise iki taraflı bir akittir. 
Bu nedenle kavramsal olarak ve-
kaletnameden istifa değil, avu-
katlık sözleşmesinde istifa müm-
kündür.

• Avukatlık ücreti belirli olmalı-
dır. Kesilen serbest meslek mak-
buzu tek başına ücreti belirli kıl-
maz.

• Dava olunan veya hükmoluna-
cak şeyin değeri yahut paranın 
% 25’ine kadar nisbi ücret ka-
rarlaştırılabilir. Bu tavanı aşan 
sözleşmeler, tavan miktarında 
geçerlidir.

• Dava konusu para dışındaki 
mal ve haklardan bir kısmının 
aynen avukata ait olacağı karar-
laştırılamaz. (Dava neticesine ka-
tılmama yasağı) 

• Maktu olarak belirlenen ücret-
te tavan yoktur. Ancak tarafların 
amaçladıkları çıkar dengelerine, 
müvekkile sağlanan hak ve men-
faate denk düşmeyen ve fahiş 
olarak belirlenen ücret iyiniyet 
kurallarına aykırı görülerek ge-
çersiz sayılmaktadır. 

• Şarta bağlı, kademeli ve başa-
rıya göre değişmeli ücret belirle-
nebilir. 

• Hukuki yardım sunulmaya baş-
lanılmamışsa, sözleşmeye daya-
nılarak ücret talep edilemez.

• Vekalet ücret sözleşmelerinin 
geçerli olup olmadığı kamu dü-
zenine ilişkin olup mahkemece 
resen gözetilir.

• Avukatlık ücretinin peşin öde-
neceğine ilişkin bir düzenleme 
yoktur. Ancak sözleşme ile ka-

1 Avukatlık Hukuku, Av. Atilla ÖZEN, Güncellenerek 
Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Legal Ya-
yınevi, Ocak 2017 kitabından özet alıntıdır.

rarlaştırılması halinde ücret pe-
şin ödenebilir. 

• Üstlenilen işin sona ererek ke-
sinleşmesi ile birlikte ücret mu-
accel hale gelir. 

• Muaccel hale gelmeyen ücretin 
istenilmesi halinde yapılan istifa 
haksız, bu nedenle yapılan azil 
haklı sayılır.  

• Hapis hakkı, muaccel olmuş 
avukatlık ücreti ve giderlerin 
ödenmesine kadar alacakla oran-
tılı olarak kullanılabilir.Tahsil edi-
len para ile hangi işlerden ötürü, 
ne miktarda alacaklı olunduğu 
gecikmeksizin müvekkile yazılı 
olarak bildirilmelidir. 

• Müvekkille yapılan ibraname 
soyut olamaz. Müvekkili adına 
karşı taraftan kaç lira tahsil edil-
diği, müvekkiline kaç lira verildi-
ği, tahsil edilen paradan ne için 
ve hangi oranda kesinti yapıldığı 
açıkça yer alması gerekir. Aksi 
takdirde ibraname olarak nite-
lendirilse bile bu belge bir mak-
buz olarak değerlendirebilir. 

• TBB tarafından 26.12.2015 gün 
ve 29574 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Bir Avukat Ya-
nında, Avukatlık Ortaklığın-
da veya Avukatlık Bürosunda 
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan 
Avukatların Çalışma Esaslarına 
İlişkin Yönetmeliğin”6/1. mad-
desinde, bu yönetmelik kapsa-
mındaki çalışmalarda barolar 
tarafından her yıl için asgari 
ücretin belirlenmesi gerektiği 
kuralı uyarınca İstanbul Barosu 
Yönetim Kurulunun 31.12.2015 
gün ve 74/231 sayılı kararı ile 
yönetmeliğin Resmi Gazetede 
yayımından geçerli olmak üze-
re 2016 yılı için 2.250 TL ücret 
belirlenmişti. TBB’nin 25.01.2016 
gün ve 2016/7 no’lu duyurusun-
da bu düzenleme kapsamında 
Baroların belirlediği ücretin net 
olduğu bildirilmiştir. Danıştay 
8. Dairesinin 22.09.2016 gün ve 
2015/15155 E. no’lu kararı ile yö-
netmeliğin yürütmesinin durdu-

rulmasına karar verilmiştir. Do-
layısıyla yürütmesi durdurulan 
yönetmeliğe dayanılarak yen bir 
ücret belirlenmemiştir.

• Baroların her yıl ilan ettikleri 
en az ücret çizelgeleri “tavsiye 
niteliğinde olup” uyulmaması 
halinde taraflara yütletilebilecek 
her hangi bir sorumluluk bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte 
sözleşme serbesti çerçevesinde 
taraflar bu tarifelere atıf yapa-
bilirler. 

• Resmi ücret tarifesi, TBB tara-
fından her yıl Resmi Gazetede 
yayımlanan 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi-
dir. Bu tarife taraflar arasında 
belirlenecek en az ücreti gös-
terdiği gibi, mahkemeler ve icra 
müdürlüklerince haksız çıkan 
karşı taraf aleyhine yükletilen 
yargılama giderine de esas alın-
maktadır. 

• Müvekkil şirket, kooperatif gibi 
tüketci kapsamında yer almayan 
kişilerden değilse, avukatlık söz-
leşmesinden doğan ücret uyuş-
mazlıkları Tüketici Mahkemesin-
de görülür. 

• Avukatlık sözleşmesinden do-
ğan uyuşmazlıkların ihtiyari tah-
kim kapsamında TBB 

Tahkim Yönergesi yoluyla çö-
zümlenebileceği kararlaştırılabi-
lir. Bunun için sözleşmede “Ta-
raflar arasındaki, Avukatlık 
sözleşmesiyle ilgili, bağlantılı 
veya diğer hukuki ilişkiler-
den doğan tüm uyuşmazlıklar, 
Türkiye Barolar Birliği Tahkim 
Yönergesi hükümleri uyarınca 
tahkim yoluyla kesin olarak çö-
zümlenecektir.” hükmünün yer 
alması gereklidir. 

Av. Atilla Özen,  
İstanbul Barosu Avukatı
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GİRİŞ 

2016 yılında serbest meslek kazancı elde eden 
avukatlarınGelir Vergisi beyanname dönemi 1 
Mart 2017 tarhi itibariyla başlamış bulunmak-
tadır.Mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde 
vergilendirilen gelir vergisi mükellefi olan avu-
katlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 
Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik 
ortamda göndereceklerdir.

Ödeme işlemlerine gelince ; Hesaplanan gelir 
vergisinin 207 yılının Mart ve Temmuz ayların-
da olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerek-
mektedir.

Serbest meslek kazancının tanımı, özellikleri, 
tespiti ve serbest meslek kazancından indirilebi-
lecek giderler ile serbest meslek kazancının be-
yanına ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Defter tutan avukatlar elde ettikleri gelirlerini 
yıllık beyanname ile bildirmek.zorundadırlar.
Gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname ve-
rilecektir

Avukatların Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri-
nin hazırlanmasına ilişkin açıklamalarımız aşa-
ğıdaki bölümlerde yer almaktadır.

(Yazının hazırlanmasında Kaynak olarak, :213 
sayılı VUK., 6183 sayılı AATUHK, 193 sayılı GVK 
ve Gelir İdaresi Başkanlığı yayınları esas alın-
mıştır.)

1. SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE SERBEST 
MESLEK KAZANCI

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade 
şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ih-
tisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin 
işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk al-
tında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan 
kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyetinin bir işverene tabi ola-
rak yapılması halinde,elde edilen gelir ücret ge-
liri olur.

2. SERBEST MESLEK ERBABI VE SERBEST 
MESLEK KAZANCININ TESPİTİ

Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabı-
na, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, ser-
best meslek erbabıdır.

Bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 
karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile 
diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edi-
lebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla ya-
pılan (ödenen) giderler indirildikten sonra kalan 
fark serbest meslek kazancıdır.

Müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili 
olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider 
karşılıkları da serbest meslek kazancına ilave 
edilir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması 
halinde, alınan bedel ile bunların envanter def-
terinde kayıtlı değerleri arasındaki müspet fark 
kazanca ilave edilir.

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve 
ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere mü-
vekkilden alınan ve tamamen bu hususlara har-
canan para ve ayınlar serbest meslek kazancı 
sayılmaz.

Serbest meslek erbabı olan avukat, “Serbest 
Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadır. Ser-
best meslek kazanç defterine işlemlerin günü 
gününe kaydedilmesi zorunludur.

Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest 
meslek erbabı avukat, mesleki faaliyetlerine 
ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha “Serbest 
Meslek Makbuzu” düzenlemek ve bir nüshasını 
müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu iste-
mek ve almak zorundadır.

Av. Mehmet KAYA
İstanbul Barosu İdare ve Vergi Hukuku  Komisyonu Başkanı

AVUKATLARA AİT GELİR VERGİSİ 
BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA
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Ayrıca, mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak, ver-
giden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya on-
lardan satın aldıkları emtia için gider pusulası 
tanzim etmeleri icap etmektedir.

Serbest meslek erbabı avukat için, nakden tahsil 
edilmemiş olmasına rağmen, aşağıda belirtilen 
bazı haller de tahsil olarak kabul edilmektedir.

● Serbest meslek erbabının haberdar olması 
şartıyla; kendi adına, kamu müessesesine, icra 
dairesine, bankaya, notere veya postaya para 
yatırılması tahsil hükmündedir.

● Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın 
başka bir şahsa temliki veya müşterisine olan 
borcu ile takası da tahsil hükmündedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutulan ve 
üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamele-
lere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

3. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİ-
TİNDE HASILATTAN İNDİRİLECEK GİDER-
LER

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan 
indirilecek giderler şunlardır:

● Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam etti-
rilmesiyle ilgili genel giderler.

İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kulla-
nanlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tama-
mı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin 
yarısını indirebilirler.

Örnek: Avukat olarak faaliyet yürüten Mükellef 
(A) kira ile oturduğu dairenin bir odasını avu-
katlık ofisi olarak kullanmaktadır. 2016 yılı için 
ödediği

90.000 TL tutarındaki kiranın tamamını; ısıtma, 
aydınlatma ve su için ödediği 30.000 TL’nin ise 
yarısı olan 15.000 TL’yi kazancından indirebile-
cektir.

İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortis-
manı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir 
kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın 
yarısını gider yazabilirler.

● Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin 
müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi 
ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı 
(bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere 
Türkiye’de kâin sigorta şirketlerine veya emek-
li ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve 
emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz 

bulunmaları şartıyla) ile demirbaş olarak verilen 
giyim giderleri.

● Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet gi-
derleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile 
sınırlı olmak şartıyla).

● Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş 
eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortisman-
lar.

● Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte 
kullanılan taşıtların giderleri (taşıt giderlerinden 
kasıt genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt 
gibi giderleridir).

● Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.

● Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hiz-
met alım bedelleri.

● Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli 
sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları 
ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.

● Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame etti-
rilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergi-
leri ile işyerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harç-
lar.

● Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve 
sözleşmeye göre ödenen tazminatlar.

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları, serbest 
meslek erbabının suçlarından doğan tazminat-
lar ile 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre öde-
nen cezalar, gecikme zamları ve faizleri gelir ver-
gisi matrahından ve gelir unsurlarından gider 
olarak indirilemez.

4. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VER-
Gİ TEVKİFATI

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan Avukat; ya-
pılan ödemeler (arızi serbest meslek faaliyeti ne-
deniyle yapılan ödemeler dâhil) esnasında öde-
meyi yapanlar tarafından gelir vergisi tevkifatı 
(kesintisi) yapılması gerekir. Bu kesinti, bir ön 
vergileme olup, yıllık beyannamede hesaplanan 
vergiden mahsup edilecektir. 

Arızi serbest meslek kazançları için istisna had-
di altında kalan (2016 yılı için 24.000 TL) ka-
zançlardan yapılan gelir vergisi tevkifatı ile ser-
best meslek kazanç istisnası kapsamına giren 
kazançlardan yapılan gelir vergisi tevkifatı nihai 
bir vergilendirmedir.
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5. İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNİN BANKA 
VEYA POSTA İDARESİ ARACILIĞIYLA YAPIL-
MASI

İşyeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmak-
sızın kira ödemelerinin banka veya PTT tarafın-
dan düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zo-
runluluğu bulunmaktadır.

Banka veya PTT aracı kılınmak suretiyle, para 
yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi 
araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve 
ödemeler karşılığında dekont veya hesap bil-
dirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler 
tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların 
internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve 
tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

6. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA İS-
TİSNA

6.1 Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası

Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, 
bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin 
ve bunların kanuni mirasçılarının;

● Şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştır-
ma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, 
karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve 
televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini ga-
zete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, 
televizyon ve videoda yayınlamak, 

● Kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halin-
deki eserleri ile ihtira beratlarını satmak,

● Bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve 
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettik-
leri kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Örneğin; bir yazarın, kadrolu olarak çalışmadığı 
bir dergide yayınlanan makalesinden elde ettiği 
gelir serbest meslek kazancı olup, istisna kap-
samındadır. Fakat bu işi aynı dergide kadrolu 
çalışarak yapması durumunda, bu faaliyet kar-
şılığında alınan bedel ücret olacaktır.

6.2 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

● Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla 
yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki 
faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi 
mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet baş-
langıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldur-
mamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete 
başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilen-
dirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazanç-

larının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı maddede 
belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna 
tutulmuştur.

● İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gaze-
te’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinden itiba-
ren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle 
adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis 
olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşı-
yanlar yararlanır. Dolayısıyla butarihten önce 
işe başlayan mükelleflerin söz konusu istisna-
dan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.

● İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 
75.000 TL olarak uygulanacak olup bir vergi-
lendirme döneminde istisna tutarının altında 
kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan 
yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmeye-
cektir.

● Genç girişimcilerde kazanç istisnasından ya-
rarlanma şartları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı 
açıklamalar 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde yer almaktadır.

7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GE-
ÇİCİ VERGİ

Geçici vergi, takvim yılının üçer aylık dönemleri 
itibariyle serbest meslek kazancı üzerinden he-
saplanır.

İlgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine 
ilişkin olarak ödenen geçici vergi yıllık beyan-
name üzerinden hesaplanan gelir vergisinden 
mahsup edilir. Ödenmeyen geçici vergi tutarı, 
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilemez 
ve terkin edilir. 

8. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BE-
YANI VE BEYANNAME ÜZERİNDE YAPILA-
CAK İNDiRİMLER

Serbest meslek erbabı, kazanç temin etmemiş 
olsa bile yıllık beyanname vermek zorundadır. 
Gelir vergisi beyannamesinde indirimlerin ya-
pılabilmesi için; yıllık beyanname ile bildirilecek 
bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin 
ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerek-
mektedir.

Serbest meslek kazancından indirim konusu ya-
pılabilecek hususlar şunlardır:

● Şahıs Sigorta Primleri

● Eğitim ve Sağlık Harcamaları

● Engellilik İndirimi
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● Bağış ve Yardımlar

● Sponsorluk Harcamaları

● Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

● Başbakanlıkça veya BKK’ca Başlatılan Yardım 
Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar

● Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Ce-
miyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış 
ve Yardımlar

● Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumla-
ra Verilen Hizmetler

● EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Tür-
lü Nakdi ve Ayni Bağış ve Yardımlar ile Sponsor-
luk Harcamaları

● Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Ba-
ğış ve Yardımlar

9. ZARAR MAHSUBU

Geçmiş yıllarda oluşan ve mahsup edilemeyen 
zararların cari yıl kazançlarından mahsubu 
mümkündür. Arka arkaya 5 yıl içinde mahsup 
edilmeyen zarar bakiyesi takip eden yıllara dev-
redilemez.

Envantere dâhil olmayan gayrimenkullerin satı-
şından doğan zararların mahsubu mümkün de-
ğildir. 

10. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE 
VERİLECEĞİ YER

Serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek ki-
şiler kar ve zararlarını Yıllık Gelir Vergisi Beyan-
namesi ile beyan eder ve bu beyannamelerini 
bağlı bulundukları vergi dairesine verirler.

2016 yılında faaliyette bulunan ve serbest mes-
lek kazancı elde eden mükelleflerin, bu dönem-
de elde ettikleri serbest meslek  kazançlarını /
zararlarını 2017 yılının Mart ayının başından 25 
inci (yirmi beşinci) günü akşamına kadar (01–25 
Mart) beyan etmeleri gerekmektedir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dola-
yı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi 
mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın 
Yıllık Gelir Vergisi, Geçici Vergi, Katma Değer 
Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerini elekt-
ronik ortamda gönderme zorunluluğu getiril-
miştir.

Elektronik ortamda beyanname verecek olan 
mükellefler beyannamelerini,

https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer 
alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.

Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerin-
den dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir 
Vergisi mükellefleri; 2016 yılına ait vermeleri ge-
reken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini elektro-
nik ortamda göndereceklerdir. [376 Sıra No.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bağlı 
vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükleri ) 
mükellefleri hariç]

25 Mart 2017 tarihi hafta sonuna rastladığın-
dan beyannameler 27 Mart 2017 Pazartesi saat 
24:00’a kadar verilebilecektir.

Ayrıca bu mükelleflerin;

- takvim yılı içinde memleketi terk etmesi halin-
de, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık 
gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunma-
sı,

- takvim yılı içinde ölümü halinde, ölüm tarihin-
den itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi adına 
varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile be-
yanda bulunulması gerekmektedir.

11. VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE ÖDENE-
CEĞİ YER

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 
2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit 
taksitle ödenecektir.

Vergi;

● Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine

● Bağlı bulunulan vergi dairesine,

● Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi 
şartı ile herhangi bir vergi dairesine 

ödenebilir.

Anlaşmalı bankalar listesine yazımızın sonun-
da yer verilmiştir. 

12. YILLIK BEYANNAMEYE EKLENECEK BEL-
GELER

Serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellef-
ler, “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi-1001 A” ve 
beyannamenin son bölümündeki ●Performans 
Verileri (Bilgileri)” tablosu ile “Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamesi Eki”nde yer alan “Serbest Meslek 
Kazançlarına İlişkin Bildirim” tablosunu doldu-
racaklardır. Serbest meslek faaliyetinden elde 
edilen kazanç dışında bir gelirin bulunması ha-
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linde, bu kazançlara ait diğer tablolar da doldu-
rulacaktır.

Ayrıca beyannameye;

● Yabancı ülkelerde ödenen vergi varsa, ödenen 
bu vergilere ilişkin belgeler,

● Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin bel-
geler (beyannamede gösterilen gelire dâhil ka-
zançlardan kesilen vergi varsa) eklenecektir.

13. UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ

Gelir Vergisi Kanununa göre 2016 yılında elde 
edilen serbest meslek kazançlarına aşağıda yer 
alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi he-
saplanır.

12.600 TL’ye kadar %15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 
TL, fazlası

%20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 
TL, fazlası

%27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si 
için 15.900 TL, fazlası

%35

14. SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI-
NA İLİŞKİN ÖRNEKLER

ÖRNEK 1: Avukat (B)’nin serbest meslek – hu-
kuk müşavirliği faaliyetinden 2016 yılında elde 
ettiği serbest meslek kazancı 75.000 TL’dir. Tev-
kifata tabi olmak suretiyle vergilendirilmiş işyeri 
kira geliri ise 36.000 TL’dir.

Avukat (B), serbest meslek kazancından dolayı 
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verecektir.

Serbest meslek kazancı ile tevkifata tabi işye-
ri kira geliri tutarının toplamı olan (75.000 + 
36.000) 111.000 TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını 
aştığından, işyeri kira geliri de beyannameye dâ-
hil edilecektir.

Vergi mükellefi avukat (B)’nin 2016 yılı kazan-
cı üzerinden hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki 
gibi olacaktır.

Serbest Meslek Kazancı 75.000 TL
GMSİ (Brüt İşyeri Kira Geliri) 36.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 111.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 30.600 TL

ÖRNEK 2: Avukat Mükellef (C)’nin kendi ofisi / 
yazıhanesi bulunmaktadır. Vergi mükellefi avu-
kat (C) 2016 yılında;

- Avukatlık ve Müşavirlik faaliyetinden toplam 
300.000 TL hasılat elde etmiştir.

- Mesleki giderleri toplamı 90.000 TL’dir.

- Yıllık 8.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.

- Merkezi Türkiye’de bulunan (Z) Sigorta Şirke-
tine, küçük çocukları için 10.000 TL hayat sigor-
tası primi ödemiştir. 

- Bireysel emeklilik sistemi katkı payı olarak 
2.500 TL ödemiştir.( Bireysel emeklilik sistemi-
ne ödenen katkı payları hiçbir suretle yıllık be-
yannamede vergi matrahının tespitinde indirile-
mez.)

Hayat sigortasına ödenen primin indirim konu-
su yapılabilecek yıllık toplam tutarı, beyan edi-
len gelirin %15’ini ve 2016 yılı asgari ücretin yıl-
lık brüt tutarını (19.764 TL) aşmayacak şekilde 
katkı payının %50’si olan

(10.000 x %50) 5.000 TL’dir.

Vergi Mükellefi Avukat (C)’nin 2016 yılı kazan-
cı üzerinden hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki 
gibi olacaktır.(Bu Örnekte Mükellefin yıl içinde 
ödediği geçici vergi ile tevkif suretiyle kesilen 
vergiler dikkate alınmamıştır.)

Gayrisafi Hasılat Toplamı 300.000 TL
İndirilecek Giderler Toplamı 90.000 TL
Bağ-Kur Primi 8.000 TL
Beyan Edilecek Serbest Meslek 
Kazancı
(300.000 – 98.000)

202.000 TL

Hayat Sigortası Primi 5.000 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 
(202.000–5.000) 197.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 60.700 TL

ÖRNEK 3: Avukat (D), yazıhanesinde verdiği 
Avukatlık – Hukuk Müşavirliğinden 2016 yılın-
da 120.000 TL kazanç elde etmiştir. Mükellef 
(D)’nin faaliyeti ile ilgili olarak yapmış olduğu 
genel gider tutarı ise 50.000 TL’dir.

Mükellef (D), ayrıca yazmış olduğu kitapla ilgili 
olarak bir yayın kuruluşundan 20.000 TL telif 
kazancı elde etmiş olup, telif kazancı üzerinden 
yıl içinde (20.000X%17) 3.400 TL tevkifat ya-
pılmıştır. Mükellefin serbest meslek kazancı ile 
ilgili olarak gelir vergisi aşağıdaki gibi hesapla-
nacaktır.
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Gayrisafi Hasılat Toplamı 120.000 TL
İndirilecek Giderler Toplamı 50.000 TL
Beyan Edilecek Serbest Meslek 
Kazancı (120.000-50.000) 70.000 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 70.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 16.250 TL

Mükellef Avukat  (D)’nin elde etmiş olduğu 
20.000 TL tutarındaki telif kazancı G.V.K.’nın 
18 inci maddesine göre gelir vergisinden istis-
na olduğundan beyan edilmeyecek ve yıl içinde 
yapılan 3.400 TL tutarındaki tevkifat nihai vergi 
olacaktır.

ÖRNEK 4: Avukat Mükellef (E)’nin 2016 yılında 
100.000 TL gayrisafi hasılatı, 35.000 TL indiri-
lecek gideri bulunmaktadır. Avukat (E)’nin bak-
makla yükümlü bulunduğu çocuğu için 1. de-
receden engellilik indiriminden yararlanmakta 
olup, ayrıca yıl içinde 15.000 TL Bağ-Kur primi 
ödemiştir. Bu verilere göre beyan edilecek ser-
best meslek kazancı şöyle olacaktır.

2016 yılı için aylık engellilik indirimi tutarları bi-
rinci derece engelliler için

900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, 
üçüncü derece engelliler için

210 TL olarak belirlenmiştir. Mükellef (E) bak-
makla yükümlü olduğu çocuğu için 1. derece 
engellilik indiriminden yararlanmakta olduğun-
dan, yıllık engellilik indirimi tutarı (900 TLx12 ) 
10.800 TL’dir.

Gayrisafi Hasılat Toplamı 100.000 TL
İndirilecek Giderler Toplamı 35.000 TL
Serbest Meslek Kazancı ( 
100.000-35.000) 65.000 TL

Bağ-Kur primi 15.000 TL
Engellilik indirimi tutarı 2016 yılı 
için yıllık (900x12) 10.800 TL

Beyan Edilecek Serbest Meslek 
Kazancı

[65.000-(15.000+10.800)]

39.200 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 39.200 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 7.854 TL

ÖRNEK 5: Avukatlık ve Hukuk Müşaviri olarak 
faaliyette bulunan  Vergi Mükellefi Avukat (H)’ 
nin 2016 yılında elde ettiği kazanç ve iratlar şöy-
ledir.

Serbest Meslek Kazancı 145.000 TL
İşyeri kira geliri (tevkifata tabi 
tutulmuş) 23.000 TL

Beyan edilecek gelir toplamı 168.000 TL

Yukarıdaki sayısal örneklerde beyannameye dâ-
hil edilen kazanç ve iratlarla ilgili olarak yıl için-
de tevkif yoluyla kesilen vergilerin bulunması 
halinde, söz konusu tutar hesaplanan gelir ver-
gisinden mahsup edilecektir.

VERGİNİN ÖDENEBİLECEĞİ ANLAŞMALI 
BANKALAR

AKBANK T.A.Ş.

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.

CITIBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

BURGAN BANK A.Ş.

FİBABANKA A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş. 

HSBC BANK A.Ş.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ODEA BANK A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TURKISHBANK A.Ş.

TURKLAND BANK A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
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Av. MEHMET DURAKOĞLU

BAŞKAN

> İSTANBUL BAROSU BAŞKANI 
AV.MEHMET DURAKOĞLU 
CİNSEL İSTİSMAR 
DÜZENLEMESİNE KARŞI 
ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Dura-
koğlu, NTV’de 18 Kasım 2016 Cuma günü saat 
14.00’da yayınlanan Öğle Bülteni’nde, cinsel is-
tismar düzenlemesine karşı eleştirilerde bulun-
du. 

Durakoğlu,  “Böyle bir düzenleme kabul edile-
mez, bunları konuşmaktan vazgeçiyor olmamız 
gerekli…  “ dedi.

> ÖNÜMÜZDEKİ ALTI AY ÇOK 
ÖNEMLİDİR

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, 17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 14.30’da 
Okmeydanı’ndaki Nazım Hikmet Kültür Merke-
zinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği Avcılar, 
Beşiktaş, Fatih ve Şişli şubelerinin ortaklaşa dü-
zenledikleri toplantıda konuştu.

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu top-
lantıyı Derneğin Genel Sekreteri Şen Yazgan yö-
netti. 

Konuşmasında önümüzdeki beş-altı ayın çok 
önemli olduğunu, bu ülkenin siyasal yaşamında 
temel bir dönüşüm noktası olabileceğini vurgu-
layan Durakoğlu, referandumun yapılacağı tari-
he kadar cumhuriyet güçlerinin, Atatürk güçle-
rinin, demokrasi güçlerinin yapacağı mücadele-
nin son derece önemli olduğunu söyledi. 

Bir ülkenin temel yasası olan Anayasa değişik-
liğinin oldubittiye getirilemeyeceğini, bu deği-
şikliklerin toplumun her kesiminde, özellikle 
Üniversiteler, barolar ve sivil toplum örgütleriy-
le birlikte tartışılması gerektiğini belirten Dura-
koğlu, “Üniversitenin tartışmaya giremediği bir 
anayasa değişikliği olabilir mi?  Dünyanın en bü-
yük barosuyuz ve ben onu temsil ediyorum. Bize 
hiçbir şey sorulmadı” dedi. 

Getirilmek istenen sistemin kuvvetler ayrılığı 
ilkesini hedef aldığını, Anayasa değişikliği tekli-
finde kuvvetler ayrılığının asla gözetilmediğinin 
altını çizen Mehmet Durakoğlu, bir başkanlık 
sisteminde ve parlamenter sistemde olması ge-
reken, bir demokratik sistemde olması gereken 
kuvvetler ayrılığının hiçbir biçimde gözetilmedi-
ğine tanık olunduğunu bildirdi. 

Durakoğlu şöyle konuştu: “Getirilmek istenen 
demokratik bir sistem değildir. Demokratik 
bir sistemi ihtiva etmiyor olması nedeniyle de 
dünyada örneklerini gördüğümüz başkanlık 
sistemlerine ilişkin demokratik algıların de-
ğil, kötü örneklerini gördüğümüz, başta bazı 
Türki cumhuriyetlerde ve Latin Amerika’da 
gördüğümüz bir noktaya evrilmesi, bir otok-
rat rejimin başlangıcı olabilecek bir noktaya 
gelmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi. 

(ULUSAL KANAL, 19.12.2016, saat 13.30)

> YENİ ANAYASAYLA 
GETİRİLECEK DEĞİŞİKLİĞE 
KARŞIYIZ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğ-
lu, 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 19.00’da 
Ulusal Kanal’da yayınlanan ana haber progra-
mında, TBMM’de görüşülmekte olan sistem de-
ğişikliği öngören anayasa değişikliklerine karşı 
olduklarını ve yasalaşmaması yönünde mücade-
leye devam edeceklerini söyledi. 

Yürürlükteki sistemde var olan eksikliklerin 
parlamenter sistemi toptan değiştirerek onu bir 
başkanlık sistemine evrilmeyi gereksindirecek 
hiçbir haklı siyasal, hukuksal koşul bulunmadı-
ğını belirten Durakoğlu, şöyle devam etti: 

“Türk silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Ope-
rasyonu devam ederken, Türkiye bir bölümüy-
le Orta Doğudaki siyasetleri, bir bölümüyle de 
kendi iç siyasetleri nedeniyle ciddi bir terör 
tehdidi altındayken, böyle bir ortamda özü 
itibariyle uzlaşma belgesi sayılması gereken 
bir anayasanın tartışılması, konuşulması ve 
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bu anlamda bunun bir sistem olarak bu den-
li büyük bir değişikliğe uğratılmasının doğru 
olmadığı kanısındayım”. 

Anayasa değişiklik teklifini eleştiren Mehmet 
Durakoğlu, “Gensoruyu, yazılı, sözlü soruları 
bir tarafa bırakmak ve parlamentonun işlev-
selliğini kısıtlamak suretiyle, bir de yargının 
denetim mekanizması olarak kendisini gös-
termesini engellemek ciddi açıdan kuvvetler 

ayrılığı ilkesinin ihlal edilmiş olduğu bir so-
nuç doğuruyor” dedi. 

Durakoğlu, sistem değişikliği sürecini son dere-
ce önemsediklerini ve ciddi bir süreç olarak de-
ğerlendirdiklerini, Baro olarak paneller ve kon-
feranslar düzenleyerek başta milletvekilleri ve 
kamuoyuna yanlışları anlatacaklarını, hukuksal 
temelli bir olgu yaratarak mücadeleyi sürdüre-
ceklerini anlattı. 

AV. AYDENİZ ALİSBAH TUSKAN

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

> TASARI ÖRTÜLÜ AF 
GETİRMEKTEDİR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ay-
deniz Alisbah Tuskan, 20 Kasım 2016 Pazar 
günü saat 21.00’da Ulusal Kanal’da yayınlanan 
ULUSAL ÖZEL canlı yayınında çocuk gelinlerle 
ilgili yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. 

Geçici maddeye eklenmeye çalışılan fıkranın hu-
kuk devleti ve çocuk hakları adına kabul edilme-
sinin mümkün olmadığını belirten Tuskan,  her 
cinsel istismar fiilinde ruhsal ve fiziksel bir bas-
kının oluşacağının göz ardı edilmemesini, bu 
düzenlemeyle çocuk tecavüzlerine evlilik kılıfı 
adı altında meşruluk kazandırılmaya çalışıldı-
ğını bildirdi. Tuskan, önerilen düzenleme ile 16 
Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istis-
mar suçları açısından örtülü bir af getirildiğini 
belirtti ve tasarının geri çekilmesini istedi. İs-
tatistiklere değindi. Cinsel Suçlar konusunda 
2014 yılında İstanbul Barosu olarak konuyla 
ilgili öneriler sunduklarını belirtti. İstanbul Ba-
rosu olarak konuyla ilgili duyarlılık göstererek 
tüm kadın örgütleriyle iletişimde olduklarını 
belirterek olması gerekenleri söyledi. Başından 
beri Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili ka-
rarı din adamlarının dini merasim konusunda 
ceza kanunundaki maddenin iptalinin gerekli 
olduğu, 4+4+4 Temel Eğitimin kesintili olmaması 
gerektiği üzerinde önemle durdu.

Programa konuşmacı olarak Emekli Ağır Ceza 
Yargıcı, Av. Ömer Yasa, Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği Fatih Şube Başkanı Av. Saliha 
Esen, Eğitim-İş 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya 

Çakmak ve Kadın Haklarını Koruma Derneği 
Başkanı Av. Necmiye Özkul da katıldı. 

> TEK ÇARE ZORUNLU VE 
KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİME 
DÖNMEKTİR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın 
ve Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Av. 
Aydeniz Alisbah Tuskan, 20 Kasım 2016 Pa-
zar günü Kanal B Televizyonu haber bülteninde 
Dünya Çocuk Hakları günü için değerlendirme-
lerde bulundu. 

Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladığını, an-
cak bunun buruk bir kutlama oluğunu belirten 
Tuskan,  önümüzü açan uluslararası sözleşme-
ler varken kadın ve çocuk hakları alanında iler-
lememiz gerekirken, bu yöndeki ters gelişmeleri 
kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. 

Günümüzde tartışılan ve Mecliste görüşmeleri 
süren bir önergeyle cinsel istismarı meşrulaş-
tıracak bir zemin hazırlandığına dikkat çeken 
Tuskan, “Yasal olarak geriye gitmemiz bizi çok 
endişelendirdi. Sayı daha da artacak. Çünkü 
bu konu 15 yaşın altındaki çocukları ilgilen-
diriyor. Suç meşrulaştığı zaman ‘nasılsa ceza 
almam’ denilecek ve yapmayanları da cesa-
retlendirecek” dedi. 

Yasal düzenlemelerin çok önemli olduğunun al-
tını çizen Aydeniz Tuskan,  ancak bu yasal dü-
zenlemelerle bir yere gidilemediğini, bunların 
uygulanması ve yaygınlaştırılması gerektiğini, 
daha da önemlisinin zorunlu ve kesintisiz temel 
eğitime mutlaka dönmek gerektiğini bildirdi.
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> KADIN DİRENİŞİ NEDENİYLE 
HÜKÜMET ÖNERGEYİ GERİ 
ÇEKTİ

İstanbul Baroyu Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın 
ve Çocuk Hakları Koordinatörü Av. Aydeniz 
Alisbah Tuskan, 22 Kasım 2016 Salı günü Ka-
nal B Televizyonunda yayınlanan SÖZ İSTAN-
BULDA programında birden gündeme oturan, 
çocuk gelinlerle ilgili önergenin mecliste görü-
şülmeye başlanmasına ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu.

Mecliste görüşülen ve tüm toplumu ayağa kaldı-
ran tasarının cinsel istismar suçlarını bir anlam-
da meşrulaştırdığını belirten Tuskan,  özellikle 
kadınların demokratik haklarını kullanarak bu 
önerinin kabul edilmemesi için direndiklerini, 
gözaltına alınanların olduğunu, Hükümetin bu 
direniş karşısında tasarıyı geri çekmesini olum-
lu bulduğunu söyledi. 

Tuskan, “Anayasa Mahkemesinin iptal ka-
rarından sonra, altı ay içersinde hükümetin 
yeni düzenleme yapması bekleniyordu. Yasa 
boşluğunu gidermek için bazı milletvekille-
rinin böyle bir önergeyi Meclise taşımaları 
yanlıştı. Bu çok önemli yasa boşluğunun dol-
durulması için bütün siyasi partilerin, hukuk 
kurumlarının, üniversitelerin, STK’ların gö-
rüşlerinin alınması gerekirdi” dedi.  

> OLUMSUZ ŞEYLER ASLA 
GELENEK OLMAZ

İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Haklarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydeniz 
Alisbah Tuskan, 7 Şubat 2017 Salı günü saat 

12.30’da Kanal B Televizyonunda yayınlanan 
SÖZ İSTANBULDA programında İzmir’in Kiraz 
İlçesinin iki köyünde yaşanan trajik olaylarla il-
gili değerlendirmelerde bulundu. 

Söz konusu olayda, 12-15 yaş arası küçük kız ço-
cuklarının kaçırıldığı ve evlenmeye mecbur bıra-
kıldıkları ve bunun için ailelere bir miktar para 
verildiği ve yıllardır devam eden bu olayların ge-
lenek haline geldiği iddia edilmişti.  

Olumsuz şeylerin gelenek olmasının asla müm-
kün olmadığını belirten Aydeniz Tuskan,  bu tür 
olayların ceza kanununa göre suç olduğunu, 
suç nitelikli olayların gelenek olarak yansıtıla-
mayacağını söyledi. 

Ceza kanunumuzda, töre saikiyle insan öldür-
me, ya da ölüme zorlamanın ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapisle cezalandırıldığını belirten Tuskan, 
fiziki gelişmesini tamamlamamış, akli melekesi 
tam oluşmamış, yaptığının farkında olmayan ve 
cezai ehliyeti bulunmayan 15 yaşın altındaki bir 
çocuğun kaçırılarak evliliğe zorlanmasının suç 
olduğunu bunun, hürriyeti kısıtlama, saklama, 
alıkoyma, cinsel istismar, velayetin kötüye kul-
lanılması gibi suçları oluşturduğunu bildirdi. 
Tuskan, böyle bir durumda devletin o çocukları 
ailenin elinden alması ve koruması gerektiğini 
hatırlattı. 

Bütün bunların temelinde eğitim sisteminin ya-
tığını, 4+4+4 sisteminin kız ve erkek çocukların 
okuldan alınmalarına sebep olduğunun altını 
çizen Aydeniz Tuskan, “Devletin altına imza 
koyduğu uluslar arası sözleşmeler ve çıkarı-
lan yasalar çerçevesinde toplumsal zihniyet 
değişiminin gerçekleştirilmesinde devlet gö-
revini yapmıyor” dedi.  

AV. SÜREYYA TURAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

> HUKUKİ BAKIŞ PROGRAMINDA ENGELLİ 
HAKLARI KONUŞULDU

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Süreyya 
Turan, 7 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 21.30’da Kanal 
T Televizyonu’nda Av. Hikmet Ömeroğlu’nun sunduğu 
HUKUKİ BAKIŞ programında Engelli Hakları konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. Programın diğer konuğu ise 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. 
Hülya Kesim idi.

Av. Süreyya Turan ve Av. Hülya Kesim 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin yaşadıkları sorunlar, 
toplumdan ve devletten beklentileri ve bu konudaki hukuki 
mevzuat, engellilere ilişkin düzenlemeler, engellilerin 
sağlık, eğitim, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları gibi konularda 
değerlendirmeler yaptı.
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> ANAYASA DAYATMASI BİRLİK 
VE BERABERLİĞE ENGELDİR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ha-
san Kılıç, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü Halk 
Tv’de yayınlanan Gürkan Hacır’la Şimdiki Za-
man programında, Cumhurbaşkanlığı sistemine 
ilişkin Anayasa değişikliği çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Programa, akade-
misyen Barış Doster ve Araştırmacı Ertan Aksoy 
da katıldı.

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla bü-
yük bir badire atlatmışken, içte ve dışta terör 
odaklarıyla savaşırken en fazla birlik ve bera-
berliğe ihtiyaç duyulan günlerde bir anayasa 
değişikliği dayatmasının akıl tutulması olduğu-
nu belirten Hasan Kılıç, getirilmek istenen sis-
temin de başkanlık sistemi olmadığını söyledi.  

Başkanın denetlenmediği, sınırlanmadığı, kuv-
vetler ayrılığı bulunmayan bir sistemin baş-
kanlık sistemi olamayacağının altını çizen Kılıç, 
ABD dışında uygulanan tüm başkanlık sistem-
lerinin otoriterleşmeye yol açtığının görüldüğü-
nü, bu sistemlerde yasamanın kontrol edilebilir 
bir noktaya getirildiğini ve etkisizleştirildiğini 
vurguladı. 

Partili bir cumhurbaşkanın milletvekilleriyle 
aynı anda seçilmesiyle milletvekilleri listesinin 
başkan tarafından düzenlenmesine yol açabi-
leceğini belirten Kılıç, başkana tanınan Meclisi 
fesih yetkisinin ise Demoklesin kılıcı gibi Mecli-
sin üzerinde sallanacağını, bunun da demokrasi 
açısından çok tehlikeli bir yetki olacağını bildir-
di. 

AV. HASAN KILIÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Baromuz Hukuk Müşaviri olan 
Av. Atilla ÖZEN tarafından ya-
zılan “Avukatlık Hukuku” isimli 
kitabın 2. baskısı Legal yayınları 
arasında yayınlandı. İlk baskısı 
2013 yılında yine Legal yayıncı-
lıktan çıkan kitabın güncellene-
rek genişletilmiş olan ikinci bas-
kısında Staj Hukuku, Avukatın 

Hak ve Yetkileri, Avukatın Yü-
kümlülükleri, Avukatın Yasaklı-
lık Halleri, Avukatlık Sözleşme-
si, Avukatın Sorumluluğu, Ceza 
Yargılamasında Müdafilik ve Ve-
killik, Barolar ve Türkiye Barolar 
Birliği konuları işlenmiştir. 645 
sayfa, 1535 dipnottan oluşan 
kitaba İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet DURAKOĞLU da 
şu önsözü yazmış:

Av. Atilla Özen’in elinizdeki ki-
tabı hazırlama sürecinin tanı-
ğıyım. Bu kitabın, son basısına 
gelinceye kadar olan evrede ge-
ride bırakılan yıllar, somut olgu-
larla deneyimlenmiş bir zaman 
dilimine dönüştü. Sorunların 
da çözümlerin de odağı konu-
munda bulunan Baro’nun Hu-
kuk Müşaviri olarak, olayların 
çoğu kez tam da ortasındaydı. 
Ortasında olmadığı zamanlarda 
da bir yerinden bulaşmıştı. Ama 
en önemlisi, geride bıraktığı her 
konuyu, kendisi için biriktirme-
yi bildi. Üstelik bunu, büyük bir 

“merak” ve “görev duygusunu” 
birleştirerek yaptı.

Bu özellikleri nedeniyle kitap, 
bir anlamda da “hafızamızın to-
parlanmasına” dönüştü. Arşiv-
lerdeki belgelerin değerli olanla-
rının toplanması gibi… Yaşanmış 
özgün bir deneyimin çöp olma-
sının engellenmesi… Kılavuzu 
bilmek, ya da pusulayı okumak 
sanki…

Terzinin kendi söküğünü dike-
memesine benzer bizim konu-
mumuz… Meslektaşlarımızın en 
az bildiği mevzuat, kendilerine 
dair olanlardır. Çoğu kez de ge-
rek olduğunda ulaşılmaya ça-
lışılır. Oysa mesleğe kabulden, 
emekliliğe kadar olan süreçte 
karşılaşılması olası pek çok so-
run, bu mevzuatla aşılabilir bir 
niteliktedir. Kitap buna olanak 
veriyor. O nedenle mesleğimiz 
açısından Av. Atilla Özen’e te-
şekkür ederiz.

Başarı dileklerimizle…
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55763 ERDOĞAN GÜNEY

50497 AYNAZ UĞUR

53257 ORKUN YAĞINLI

53998 YÜCEL ASLAN

54015 HALİL YILMAZ

54166 HAZAL IŞINSU TÜRKER

54267 YUNUS ARSLAN

54480 ÖZGE OKAY

54639 BARIŞ CAN SARI

54837 NİLAY AY

54885 ERKAN BOLER

54994 NURSENA ACAR

55041 BEDRETTİN GÜRCAN

55060 GÖKSEL ŞUZAN

55385 YUSUF AHMET DİKİCİ

55401 ONUR KENAN ÇINAR

55437 ÇİĞDEM DURAN

55565 BÜŞRA KARTAL

55591 MÜCAHİT DAVRAN

55631 ÖKKEŞ ETYEMEZ

55777 BURCU HAZAL YAŞAR

55783 ASİYE KARADEMİR

55846 KÜBRA ERUĞURLU

55879 MUSTAFA ZEKİ 
YILDIRIM

55902 ELİF KANDİLLİ

55943 TÜLİN ERSOY

55949 YUNUS EMRE YANIK

55974 AHMET KAAN YAVUZ

55975 ALİ ARİÇ

55977 ALPER ÖZER

55978 ALPEREN KARAKUŞ

55982 AYŞE NUR ALADAĞLI

55991 BURAK TÜRKOĞLU

55998 CANSU EREN

56002 CESUR ÇALHAN

56003 CİHAN POLAT

56006 DAVUT SONGÜR

56017 ELİF NAZ KÖLE

56021 EREN TURABİ

56022 ERTUĞRUL GAZİ 
AKYILDIZ

56024 EYMEN SOLAK

56028 FATİH SARIKAYA

56029 FERİDE BERRU 
BÜYÜKGÜÇLÜ

56046 HİKMET ADİL ÇINGI

56049 İBRAHİM ERDEM

56050 İLEYDA SAĞLAM

56051 İLYAS DEMİR

56057 KÜBRA TÜRKELİ

56062 MELTEM SEYREK

56069 MESERRET ÖZGE 
FISTIKÇIOĞLU

56080 MUZAFFER ENES CİRİT

56082 NESLİHAN ÇINAR

56088 ONUR FIRAT KAYNUN

56091 ÖZERK İLBAN

56103 SELMAN NİYAZİ MUTLU

56113 ŞEYDANUR ÇAL

56115 ŞEYMA GILBAZ

56158 MUHAMMET YUSUF 
AYDİN

56179 GÜLİZAR ABALAY

56207 HATİCE ARZU SANSAR

56230 BARIŞ KOLVERDİ

56233 EZGİ ETKİ BARUT

56234 MUHAMMET RAŞİT 
EYİCEOĞLU

56235 AYSUN ERGEN

56239 GONCA BİRDAL

56241 ASUMAN GÖZÜAÇIK

56245 GÖZDE ÇALCI

56256 BERFİN BEDİZ YILDIZ

56271 DOĞUKAN AYSAN

56274 CANER HAZIRAY

56275 MERVE AKAR

56294 MUHAMMET YÜCEL

56304 MUHAMMED İKBAL 

GÜLMEZ

56309 MERVE ESEN

56310 MÜRSEL ÇÖL

56317 KÜBRA ETEKER

56318 ÇİĞDEM DÜŞGÜN DAĞ

56321 NURULLAH ATALAN

56332 MUHAMMED FATİH 
TAŞCI

56342 HAKAN YILMAZ

56344 NURETTİN ATALAY

56345 SAİME İREM KARAMAN

56356 ASLI KORKMAZ

56358 NUMAN BAŞKURT

56359 AHMET BURAK 
KARAGÖLLÜ

56364 YAVUZ SELİM ŞENGÜN

56371 MUAMMER EKİNCİ

56373 MİNE KÜÇÜKGEDİK

56377 GİZEM SAYGI

56378 AHMED MEHCUR

56379 ARAS ASLAN

56381 SEDA CEREN 
BAYRAKTAR

56389 DİCLE SEZER

56397 FATMA BETÜL BAŞARIR

56402 AHMET SARI

56404 NİMET KÜBRA PATIR

56412 SELİNHAN 
CORDANOĞLU

56414 CEYLAN DEMİRBAŞ

56421 HAŞİM SERVET

56428 BULUT UYSAL

56429 MELİK GÜZEL 
HEKİMOĞLU

56435 FATİK SELENA 
SÖĞÜTLÜ

56436 EZGİ KAYA

56437 PINAR AKSOY

56454 OSMAN FURKAN KAYIM

56459 TAYFUN KAYA

56460 FERDİ ÇİFTÇİ

56471 MUSTAFA OSMANOĞLU

56472 KÜBRA FIRTINA

56474 EMRE MUHTARANLAR

56475 MUSA ANTER YILDIRIM

56478 RANA RUKİYE KOÇ

56479 İSLAM UYSAL

56486 ALİ HİZMETÇİ

56494 SILA DOĞAN

56502 MURAT YİĞİTBAŞI

RUHSAT, 10.1.17
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BEGÜM GEDİK
ASLI ERKLİ
ÖMER FARUK VELİOĞLU
ERCAN MENTEŞE
ECEM TORU
GÜNEY MAZLUM AKGÜL
AYŞE CEREN TATLISU
CANSU DEMİR
CEMİLE BÜŞRA SÖĞÜT
FARUK TEKDEMİR
HÜMEYRA KACAN
İREM KAYINOĞLU
MEHMET ERUŞ
SEMİH KILIÇ
MURAT ALTINIŞIK
MUSTAFA SONER
MERVE ÖZKAYA
MURAT GÜRSOY
AYŞEGÜL ŞEMİN
ELVAN GÜR
TUGAY ŞİMŞİR
ELİF KURT
BUŞRA ÇALAPÇIKAY
ZEHRA KARTÖZ
AHMET CAN BALCI
İLYAS ATAKAN GÜNGÖR
AYŞE GÜL DOĞANCI
BAHATTİN KILINÇ
ÖZCAN BARAN
OĞUZ ERDİ ÖZAK
ŞÜKRÜ KANTAR
TUĞÇE ARCAN
YASEMİN ALTINKUM
BÜNYAMİN SAMET ÖZŞAHİN
RAZİYE ÇETİN
SEVDAGÜL TUNÇER
ŞERİBAN KARAGÖZ
ÖZGECAN DEMİRKOL
SENA AÇİL
DİLEK GÖKÇE BAŞDAĞ
GÜLTEN KORKUT
BURAK TERZİ
ONUR SADETTİN BEKTAŞ
ALP ERKMEN
YUSUF YILDIRIM
ENES KARAHASAN
BEGÜM TAŞKIN
MERVE ERCİYAS

MERVE KIRMIZI
FERHAT KÜÇÜK
ELİF ANIK
AVŞİN YURDAKUL
FURKAN ŞAHAN
RECAİ AKGÜN
MEHMET TUNÇ
SERAL ASLAN
MUHAMMED GÖKHAN KOÇ
KÜBRA ARAT
AYŞE ECEM YILMAZ
İFFET AYYILDIZ
RANA ASLAN
ÇAĞLA ÇOKAL
DİLARA ÇINAR
ECE DEMİR
ECE BULUT
IŞIL ÜNAL
IŞILAY TÜNTAŞ
KÜBRA KÖNÜR
MELİKE GÖKÇE UYAR
ÖZLEM SALİK
TUĞÇE FUNDA ÇÖRÜŞ
ECE ÖZSÜ
EZGİ ÖZÇELİK
NEŞE COŞKUN
YEKTA MERCAN
ERDİ ERDOĞAN
BURCU ÖZEREN
PELİN COŞKUN
MUSTAFA SÜTCÜ
FIRAT YAMAN
SEHER ÇERVATOĞLU
DOĞUKAN KILIÇ
GÜRKAN KOÇ
CANSU DİLARA ÇELEBİ
MERVE GÜNER
ASLI ŞEKERCİOĞLU
AYŞE GÜLTEKİN
CENNET PELİN YAKA
ESMA ALTINDAL
EMİR ABBAS GÜRBÜZ
ADEM AKSU
ESRA SÜSGÜN
ESRA EYCEOĞLU
BURÇİN SAYAR
ERDEM MERT AKTAŞ
ONUR SORUCU

DİDEM YILMAZ
OZAN HACIBEKTAŞOĞLU
AYŞE TUĞÇE BOZDOĞAN
BÜŞRA DEMİRBAŞ
OSMAN ARTAN
NUR SENA ÖCAL
CİHAN DEMİR
ZEHRA İLDİZ
TURAN BAHÇİVAN
MEHMET AK
CANSU ÖRS
BURCU ÖZTORUN
NİLGÜN SEVER
ESRA YÜCELEN
ÖZGE YÜCEER
DİLARA TAMTÜRK
CAVİDAN SÖNMEZOĞLU
ZERRİN ŞENYIL KALE
AYÇA UÇAR ERTUĞRUL
BURAK GÜN
DİLARA AYDIN
DİLARA BAŞAK PAÇARO
DORUKHAN KARALAR
ESRA NUR ÇELİK
EZGİ EROL
FUNDA KÜBRA AYDEMİR
HASAN OZAN KEBAPÇI
HURİYE HİLAL YILMAZ
OZAN SALMIŞ
ŞEYMANUR KOÇ
ZEYNEP KARATUZLA
YUNUS KURİ
BETÜL CANBEK
DUYGU GÖKHAN
ESİN YELKENCİ
OKTAY KAYMAKCI
MURAT ŞENER
MUSTAFA MERT YAŞAR
ELİF KÜBRA KİRİŞ
ZEYNEP ALKAN
ATAKAN YILDIZ
ELİF GÖKLER
ÖYKÜ MERVE ÖZDAMAR
GÖZDE YILMAZ
ŞAMİL BURAK BOZKURT
KEREM KARA
EMRAH ALGOR
ŞEYMA İŞLEK

RUHSAT, 17.01.17
ÖMER ŞAHİN
EDA ASTARCIOĞLU
YEŞİM ODABAŞ
AYTÜL ÖZCAN
MÜCAHİD BAYRAKTARLI
İLAYDA ŞÜKRÜOĞLU
FERHAT ZOROĞLU
EMRE DEMİREL
RECEP ÖZTÜRK
AYVAZ GÖKHUN BEKLER
MEHMET ESAD GÖKDEMİR
SELDA ARAN
SEYİT AHMET ŞAHİN
BERRAK CANTÜRK
GÜLŞAH SUNAR
HANDAN SENA LEZGİOĞLU ÖZER
BUSE ÖZDEMİR
CANDAN ERDOĞAN
FARUK KARATAŞ
GÖZDE DOĞAÇ
GÜLSEREN DEMİR
KÜBRA GİRGİN
NURHAYAT ÖZCAN
ŞEYMANUR KÜÇÜK
TOLGA ERSOY
ZİYA UĞUR
EMRE CAN ARSEVEN
ALİ NATIK BUDA
RANA AÇIKGÖZ
HAZAL BOZKURT
GÖZDE GÜHER ÖZTÜRK
YUSUF YEŞİLAĞAÇ
NUR BANU ESER
MAZLUM DAĞ
ORHAN OĞUZHAN ENSARİ
MELİKE AKEL
ABDULKADİR NAS
LEVENT KAAN GÜNDOĞDU
OĞUZHAN SELÇUK GİŞİ
EDA EYVAZ
AYRİS AÇIKALIN
CEYHAN KARASOY
MEHMET MEMET
VEYSEL MURAT GÜVERÇİN
DİDEM ÖZOĞLU
NURDAN ALBAYRAK
NİDA TOKER
56440 NECDET UMUT ORCAN
İBRAHİM BALABAN
İREM BAŞKAN
ALİ ATLAYAN
MERVE KALKAN
BİLGE GÜNER
MERVE YILMAZ
BAHADIR ÖZCAN
HAKAN GİRGİN
MELİKE ÖZBAYRAM
FATIMA EZGİ ÇELİK
SERDAN SÖYLEMEZ
BEKİR MUSHAP KILINÇ
NURSELİ AYÇİÇEK
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RUHSAT, 26.01.17

RUHSAT, 03.02.17

Av. İHSAN SARTIK
Av. TOLGA AYOĞLU
Av. HATİCE AYDIN
Av. SEDA SALLI
Av. ÖNDER UZAR
Av. UMUT EMRE YAĞLIDERE
Av. YUSUF ONUR YÜCEL
Av. ZEHRA NUR BAŞOL

Av. BİLAL ONUR AK
Av. ECEM DENİZ 
SANCAKTAR
Av. FATMA ALTINBAŞ
Av. HARUN ÇANŞALI
Av. NURULLAH GÜZEL
Av. CEM KALELİOĞLU
Av. AYŞENUR İNCE
Av. GİZEM GONCE

Av. CEREN AKGÜN
Av. DERYA YAMAN
Av. BÜŞRA GÜMÜŞ
Av. MUHARREM 
KILIÇOĞULLARI
Av. NECİP UTKU KAZANCI
Av. MELTEM YILMAZ
Av. BURCU KESKİN
Av. EMRE KANDEMİR

Av. HATİCE GÖKDEMİR
Av. ALPAYHAN GÜNGÖR
Av. CANSU BOZKURT
Av. MERVE TOPKAN
Av. SEDAT KAYA
Av. MEHMET ONUR AK
Av. MUSTAFA ÖZER
Av. ŞEBNEM TANSU KIR

54423 AYŞE TEMEL

54517 ŞULE GÜNEŞ

54910 HÜSEYİN BERK

56114 ŞEYHDAVUT AYDEMİR

56165 ÇAĞLANUR DÜĞEL

56327 MUSTAFA EMİN 
KARATEKİN

56337 NESLİ NEBİOĞLU

56385 UĞUR VAROL

56438 MEHMET İLHAN 
ÜNVER

56456 OĞUZHAN DEMİR

56458 ZAHİR KOÇ

56507 FİKRET ERKUT 
EMCİOĞLU

56525 ENSAR NOHUTLU

56554 GÜLÇİN SABAHLAR

56559 İLHAN YENİLMEZ

56565 YELİZ KARAN

56580 VEYSEL KESAT

56581 KEREM İLKEL

56582 ÖMER TEKSEN 

RAHVANCI

56589 BURCU BALCİ

56590 MUHAMMET ENES 
SAVAŞ

56592 CAN AYDIN

56596 EMRE ALDENİZ

56598 MEHMET AKİF 
BOYRAZ
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RUHSAT, 03.02.17

RUHSAT, 23.02.17

Av. M.ALİ ÖNEN

Av. ABDULBAKİ ÜSTÜNDAĞ

Av. KAAN ÖZÇELİK

Av. MUSTAFA AKÇAKUŞ

Av. DİLA BULUT YILMAZ

Av. KUDBETTİN SEVİNÇ

56296 Av. MURAT ÜREK

Av. ÖMER ŞAKİR

Av. SEZER YAKUT

Av. ÖZGE ONARAN

Av. AYŞE HANDAN GÜLER

Av. SENA ÖZDOĞAN

Av. AHMET TAŞCI

Av. BÜŞRA CENGİZ

Av. BENGÜ BELLEK

Av. KÜBRA YILMAZ

Av. SEFA ÇAKIR

Av. ECE SELİN YETKİN

Av. TUBA KARAMAN

Av. FURKAN KOÇKAN

Av. AHMET FARUK 
KARAÖMEROĞLU

Av. YUSUF ÖZALP

Av. MUHAMMET Y.SEZEN

Av. HİKMET ÇAKIER

ENES ÖNER

TUĞÇE GÖRKEM MESÇİ

KÜBRA ŞENOĞLU

CİHAN YILMAZ

İKBAL AYTAÇ

ZEYNEP KERENCİLER

MUHAMMED TAHA MUĞLU

AŞKIN YALMAN

RAMAZAN TEKEŞ

DİLARA YAPAN

GÖKHAN ÖZBAY

ARZU ÜN

YUSUF KESKİN

MAHMUT AYGÜN

AHMET CEM ÇELİK

MUHAMMED ERÇELİK

MEDYA ÇALLI

FATMA ÇELİK

AYŞE NUR ÖNCÜ

ENGİN TURGAY TOMAZ

ABDULKERİM BALCI

NALAN CHASAN AYDIN

ŞEVVAL GÜRGEN GELİM

ONUR ÖZKAN

BATUHAN ÖNEŞ

İLBARS DORUKHAN VAROL

EZGİ AYSİMA KIR

ELİFNUR ÇETİNKAYA

AYŞE ŞEHNAZ KART

SAVAŞ YÜKSEL

ECE SARICI

ABDULLAH KAYA

UMUT ORHAN

ÖMER FARUK METİN

ŞEYMA TOPKAYA

BAHRUZ AYVAZOV

FATMA NUR DAŞCI

AHMET UYSAL

BEGÜM BUSE KANER

MUHAMMED N.KIZILAY

CİHAD KAVUT

SÜMEYRA KARINÇU

BERFU YALÇIN

ELVAN ASLAN

ZEYNEP ÖZDEMİR

CİHAT ACAR

UBEYDE AYDIN

ÖYKÜ SU KARAHAN

BAHAR SÖĞÜT

MURAT KARGIN

PIRIL MERVE KAR

HALİL CESUR

AYŞE YILDIRIM

TURAN BATUHAN ERKİN

BAŞER YALÇIN

KADER EKREN

PELİNSU CEMRE AKICI

DENİZ BARAN

AYSEL SEVİLMİŞ

ÖMER ATASOY

MUSTAFA TOPTİK

EDA KUTLUALP

MERVE AVCI

BEGÜM DİLARA SULAK

FATİH BİLAL DANALIOĞLU

AHMET CEVDET ŞAHİN

TUĞÇE KAÇMAZ

BERAT BÜŞRA KARADERELİ

PINAR TUNCEL

SİBEL AYDEMİR

BİRCE ÇETİNDAMAR

ÖZGE GÜÇLÜ

BEGÜM GÖRMEZ

56635 HÜLYA ERDOĞAN

56638 MURAT YALÇINKAYA

56642 ÇETİN BAKAR

56650 HİLAL DEMİRKAN

56651 EFE ENES NARLI

CANSU ŞEN

ELİF OKTAY

MESUT YILMAZ İSTİF

İBRAHİM ONUR OĞUZGİRAY

GÜLÇİN BÜŞRA EMANET

BARAN AYDIN





YARGITAYA GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ocak 11.11 5.33 5.22 9.59 5.50 4.96
Şubat 10.96 4.72 6.11 8.79 5.61 5.87
Mart 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64
Nisan 10.72 3.74 7.89 7.36 5.47
Mayıs 10.57 3.27 8.66 6.98 5.19

Haziran 10.24 3.18 9.03 6.74 4.91
Temmuz 9.88 3.23 9.26 6.43 4.77
Ağustos 9.33 3.39 9.55 6,14 4.51

Eylül 8.60 3.58 9.84 5,92 4.07
Ekim 7.80 3.93 10.11 5,58 3.83

Kasım 6.98 4.10 10.32 5,33 3.93
Aralık 6.09 4.48 10.25 5,28 4.30
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 0.18 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

Şubat 0.13 1.38 1.20 -0.20 1,26 0.30 0.43 0.71  - 0.02 0,81

Mart 0.81 0.74 1.05 0.40 0.66 1.13 1.19  - 0.04

Nisan -0.51 0.09 1.43  0.52 0.42 1.34 1.63 0.78

Mayıs 1.00 -0.52 1.11 1.48 0.15 0.40 0.56 0.58

Haziran 1.46 0.06 0.25 0.41 0.76 0.31 -0.51 0.47

Temmuz 0.99 0.73 -0.32 0.21 0.31 0.45 0.09 1.16

Ağustos 0.04 0.42 0.98 0.08 -0.10 0.09 0.40 -0,29

Eylül 0.88 0.85 1.53 0.29 0.77 0.14 0.89 0.18

Ekim 0.69 0.92 -0.20 0.84 1.80 1.90 1.55 1.44

Kasım 0.62 -0.97 -1.42 2.00 0.01 0.18 0.67 0.52

Aralık 1.11 -0.76 -0.33 2.98 0.46 -0.44 0.21 1.64

Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde  
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 1.88 3.32 0.33 0.55 3,98 1.65 1.98 1.10 1.82 2,46

Şubat 0.31 4.75 1.53 0.34 5,29 1.95 2.41 1.82 1.80 3,29

Mart 0.50 5.52 2.60 0.75 2.63 3.57 3.03 1.75

Nisan -0.01 5.61 4.06 1.27 3.06 4.96 4.71 2.55

Mayıs 0.99 5.06 5.22 2.77 3.21 5.38 5.30 3.15

Haziran 2.46 5.12 5.49 3.19 4.00 5.70 4.76 3.63

Temmuz 3.48 5.89 5.15 3.41 4.32 6.18 4.85 4.84

Ağustos 3.52 6.33 6.19 3.49 4.21 6.28 5.27 4,53

Eylül 4.43 7.24 7.81 3.79 5.01 6.43 6.21 4.72

Ekim 5.15 8.22 7.59 4.66 6.90 8.45 7.86 6.23

Kasım 5.80 7.18 6.06 6.76 6.91 8.65 8.58 6.78

Aralık 6.97 6.36 5.71 9.94 7.40 8.17 8.81 8.53

Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 1.88 10.72 3.28 5.94 13,69 7.31 7.75 7.24 9.58 9,22

Şubat 1.84 12.40 3.10 4.47 15,36 7.63 7.89 7.55 8.78 1,013

Mart 2.30 12.31 3.41 3.80 7.29 8.39 7.61 7.46

Nisan 1.70 12.98 4.80 2.87 6.13 9.38 7.91 6.57

Mayıs 2.17 11.28 6.52 3.25 6.51 9.66 8.09 6.58

Haziran 5.23 9.75 6.73 3.41 8.30 9.16 7.20 7.64

Temmuz 6.61 9.46 5.62 3.96 8.88 9.32 6.81 8.79

Ağustos 6.38 9.88 6.21 3,03 8.17 9.54 7.14 8,05

Eylül 6.23 9.84 6.92 1.78 7.88 8.86 7.95 7.28

Ekim 6.77 10.10 5.74 2.84 7.71 8.96 7.58 7.16

Kasım 5.67 8.36 5.25 6.41 7.32 9.15 8.10 7.00

Aralık 6.97 6.36 5.71 9.94 7.40 8.17 8.81 8.53

Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde  
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2105 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 5.33 5.22 9.59 5.50 4,96 8.62 7.53 8.80 7.87 7,76

Şubat 4.72 6.11 8.79 5.61 5,87 8.33 7.60 8.77 7.97 7,88

Mart 4.23 6.95 8.03 5.64 8.08 7.70 8.70 7.96

Nisan 3.74 7.89 7.36 5.47 7.66 7.97 8.57 7.84

Mayıs 3.27 8.66 6.98 5.19 7.51 8.23 8.45 7.71

Haziran 3.18 9.03 6.74 4.91 7.47 8.31 8.28 7.74

Temmuz 3.23 9.26 6.43 4.77 7.47 8.35 8.07 7.91

Ağustos 3.39 9.55 6.14 4,51 7.42 8.46 7.88 7,98

Eylül 3.58 9.84 5.92 4.07 7.32 8.54 7.80 7.92

Ekim 3.93 10.11 5.58 3.83 7.32 8.65 7.69 7.89

Kasım 4.10 10.32 5.33 3.93 7.39 8.80 7.61 7.79

Aralık 4.48 10.25 5.28 4.30 7.49 8.85 7.67 7.78


